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O documento de trabalho (Working Paper) OBSERVADOR RURAL (OMR) é uma publicação do 

Observatório do Meio Rural. É uma publicação não periódica de distribuição institucional e 

individual. Também pode aceder-se ao OBSERVADOR RURAL no site do OMR (www.omrmz.org). 

 

Os objectivos do OBSERVADOR RURAL são:  

• Reflectir e promover a troca de opiniões sobre temas da actualidade moçambicana e 

assuntos internacionais. 

• Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, de pesquisas e reflexões sobre 

temas relevantes do sector agrário e do meio rural. 

 

O OBSERVADOR RURAL é um espaço de publicação destinado principalmente aos 

investigadores e técnicos que pesquisam, trabalham ou que tenham algum interesse pela área 

objecto do OMR. Podem ainda propor trabalhos para publicação outros cidadãos nacionais ou 

estrangeiros.  

 

Os conteúdos são da exclusiva responsabilidade dos autores, não vinculando, para qualquer 

efeito o Observatório do Meio Rural nem os seus parceiros ou patrocinadores. 

 

Os textos publicados no OBSERVADOR RURAL estão em forma de draft. Os autores agradecem 

contribuições para aprofundamento e correcções, para a melhoria do documento  

  



 
 

 
 

 

RESUMO: 

 

Este texto pretende discutir aspectos acerca da elaboração e execução do Orçamento Geral do 

Estado (OGE), onde se reflecte a política fiscal. É feito um breve enquadramento teórico e uma 

análise do uma política fiscal no contexto económico e social de Moçambique, seguindo-se a 

apresentação das diferentes rubricas das despesas e receitas, do défice e da dívida pública. A 

análise reporta-se ao período entre 2015 e 2019 (período da penúltima legislatura), 

considerando os valores preços reais de 2015. As fontes de informação são os REOs (Relatório 

de Execução Orçamental) dos cinco anos. É ainda estudado a descentralização, a transparência, 

as relações entre a política fiscal e monetária e a comparação entre os documentos e discursos 

políticas e os orçamentos aprovados e executados.  

 

Em resumo, os OGEs não têm sido consonantes com o discurso político da descentralização, da 

democratização da sociedade e da priorização sectorial, não contribuem para o 

desenvolvimento, não são resilientes aos ciclos económicos, não são socialmente inclusivos, não 

contribuem para a redução as desigualdades espaciais e sociais, e prestam deficientes serviços 

aos cidadãos.  Os autores concluem ainda que não é possível relacionar as 

actuações/medidas/opções do Estado com escolas de pensamento, podendo-se sugerir que, 

exceptuando-se a política monetária, não existe um pensamento orientador das políticas e 

medidas de elaboração e implementação do OGE, nem da actuação do Estado.  

 

Se é aceite o princípio da necessidade de um debate acerca do orçamento nas suas diferentes 

perspectivas e implicações, sugere-se que seja indicado um grupo de pessoas de várias 

sensibilidades políticas e de pensamento económico, para estudar e apresentar, num âmbito 

interministerial, propostas de reformas ao Orçamento do Estado, estando-se ciente que o 

debate relaciona opções políticas e ideológicas, estratégias e modelos de desenvolvimento, 

escolas de pensamento, relações internacionais, entre outros aspectos estruturantes de um 

planeamento de longo prazo.  

 

O conjunto de medidas a debater implica as seguintes mudanças: (1) redefinição do papel do 

Estado na economia e na sociedade, para melhor alocação de recursos aos sectores prioritários 

e maior equidade social (com mais e melhor serviços aos cidadãos) e territorial; (2) programação 

e execução de reformas, para impulsionar a transformação estrutural da economia; (3) 

dinamização da actividade económica e do sector privado, com políticas fiscais que incentivem 

o investimento e a modernização do sector produtivo, assegurando as funções fundamentais de 

um estado social; (4) realização, em coordenação com a política monetária, da função de 

contraciclo e impulsionador do tecido produtivo; (5) descentralização e desconcentração dos 

centros de decisão e da alocação e execução de recursos, expectando-se resistências do sistema 

de poder das elites; (6) redução do peso (tamanho) do Estado, tornando-o mais eficiente e 

eficaz, eliminando as intervenções politizadas e em defesa de interesses individuais e de grupo; 

(7) modernização da administração pública, contrariando as rotinas e poderes das burocracias e 

dos funcionários sem valências nem profissionalismo; (8) aumentar a transparência, desde os 

mecanismos de diálogo na elaboração e execução do orçamento até ao acesso universal às 

informações on line e através de solicitações específicas de instituições e indivíduos.    
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1. INTRODUÇÃO 

 

O orçamento público é um dos instrumentos mais poderosos de direcção, influência, orientação 

e intervenção do Estado nas economias. Subjacente a uma determinada política fiscal, existe 

uma ideologia reflectida em um determinado modelo de desenvolvimento económico e social 

e, em consequência, nas opções de políticas públicas. As políticas públicas podem reflectir 

diversas escolas de pensamento1.  

 

As conjunturas são variáveis e os sistemas/regimes políticos são mutáveis. Os ciclos económicos 

e políticos, influenciam-se mutuamente e, com isso, as políticas e escolhas públicas reforçam o 

princípio de que não existem aplicações de modelo teóricos “puros” em realidades diversas. As 

tentativas de ruptura de continuidades de longa duração (por razões políticas/ideológicas, 

guerras prolongadas ou de independência política) geram, regra geral, crises de curta duração 

(conjunturais), mas as dinâmicas anteriores permanecem recuperando ou mantendo os 

mecanismos de funcionamento económico alicerçados em bases históricas, antropológicas e 

culturais. As estruturas produtivas e sociais reproduzem-se, apesar de períodos mais ou menos 

longos de ruptura. Assim tem acontecido em Moçambique: a colonização efectiva e a estrutura 

económica, configurada a partir de meados do século XIX, aprofunda-se e as estruturas do 

poder intra e interclânico/étnico das fases pré-coloniais (recuperadas e reproduzidas pelo poder 

colonial) que são as actualmente dominantes, reforçadas pelo domínio das burocracias 

partidárias e do Estado em todos os níveis do território.  

 

Moçambique, nos últimos anos, possuiu um regime político e económico de difícil 

caracterização em esquemas teóricos definidos. Em poucas décadas, houve mudanças 

conjunturais significativas de sistemas/regimes políticos e económicos (capitalismo periférico 

em contexto colonial - economia muito parcialmente de planificação central - economia de 

mercado capitalista periférico e, portanto, de renda baixa). Numa perspectiva de longo prazo, 

existe a persistência e consolidação de uma economia de mercado com diferentes formas de 

intervenção do Estado (diferenças entre o Estado do “colonialismo tardio” 2 – da década de 

sessenta do século XX até 1975 - e do pós-ajustamento estrutural a partir de 1987. 

Nos últimos anos (principalmente depois de finais da década de 80 do século XX, não é 

percetível a existência de um modelo de desenvolvimento económico e social suportado por 

opções políticas e ideológicas. Este aspecto traduz-se em orçamentos públicos anuais no 

quadro de planos económicos e sociais quinquenais, descaracterizados em termos políticos, 

excepto se for considerada a existência de um Estado e economia “subdesenvolvida” (“em 

desenvolvimento”, “de renda baixa”)3, com intervenções públicas que, simultaneamente, 

promovem o sector privado e liberalizam os mercados e, por outro lado, controlam, fiscalizam e 

intervêm directamente nos mercados e mantêm um sector empresarial do Estado em diversos 

 
1 Existem várias escolas de pensamento económico e social que estudam aspectos relacionados com o desenvolvimento, 

o Estado, as políticas económicas, as escolhas públicas, etc. As mais conhecidas são as teorias clássicas e neoclássicas, os 

keynesianos e pós-Keynes, Karl Marx e neomarxistas, os institucionalistas, as teorias da complexidade, entre outras. 
2 Alguns teóricos referem-se ao “colonialismo tardio”, na tentativa de estudar as mudanças políticas, económicas, sociais 

e de integração em espaços económicos intercontinentais (por exemplo, o espaço lusófono), que aconteceram nas 

últimas duas décadas da colonização. Estas mudanças derivaram de transformações políticas e de desenvolvimento do 

capitalismo nas potências coloniais e nas suas relações externas, tanto na Europa como nas colónias. 
3 Existem várias designações/conceitos para designar os países menos desenvolvidos. Cada uma das designações possui 

pressupostos teóricos e ideológicos específicos. Por exemplo, países subdesenvolvidos, em vias de desenvolvimento, de 

renda baixa, países periféricos ou do terceiro mundo, países do Sul, entre outros. Cada designação/conceito tem a sua 

contraparte (países desenvolvidos, de renda alta, países do centro, do primeiro mundo, do Norte, etc.) 
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sectores da economia. Não há evidências da existência de um suporte teórico liberal/neoliberal, 

marxista, keynesiano, institucionalista ou outros. 

 

O que se pode identificar, são políticas públicas e fiscais e intervencionismos estatais que 

sustentam um aparelho de Estado, enquanto poder, onde confluem interesses económicos 

diversos, contraditórios, mas que possuem, como denominador comum, a defesa e reprodução 

do poder político (e das suas burocracias) e a formação/captura de vantagens económicas de 

grupos de interesse das elites políticas (não é possível caracterizar em termos de classes sociais), 

que configuram um Estado capturado por elites político/empresariais. No entanto, persistem 

resquícios da fase da economia de planificação centralizada (empresas públicas monopolistas, 

estabelecimento de preços de bens essenciais, intervenção politica nas empresas públicas e 

privadas, influência no mercado decapitais, etc.), que, juntamente com um mercado 

supostamente “livre”, com um sector informal amplo e com tráfegos de recursos naturais, geram 

uma economia/mercado “selvagem”, onde o Estado funcionalmente fragilizado não exerce 

funções constitucionais, de regulação e fiscalização. Esta realidade implica a necessidade de um 

Estado com “peso” na economia (percentagem dos gastos sobre o PIB) e com influência no 

funcionamento do tecido económico e dos mercados através de: (1) investimento público; (2) da 

contratação, muitas vezes não transparente, de serviços a empresas “cartelizadas” das elites; (3) 

empresas públicas que, simultaneamente, suportam e são suportadas pelo orçamento4; (4) 

subsídios, impostos e taxas que sustentam a ineficiência de grande parte do tecido empresarial; 

(5) estabelecimento de preços de alguns bens e serviços; (6) legislação reguladora e 

fiscalizadora; e, outros mecanismos. Os níveis desejados de eficiência (entre ser, ou não, 

eficiente em função dos casos) dependem dos interesses a preservar ou sustentar; isto é, pode 

existir um Estado, simultaneamente, eficiente e ineficiente em função dos dois pilares 

fundamentais: poder e negócios5.  

 

Neste contexto, pretende-se sugerir reflexões acerca da política fiscal em Moçambique ao longo 

dos últimos anos. Isto é, de que modo o Estado assegura as funções alocativas, distributivas e 

estabilizadoras da economia e da sociedade. Significa, verificar, em que medida, o Orçamento 

do Estado tem sido eficaz e eficiente, se as políticas públicas, e as fiscais, em particular, são 

socialmente justas e inclusivas, se são espacialmente equilibradas e integradoras, de que forma 

incentiva o sector privado ou público empresarial, se promove ou estrangula os mercados 

criando distorções sobre a competitividade da economia e das empresas, e se contribui para o 

bem-estar dos cidadãos.    

 

Concretamente, pretende-se debater os seguintes aspectos: 

• Em que medida o Orçamento Geral do Estado, nos últimos anos, tem cumprido as 

funções distributivas, de estabilização e alocativa na economia e na sociedade? 

• Como o orçamento tem sido um instrumento de contraciclo da economia, 

especialmente em momento de recessão/crise económica? 

• De que forma as políticas púbicas implementadas têm sido exequíveis, eficazes e 

eficientes. 

 
4 O Estado, através do orçamento e de alguns bancos, suporta os prejuízos contabilísticos e investe nas empresas e, por 

outro lado, estas não pagam impostos, ou fazem-no tardiamente, impõem a prestação de serviços politizados, pontuais 

e de custos elevados ao partido e ao governo, estabelece os preços de monopolistas e nomeiam militantes de 

competência duvidosa para os órgãos sociais. 
5 Poder e negócio são os pilares das alianças políticas e económicas das elites nacionais. Ter o poder é necessário para a 

distribuição de negócios e de recursos e estes e os negócios reforçam o poder. Isto é, existe uma grande funcionalidade 

e reforço mútuo dos dois pilares em que assentam as lógicas reprodutivas do sistema político. 
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• Quais os principais desequilíbrios do Orçamento Geral do Estado? 

• A evolução dos principais indicadores do orçamento indica um percurso de 

ajustamento/ consolidação orçamental? 

• O orçamento é um factor de equidade social e territorial? 

• Que tipo de opções políticas e ideológicas estão reflectidas no Orçamento do 

Estado.  

 

O texto está estruturado em seis secções: além da introdução, a segunda secção faz um breve 

enquadramento teórico. A terceira, apresenta o contexto da economia e sociedade 

moçambicana com foco sobre os aspectos relacionados, directa e indirectamente, com as 

políticas fiscais e as funções do Estado, considerando a realidade das últimas três décadas. A 

quarta secção analisa o Orçamento do Estado conforme o quadro teórico e o contexto 

prevalecente. A quinta, faz algumas alusões às relações entre as políticas fiscal e monetária. A 

sexta secção refere os principais pontos de debate conforme o foco do texto e sugerem-se 

algumas opções para que o Estado desenvolva mais eficazmente e eficientemente as suas 

funções, considerando as naturezas do regime político e da economia e a situação de 

conjuntura de crise. 

 

Todos os valores apresentados entre 2015 e 2019 são em termos reais, calculados considerando 

2015 como o ano base. As fontes de informação dos dados são os Relatórios de Execução 

Orçamental (REO), reflectindo, por isso, os gastos efectivamente realizados. 

 

 

2. BREVE ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

a) Resenha teórica  

 

Considera-se que, em contexto de economias em desenvolvimento com tecidos empresariais 

débeis, as políticas públicas possuem um importante papel no desenvolvimento. Primeiro na 

definição e facilitação para a implementação de uma estratégia do desenvolvimento económico 

competitivo; segundo, para a emergência de um tecido produtivo eficiente e estruturas de 

mercado concorrenciais e não distorcidas; e, terceiro, e consequentemente, contribuam para o 

desenvolvimento humano de crescente bem-estar dos cidadãos.  

 

Estes três grandes objectivos estão presentes independentemente dos regimes políticos e suas 

opções ideológicas, embora com ênfases diferenciadas entre si. O que se diferencia são as 

estratégias e as medidas de política. Os principais dilemas nas escolhas públicas, são os 

seguintes: (1) a relação entre Estado e sector privado, no que se refere ao padrão de 

acumulação; (2) os dilemas entre Estado e mercados, no que respeita à liberdade dos mercados 

e aos níveis de intervenção estatal na produção e distribuição de bens e serviços, e na regulação 

e fiscalização das actividades económicas; (3) nas opções acerca dos sectores “motores” da 

economia, as especializações produtivas, e quais os ganhos de vantagens competitivas no 

mercado internacional; (4) os dilemas e as relações  de compromisso (“ou de troca”) entre 

eficiência e equidade; (5) a relação entre autoritarismo e os níveis de democratização (abertura 

das instituições públicas ao diálogo efectivo, ao controlo democrático na gestão pública e a 

transparência dos actos do Estado).  

 

Ao tipo e natureza do desenvolvimento e do Estado, estão associadas opções políticas e 

ideológicas. Porém, não existem realidades “puras”, isto é, realidades plenamente identificadas 
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com uma determinada concepção e teoria de desenvolvimento e com um único pensamento 

político e ideológico. As realidades são plenas de elementos relacionados com escolas de 

pensamento diversos. Os institucionalistas “históricos” argumentam que as realidades possuem 

características que persistem em períodos de longa duração (as chamadas continuidades de 

longa duração) e que, em muitos casos, os processos históricos são determinados por 

acontecimento ocasionais, momentâneos e imprevisíveis.  Esta escola de pensamento, contribui 

ainda com a importância das instituições (usos, costumes, leis, religiões, burocracias, sistemas de 

poder e hierarquias) sobre o conjunto da economia e da evolução das sociedades, isto é, a 

eficácia, eficiência e os elementos históricos, políticos e ideológicos das instituições, têm grande 

influência sobre as decisões e comportamentos das pessoas e da organização das sociedades. 

Os mercados são. Para os institucionalistas, uma interacção entre instituições (comportamentos, 

leis, cultura, religião, etc.) relacionado com a psicologia cognitiva. Contestam assim, as teorias 

dos determinismos históricos, da racionalidade das decisões premeditadas.  

 

As teorias clássicas e os seguidores neoclássicos argumentam que o Estado deve ser tão “leve” 

quanto possível (consumindo o mínimo de recursos da economia), considerando os seguintes 

pressupostos: (1) menor eficiência das burocracias comparativamente ao sector privado – 

principio do custo de oportunidade e das vantagens comparativas; (2) as intervenções 

administrativas nos mercados distorcem a formação dos preços se comparado com as 

estruturas concorrenciais; (3) as burocracias do Estado não possuem lógicas  de maximização de 

benefícios; (4) o Estado está geralmente sujeito a interesses que alteram a alocação eficiente dos 

recursos. Os neoclássicos não acreditam que a gestão pública assente em lógicas de defesa do 

interesse colectivo, na medida em que os agentes do Estado são indivíduos que procuram 

maximizar o interesse do individuo (maximização das utilidades) nas escolhas que faz enquanto 

funcionário do Estado.  

 

Marx e depois Lenine, defendem um Estado de operários e camponeses (portanto, classista) que 

defende os interesses colectivos (representados pelo Partido de corte marxista-leninista) sobre 

os individuais, e que, para o efeito, renegam os mercados como reprodutor de classes sociais e 

das desigualdades, do capital e da acumulação socialmente concentrada na classe capitalista. O 

Estado assume a função de igualizar as condições económicas e socais da sociedade (invertendo 

a estrutura social), o que apenas poderia ser realizado através da propriedade colectiva dos 

factores e meios de produção, sendo o Estado a instituição que concentra e distribui os recursos 

existentes e gerados na actividade produtiva, cujos objectivos (produção e distribuição da 

produção), seriam realizadas por empesas estatais e cooperativas numa base de propriedade 

“de todo o povo” dos factores e meios de produção e numa economia  de planificação central 

“secando” o mercado. 

 

Keynes, sem deixar de ser neoclássico, mas contestando os ciclos económicos auto-regulados 

pelo mercado, defende que o Estado deve dinamizar a economia na fase recessiva dos ciclos 

económicos, através do investimento público para criação de emprego com o objectivo do 

pleno emprego, e motivar a procura que irá, no mercado, pressionar a oferta e, portanto, a 

actividade produtiva privada. Para o efeito, sugere a aplicação de políticas monetárias 

expansivas (criação/”injecção” de moeda), podendo-se secundarizar o objectivo da inflação 

baixa e compromissos com o défice público (momentâneo ou de recessão). Keynes não 

defendeu inflação alta nem défices públicos estruturais (ou de longo prazo), nem a estatização 

da economia ou intervenção nos mercados, mas sim envolver-se em sectores fundamentais da 

economia. 
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As escolas das escolhas públicas (James Buchanan e Gordon Tullock), procuram adaptar as 

decisões em função de critérios de eficiência e eficácia da administração pública, isto é, as 

racionalidades do sector privado e dos mercados devem ser os critérios das escolhas do Estado 

no exercício das suas funções. Isto é, os decisores públicos devem gerir e decidir os assuntos do 

Estado como se tratasse de uma empresa. “O processo político não responde às questões: até 

aonde devem as preferências do eleitor superar as preferências do consumidor, e em quais bens 

e serviços? O processo económico de trocas resolve a questão de até aonde as preferências do 

consumidor prevalecerão6”. 

 

b) Tópicos de referência sobre as funções do Estado na economia 

 

Na economia de mercado, ao Estado compete definir estratégias, elaborar e implementar planos 

para o desenvolvimento dos mercados e do sector privado (eliminação de distorções, melhorar 

o ambiente de negócios, criar incentivos ao investimento e à modernização do tecido 

produtivo). Estas funções requerem políticas públicas de implementação longa. A política fiscal 

pode ser um dos instrumentos mais eficazes para induzir a economia no quadro de uma 

estratégia que seja assumida em pactos sociais de consenso de longa duração pelas forças 

políticas, económicas e sociais.  

 

O desenvolvimento humano e o bem-estar dos cidadãos podem ser medidos pelo nível de vida 

(por exemplo, o rendimento per capita e as desigualdades sociais), pelas liberdades individuais e 

participação nas decisões por diferentes mecanismos (e não somente de forma institucional), 

pela igualdade de oportunidades e perante a lei, entre outros aspectos. Existem indicadores 

específicos de medição desses aspectos, sendo os mais usados os seguintes: rendimento per 

capita e índices de desigualdade - sendo o índice de Gini um dos mais usados -, índice de 

desenvolvimento humano, níveis educacionais; nível da democracia; índice de liberdade 

económica, indicadores de transparência, índice de competitividade, igualdade do género; entre 

outros. 

 

Existem várias políticas para implementação de medidas e para se alcançar os objectivos. As 

políticas devem ser simultaneamente: (1) exequíveis, isto é, aplicáveis com procedimentos e 

acessibilidades ao alcance dos agentes económicos e sociais abrangidos; (2) eficazes, o que 

significa que os objectivos são alcançados, seja pela praticabilidade das medidas, seja pelos 

benefícios e aceitação dos abrangidos e da sociedade em geral; (3) eficientes, o que se traduz 

pela relação dos resultados com os custos de implementação da política; e, (4) 

comparativamente vantajosos, isto é, optar pela política que melhor assegure os três aspectos 

anteriores. 

 

A medição da eficiência mede-se, sobretudo e de forma mais consistente, pelo conhecimento 

dos efeitos multiplicadores dos diferentes itens dos gastos públicos, da fiscalidade, dos 

incentivos e de outras medidas de dinamização da economia. Os índices dos multiplicadores por 

tipo de despesa podem indicar quais as medidas mais eficientes, isto é, qual o resultado em 

unidades monetárias ou em quantidades físicas por unidade monetária despendida (custo de 

elaboração, implementação e volume dos incentivos/subsídios). Esse conhecimento não existe, 

 
6 Antônio Augusto Bello Ribeiro da Cruz, em Teoria da escolha pública - uma visão geral de seus elementos sobre a 

ótica de Gordon Tullock em sua obra “government failure”. 

http://www3.mcampos.br/revista%20direito/producaocientifica/artigos/antonioaugustocruzteoriadaescolhapublica.pdf, 

extraído em 1 de Junho de 2020. 

 

http://www3.mcampos.br/REVISTA%20DIREITO/PRODUCAOCIENTIFICA/artigos/antonioaugustocruzteoriadaescolhapublica.pdf
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excepto pontualmente e com metodologias que necessitam bases de dados com séries 

temporais maiores e mais credíveis e com uso de técnicas econométricas mais “avançadas”. É 

necessário que, além dos multiplicadores do gasto público, se conheça de forma consistente 

quais os determinantes da produção e de outros indicadores macroeconómicos. 

 

Uma das importantes funções do Estado é a distributiva (ou, segundo alguma literatura, a 

função redistributiva). Isto é, assegurar, através do orçamento, que exista maior equidade social 

e territorial, sobretudo assegurando o acesso universal aos serviços básicos dos cidadãos e, por 

meio de investimentos públicos, criar oportunidades de negócios e geração de emprego de 

forma direccionada para correcção das distorções e desequilíbrios provocados pelo mercado. 

Esta função está directamente relacionada com a função “colectora”, sobretudo de partes do 

rendimento das empresas e das famílias, através de diferentes tipos de impostos e taxas.  

 

Outra função do orçamento é a estabilização da economia, o que significa assegurar que os 

indicadores da economia permaneçam duradouramente em níveis que proporcionem um bom 

ambiente de negócios e de confiança dos agentes económicos (empresas e famílias) para 

investir e consumir, isto é assumirem riscos na perspectiva de eventuais futuras convulsões que 

ponham em perigo os negócios e o bem-estar e a segurança dos cidadãos. Os indicadores que 

representam estabilidade são principalmente os seguintes: (1) crescimento económico de longo 

prazo, em ritmos estáveis sem “aquecimento”7 ou recessões de grande amplitude, assumindo a 

categoria de “crise conjuntural”8, e a capacidade de resistência a crises internas e/ou externas; 

(2) criação de emprego e manutenção de taxas de desemprego não superiores a 5%, 

considerando o desemprego estrutural9; (3) inflação e taxas de juro baixas (não superior a 3%), 

como garantia de redução dos custos do capital nos investimentos, no consumo e no bem-

estar; (4) estabilidade cambial para segurança dos investidores e agentes do comércio externos 

para a estabilidade dos preços internos; (5) défice público baixo (menos de 3% do PIB), como 

forma de assegurar que o Estado, como principal agente económico (enquanto consumidor de 

recursos), esteja dimensionado conforme a capacidade de a economia gerar valor e impostos 

para suporte das funções do Estado; (6) baixa dívida pública (não mais de 60%  do PIB), para 

garantir a sua sustentabilidade, e que os encargos da dívida não desviem recursos do exercício 

das funções do Estado e não penalizem a carga fiscal das futuras gerações. 

 

A função alocativa tem como objectivo a afectação de recursos, de forma complementar ao 

mercado, para corrigir as distorções, sobretudo na correcção dos factores de estabilidade da 

economia e resistência às crises económicas, e para que, através dos serviços públicos essenciais 

(saúde, educação, segurança social), reduzir as desigualdades sociais. Verifica-se a 

funcionalidade/articulação e complementaridade das três funções principais do Estado. 

 

 
7 Diz-se que uma economia está aquecida quando cresce a ritmos elevados durante um período curto (2 a 3 anos), 

suportada por factores conjunturais. Nestes períodos, existem grandes oportunidades de negócio, geralmente em um 

número limitado, de alguns sectores e não do conjunto da economia. O conceito pode ser sinónimo de “bolha” da 

economia. 
8 Regra geral, diz-se que uma economia está em crise quando atravessa um período (por exemplo, mais de três 

trimestres) em desaceleração, ou quando atinge um crescimento negativo.  
9 Define-se como desemprego estrutural, aquele que é motivado por mudanças estruturais ou crise prolongadas da 

economia, ou quando as pessoas optam por mudanças de local de trabalho na expectativa, ou na certeza, de um novo 

emprego mais bem remunerado ou que esteja mais de acordo com o perfil profissional da pessoa, ou por outras razões. 

O desemprego estrutural é, geralmente, de curta duração e transitório (período entre a desvinculação voluntária de um 

posto de trabalho e o início do emprego em outro local). Este tipo de desemprego pode representar entre dois e três 

por cento da população em idade activa.  
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Além das funções económicas e sociais, compete ao Estado a defesa da soberania, a segurança 

dos cidadãos, a defesa da justiça social, o aprofundamento da democracia real e a preservação 

dos direitos humanos. 

 

A credibilidade do Estado de Direito depende da eficácia e eficiência no exercício das suas 

funções, com boa governação, transparência, igualdade dos cidadãos perante a lei, abertura ao 

diálogo, e que os funcionários desempenhem as suas funções com profissionalismo e espírito 

de servir o país e os cidadãos. 

 

Em resumo, o Estado possui funções relacionadas com a estabilidade macroeconómica e de 

ambiente político, económico, que impulsionem o desenvolvimento social e territorial 

equilibrado, estável e duradouro, e que permitam o desenvolvimento do sector privado e 

humano continuado e de longa duração, tendo como suporte a boa governação, a democracia, 

o Estado de Direito e o respeito pelos direitos humanos. 

 

 

3. CONTEXTO DE MOÇAMBIQUE 

 

Moçambique, nos últimos anos, sobretudo depois das dívidas ocultas/ilegais, e recentemente 

com o novo vírus Corona, atravessa uma crise cujo ciclo dura há cerca de quatro anos. Como 

ciclo económico conjuntural, pode ser considerado duradouro e, portanto, na categoria de crise 

económica. Isso significa que a crise surgiu quando o país se mantinha em crise estrutural de 

longa duração. Esta crise estrutural era, de algum modo, escamoteada através de discursos 

parciais e de propaganda que se baseavam nas taxas de crescimento elevadas e acima da 

evolução demográfica, numa inflação decrescente e relativamente baixa, na estabilização da 

taxa de câmbio e das reservas externas, entre outros indicadores nominais da economia. Porém, 

outros indicadores fundamentavam a persistência de fraquezas estruturais com duração de 

longo prazo e difíceis de mudar a curto prazo. Destacam-se os seguintes indicadores: 

crescimento económico concentrado, sectorial e territorialmente; crescimento das economias 

informais; padrão de acumulação extravertido; aumento do número de pobres e das 

desigualdades sociais e territoriais; agravamento da balança comercial e alimentar; défice e 

dívida pública crescentes e insustentáveis; baixa poupança e investimento doméstico; aumento 

do extractivismo e de tráficos de recursos naturais; fragilidade do Estado; aumento dos 

fenómenos migratórios; maior conflitualidade militar e social, entre outros. Os indicadores 

internacionais indicam, em geral, perdas ou ligeiras melhorias de posições de Moçambique nos 

rankings internacionais (desenvolvimento humano, competitividade, ambiente de negócios, 

liberdade económica, democracia, liberdade de imprensa, etc.), mas sem que o país saia dos 

últimos lugares. 

 

Alguns indicadores quantitativos indicavam melhorias nas áreas da saúde, educação, 

abastecimento de água, energia e transportes. Porém, é questionável a evolução da qualidade 

desses serviços e a maior acessibilidade dos cidadãos, considerando a concentração da oferta 

em centros urbanos e o crescimento da população.  

 

Num contexto acima descrito, a economia e o Estado são, necessariamente, muito vulneráveis 

às comoções da economia e dos mercados internacionais. A perda de credibilidade externa da 

governação, sobretudo a partir das dívidas “ocultas/ilegais”, e as diferentes reacções e 

posicionamento/procedimentos do Governo junto de instituições internacionais e dos credores, 
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criou uma imagem negativa acerca da seriedade da governação moçambicana, o que dificulta a 

abertura de novos espaços de cooperação, financiamento e investimento externo10. 

 

As instituições públicas têm-se revelado frágeis no exercício de algumas das suas funções, em 

consequência dos seguintes aspectos principais: (1) centralização dos centros de decisão política 

e económica, e concentração do poder decisório; (2) instabilidade institucional (mudanças e/ou 

ineficácia de políticas públicas, reestruturações orgânicas, mudanças frequentes de cargos de 

direcção e de técnicos, etc.); (3) pouca capacidade técnica da maioria dos funcionários; (4) baixo 

nível de digitalização e integração intersectorial dos diferentes aspectos administrativos para 

melhores e mais rápidos serviços às empresas e aos cidadãos.  

 

O quadro legal pouco propício ao investimento, como são os direitos de propriedade (por 

exemplo da terra e do investimento externo), que não asseguram confiança e garantias aos 

investidores em função de mudanças de políticas ou de regime. A Lei do Trabalho é muito 

protecionista em relação ao trabalho (embora se tenha verificado alguma flexibilização ao 

mercado do trabalho) e nacionalista (protecção por via da nacionalidade). Por outro lado, o 

sistema judicial é excessivamente politizado e pouco célere, o que contraria os ritmos de 

decisão empresarial. A centralização do poder de decisão é ainda um factor de morosidade que 

dificulta a descentralização da execução do orçamento e na transferência de recursos para 

execução local ou para as comunidades (por exemplo, segundo a Lei das Minas e das Floretas, 

as comunidades deveriam ter alocados uma percentagem dos valores das licenças passadas 

para o respectivo território11).  

 

Há factores adicionais que dificultam a execução do Orçamento de Estado. Esses factores são 

principalmente os seguintes: instabilidade militar, conflitualidades sociais (provocados por 

ocupação de terras, reassentamentos, tráficos diversos), influências políticas “destorcedoras” e 

pouco transparentes, busca de recursos de forma não transparente e partidarizada. Existe ainda 

a tradição (período colonial e pós-independência) de um Estado intervencionista, “pesado” e 

autoritário. A transformação necessária destas realidades necessita de políticas e estratégias de 

desenvolvimento e de transformação estrutural da economia a longo prazo (décadas) e coesão 

dos poderes políticos em torno de pactos de regime para dar estabilidade às opções de 

desenvolvimento, como condição de um programa a longo prazo de estabilização da política 

fiscal. 

 

 

4. BREVE DESCRIÇÃO DA POLÍTICA FISCAL  

 

a) Aspectos gerais 

 

A política fiscal tem-se caracterizado por ser expansiva em períodos de crescimento e recessiva 

em momentos de crise (desaceleração do ritmo ou mesmo crescimento negativo, com 

desemprego, redução do investimento e sector externo em défice). A teoria aponta para o 

contrário: em momento de crise, o Estado deve possuir políticas expansivas para estimular a 

 
10 Os processos em tribunais no estrangeiro, as negociações das dívidas ocultas/ilegais, o não respeito do Governo pelos 

despachos do Conselho Constitucional, a recusa da cooperação alocar recursos ao Orçamento do Estado nos momentos 

críticos (por exemplo, aquando dos ciclones IDAI e Kenneth, e da pandemia do novo corona vírus, entre outros casos), 

substanciam o referido. 
11 A morosidade ou não transferência total ou parcial dos valores para as comunidades, tem ainda dificuldades por 

deficiente organização das comunidades e de acesso a uma agência bancária. 
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recuperação da produção e do investimento com efeitos sobre a criação desemprego e geração 

de renda das famílias, induzindo o aumento do consumo e, depois, da procura e do 

investimento) e, sem ser menos importante, para criar um ambiente de confiança dos agentes 

económicos (empresas e famílias). Em resumo, o orçamento, no lugar de ser anti cíclico 

(expansivo quando a economia está em desaceleração ou em crise, ou o contrário) tem sido pró 

cíclico (expansivo, quando a economia cresce, e recessivo, quando a economia está em recessão 

ou em crise). Esta opção não é recomendável, mas tem sido a praticada. 

 

O peso das despesas efectuadas, em relação ao PIB, é elevado (30% em 2017 e 32,6% em 2015, 

sendo de 31,7% em 2019), o que significa que o Estado consome uma importante percentagem 

da riqueza produzida no país. Este facto, juntamente com a pequena dimensão da economia, a 

existência de défices elevados e dívida insustentável suportada, primeiro, com donativos e 

crédito externo e, depois, com compra de bilhetes de tesouro pelo sistema bancário nacional, 

retira recursos ao sector privado (liquidez) para investimento e financiamento da actividade 

corrente das empresas, aumenta os encargos com a dívida, obrigando a uma carga fiscal 

elevada sobre as empresas e famílias, e reforça as dificuldades de investimento e poupança dos 

agentes económicos. 

 

A política fiscal tem-se caracterizado por aumentos anuais das despesas públicas. Porém, esses 

aumentos têm acontecido sobretudo em despesas de funcionamento (18,3% em 2018 e 20,4% 

em 2016, sendo de 20,3% em 2019 do PIB) e não nas despesas de investimento (6,1% em 2017 e 

9,9% em 2015, sendo de 7,4% em 2019 do PIB). Isto é, o aparelho administrativo e as 

burocracias aumentam, com mais salários (10,5% em 2017 e 11,7% em 2019 do PIB), com 

menores despesas com aquisição de bens e serviços (3,8% em 2015 e 2,7% em 2019 do PIB), 

maiores encargos da dívida (1,3% em 2015 e 3,1% em 2019 do PIB), despesas administrativas, 

instalações, “capacitação institucional” e outras não directamente produtivas ou de serviços à 

produção.  

 

Contrariamente, as infraestruturas para o desenvolvimento do sector produtivo, a melhoria do 

ambiente de negócios, a modernização da administração pública, a ampliação e melhoria dos 

serviços públicos (educação, saúde, água, segurança social, investigação, sanidade vegetal e 

animal, etc.), e o reforço da capacidade em desenvolver funções de Estado na área económica e 

social (regulação, fiscalização, sistema judicial eficaz e célere, etc.), não se desenvolvem quanto 

poderia acontecer com uma maior alocação de recursos para o investimento público, numa 

realidade com poucas infraestruturas produtivas, d comunicações e de serviços básicos aos 

cidadãos.  

 

O peso do Estado na economia e em consequência da baixa eficácia, eficiência e produtividade 

do aparelho administrativo, o governo tem cumprido, parcialmente e com baixa qualidade, as 

suas funções fundamentais (integridade nacional, defesa e ordem, segurança dos cidadãos, 

serviços aos cidadãos, imagem de credibilidade e prestígio do país, entre outras), o que não 

contribui para a confiança dos moçambicanos no seu Estado, governo e instituições públicas. 

Estes aspectos são agravados quando são conhecidos, e alguns casos judicialmente 

comprovados, casos de corrupção de agentes do Estado, quando são apontados, pelo Tribunal 

Administrativo, desvios de aplicação de recursos e desrespeito pelos procedimentos processuais 

legais. Assim sendo, as empresas e cidadãos não possuem atitudes positivas para o pagamento 

de impostos, em consequência de um retorno insatisfatório do que os cidadãos esperam do 

Estado. 
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A redução/eliminação dos desequilíbrios implica transformações e ajustamentos estruturais às 

funções do Estado na economia e na sociedade no quadro de estratégias de longo prazo, que 

resultem em: (1) integrar os pequenos produtores agrários nos mercados (cadeias de valor), 

com aumentos de produtividade nas culturas alimentares (milho, mandioca, arroz, feijões, 

amendoim, hortícolas, frutas e animais de pequena espécie) e de exportação (algodão, caju, 

frutas e tabaco); (2) restaurar a rede comercial rural; (3) diversificar a economia com a 

industrialização (pequena e média agro-indústria no meio rural, indústria alimentar e de 

bebidas, de construção civil, têxteis e equipamentos para a agricultura e transportes) e nos 

serviços privados e do Estado directamente relacionados com a produção e os cidadãos; (4) 

reduzir as economias informais oferecendo vantagens de formalização aos agentes económicos 

e criando infra-estruturas para o exercício dessas actividades, nos aglomerados urbanos. Os 

ajustamentos no aparelho de Estado deveriam ter como objectivo reduzir o peso das despesas 

de funcionamento, aumentar a eficiência administrativa, alargar e melhorar os serviços à 

produção e aos cidadãos e criar bom ambiente de negócios. 

 

Dois aspectos fundamentais devem ser realçados quanto à organização do orçamento: (1) as 

mudanças constantes da estrutura orgânica do aparelho o Estado dificultam a elaboração e 

execução do orçamento e sua análise; (2) a organização interna (estrutura) do orçamento 

aprovado, dos planos económico e social (PES) e dos relatórios  de execução (REOs) não 

permite uma monitorização e análise comparada detalhada; (3) a alocação de recursos por 

sector depende, em muitos casos, das estratégias de apoio e dos donativos da cooperação, o 

que significa, na prática, uma perda de soberania, uma função fundamental de um Estado; (4) 

persistem grandes dificuldades de coordenação e compatibilização dos documentos 

fundamentais do Governo (planos quinquenais e anuais, orçamentos do Estado e execução 

orçamental). 

 

Uma breve análise dos orçamentos executados entre 2015 e 2019 não revela tendências nas 

diferentes rubricas do orçamento. Isto é, os valores variam, positiva e negativamente, ao longo 

dos anos, o que revela ausência, ou dificuldade de implementar uma estratégia e objectivos de 

reestruturação e de consolidação fiscal.  

  

b) Despesas 

 

Além dos aspectos acima referidos (alínea a), a alocação dos recursos não tem em consideração 

o princípio constitucional das prioridades sectoriais (agricultura como base do 

desenvolvimento), são muito concentradas e geridas de forma muito centralizada nos órgãos 

centrais. 

 

A contabilização e execução do orçamento estão muito centralizadas (entre 64% e 67%, sendo 

de 65% 201912), o que pode ser consequência de debilidades da contabilidade pública nos 

diferentes níveis do território e uma forma de exercer o poder decisório nas alterações sempre 

existentes durante a execução do orçamento. 

 

Embora tenha existido algum esforço de descentralizar a execução orçamental, a eficácia e 

amplitude são ainda limitadas. Destaca-se o reforço do orçamento das despesas dos distritos e 

uma redução e/ou baixo orçamento das autarquias. Esta realidade revela: (1) dificuldades 

 
12 No período entre 2015 e 2019, houve uma percentagem inferior à dos outros anos, com cerca de 58% do orçamento a 

ser executado a nível central em 2015. 
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técnicas para a descentralização (recursos humanos, estabilidade de energia para os sistemas 

informáticos, etc.); (2) ao nível do distrito, como o exemplo dos vulgo “7 milhões”, aconteceu na 

realidade uma distribuição de recursos sem responsabilização de reembolso nem priorização 

dos possíveis investimentos, traduzindo-se na distribuição  de recursos pelas elites locais aliadas 

ao poder e para fins eleitoralistas; (3) as autarquias recebem poucos recursos, o que pode 

revelar falta de priorização da autarquização do país, manifesta pela paragem do processo de 

criação de autarquias por razões políticas, o que implica o adiamento da democratização do 

país e do princípio da subsidiariedade na gestão pública. 

 

Nas despesas sectoriais analisam-se quatro sectores: educação, saúde, agricultura e defesa. A 

educação e saúde, em termos reais, gastaram, em 2019, mais 49% e 36% que no ano de 2015, 

respectivamente, A defesa aumentou em 153% e a agricultura e desenvolvimento rural 

manteve-se sensivelmente nos mesmos níveis (104% em 2019, comparativamente com 2015). A 

defesa teve um grande aumento das despesas efectuadas em 2019, comparativamente com 

2018: 33%. Os aumentos anuais na defesa foram particularmente acentuados a partir de 2017. 

As percentagens dos gastos realizados desses sectores, em relação ao PIB, em 2019, foram as 

seguintes: educação (6,4%), saúde (2,4%), agricultura e desenvolvimento rural (1,2%) e defesa 

(1,4%). Porém, assim como para o total dos orçamento e sectores, nem todas as despesas da 

defesa estão orçamentadas e executadas de forma transparente - veja na secção f) 

transparência. 

 

Como referido acima, existe uma constante concentração a nível central (cerca de um terço dos 

gastos do Estado) da gestão dos recursos públicos. Entre 2105 e 2019, esta concentração 

manteve-se aos mesmos níveis percentuais. O aumento dos gastos, em termos reais, em cinco 

anos, foi de 12% a nível central, e 11% a nível distrital. O orçamento provincial em 2019 foi de 

63% em termos reais de 2015 tendo-se verificado uma importante descida a partir de 2016 (de 

43 mil milhões de meticais, em 2015, para 27,4 milhões de meticais, em 2019, a preços de 2015). 

As autarquias tiveram, em 2019, um orçamento que representou 94% de 2015. Algumas razões 

justificam o crescimento dos gastos ao nível dos distritos, principalmente os seguintes: (1) a 

execução contabilística dos salários de alguns sectores (por exemplo, educação e saúde); (2) os 

recursos alocados para o desenvolvimento distrital (“7 milhões”13); (3) a execução de programas 

com financiamento (donativos), por opção de actuação da cooperação. O volume de recursos 

para as autarquias aumentou em 47% (valor de 2019, comparativamente com 2015). A 

manutenção dos gastos a nível autárquico, justifica-se pela “paragem” do processo de 

autarquização do país.  

 

Analisando os gastos totais do orçamento público realizados por habitante, em 2019, nas 

províncias mais distritos, verifica-se que a cidade de Maputo é a que mais gastos realiza (cerca 

de 5 mil /habitante/ano) e Nampula a que menos gasta (cerca de 2,3 mil 

meticais/habitante/ano). Nampula e Zambézia (2,6 mil meticais/habitante/ano) são as províncias 

com menores gastos /habitante/ano, coincidindo com os territórios mais populosos. Observa-se 

ainda que as províncias onde existe uma maior incidência da pobreza, são aquelas onde existem 

menores gastos efectuados /habitante/ano.   

 

 
13 Estes recursos surgem, formalmente, como se fossem créditos para pequenas iniciativas de negócios a nível distrital. 

Na realidade, pode-se considerar que foram recursos para donativos, na medida em que a taxa de reembolso, em 

termos globais, não ultrapassou 5%, sem que houvesse alguma responsabilização dos incumpridores. Estes recursos 

tiveram objectivos políticos de criação de um pequeno empresariado local e de distribuição de recursos com objectivos 

eleitoralistas. 
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c) Receitas 

 

As receitas totais em 2016 significavam 31,4% do PIB e, em 2019, 37,1%. As receitas internas 

variaram, relativamente ao PIB, entre 25,3%, em 2016, e 32,1%, em 2019. As principais fontes de 

receitas, foram as seguintes em percentagem do PIB: (1) donativos e empréstimos externos 

(entre 5%, em 2019, e 8,2%, em 2015); (2) receitas fiscais - IVA (entre 7,6%, em 2019, e 6,1%, em 

2018, e 6,4%, em 2019), o IRPC (entre 5,3%, em 2016, e 11%, em 2019) e o IRPS (entre 3,6% e 

3,9% no período de 2015 e 2019, respectivamente). Todas as fontes de receitas revelaram-se 

bastante variáveis entre 2015 e 2019. A carga fiscal é elevada e os impostos são fortemente 

progressivos. As razões desta carga fiscal são as seguintes: (1) pequena dimensão da economia; 

(2) pequena base tributária em consequência da pequena dimensão (escala) da economia e de 

um tecido empresarial limitado e pouco competitivo; (3) elevados benefícios fiscais, sobretudo 

para as empresas multinacionais extractivistas (carvão, gás, madeira, pesca, etc.), MOZAL, etc.; 

(4) incapacidade de realização de auditorias contabilísticas para verificação dos lucros e de 

controlo e fiscalização da quantidade e qualidade da produção e exportação; (5) crédito externo 

e interno, isto é, endividamento; e, (6) deficiente eficácia da máquina tributária e casos de 

corrupção.  

 

O volume de receitas internas é baixo, se comparado com o PIB e com o volume de despesas do 

Estado, traduzindo-se em importantes défices (veja adiante). Este facto resulta dos seguintes 

factores principais: (1) tamanho do aparelho administrativo do Estado; (2) pequena dimensão da 

economia; (3) grande peso das economias informais; (4) eficácia da administração tributária; e, 

(5) fuga ao fisco e corrupção. As receitas externas têm decrescido, tendo representado, em 

relação ao PIB, 8,2% em 2015 e 5% em 2019. 

 

d) Défice e dívida pública 

 

O défice orçamental, em termos percentuais em relação ao PIB, variou de 9%, em 2018, a 11,3%, 

em 2016, sendo de 9,4% em 2019. Em termos absolutos e a preços de 2015, o défice variou de 

65,7 mil milhões de meticais, em 2015, e 52,3 mil milhões, em 2018, sendo de 57,8 mil milões 

em 2019. O financiamento interno passou de 9,1 mil milhões de meticais, em 2015, para 18,1 mil 

milhões, em 2019. O financiamento externo decaiu de 53 mil milhões, em 2015, para 30,5 mil 

milhões, em 2019.  

 

A dívida pública é considerada elevada (é aconselhável não ultrapassar 60% do PIB), tendo 

variado de 94,2% do PIB, em 2015, e 129,9%, em 2016, sendo de 106,8% em 201914. O nível da 

dívida é ainda preocupante quando o orçamento é sistematicamente e crescentemente 

deficitário, o que significa uma crescente incapacidade estrutural de pagamento através de 

recursos gerados pela economia (receitas de impostos, taxas e outras). O défice tem sido 

coberto com donativos e empréstimo externos até 2017, ano em que se reflectiram os efeitos 

das dívidas ocultas. A cooperação deixou de apoiar directamente o orçamento através de 

crédito ou donativos e a capacidade de crédito externo diminuiu substancialmente.  

 

A dívida continuou a crescer com recurso a financiamento interno, principalmente através da 

subscrição de bilhetes/títulos de tesouro pelo sistema bancário. O stock da dívida, a preços reais 

de 2015, cresceu anualmente, entre 2018 e 2020, passando de 557,6 mil milhões de meticais 

 
14 Em 2019, esta percentagem corresponde a estimativas feitas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). 
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para 687,2 mil milhões em 202015. Os encargos da dívida, a preços reais de 2015, passaram de 

6,9 mil milhões de meticais, em 2015, para 22,1 mil milhões em 2019 

 

e) Transparência 

 

Existe falta de transparência na gestão dos dinheiros públicos, o que se revela nos seguintes 

aspectos: (1) elevados fluxos financeiros fora do orçamento (financiamentos ou donativos 

externos directamente geridos por projectos de cooperação externa ou ONGs) ou não 

correctamente contabilizados (diferentes formas de desorçamentação); (2) endividamento ilegal 

e “secreto”, sem aprovação da Assembleia da República, nem do conhecimento das instituições 

internacionais (principalmente do FMI), para quem existe, enquanto membro, a obrigatoriedade 

de informação,; (3) atrasos de pagamento aos fornecedores e de reembolso de impostos às 

empresas (por exemplo, do IVA); (4) gastos não contabilizados ou colocados em contas de difícil 

identificação dos gastos, como é o caso das “Outras Operações16”); (5) empresas públicas com 

prejuízos suportados pelo Estado e serviços ao Estado não pagos ou tardiamente pagos; (6) 

intervenção do executivo na gestão das empresas do Estado, por exemplo, na imposição de 

realização de funções não rentáveis mas de interesse político-partidário, estabelecimento 

administrativo dos preços (preços subsidiados ou chamados “custos políticos”) dos bens e 

serviços (energia, água, transportes públicos, etc.) e o não pagamento ou pagamentos atrasados 

às empresas públicas pelos fornecimento de bens e serviços ao Estado. 

 

“A desorçamentação envolve valores (receitas e despesas) fora do orçamento principal, isto é, 

não são contabilizados na previsão e nem na execução do Orçamento do Estado aprovado pela 

Assembleia da República. Podem ser considerados, como conceito, de fundos extra-orçamentais 

(ou fora do orçamento – off the budget). A desorçamentação constitui uma espécie de “saco 

azul”, não-auditável, e sobre o qual o Governo não presta contas à Assembleia da República 

(porque não monitorado na execução orçamental), nem o Governo tem respondido 

satisfatoriamente às questões levantadas pelo Tribunal Administrativo sobre esses recursos. 

Pode-se incluir neste “conceito”, para além dos já referidos, os saldos rolantes, as dívidas não 

pagas ou diferidas aos fornecedores de bens e serviços ao Estado (sector privado e sector 

empresarial do Estado), as transferências para as empresas públicas, entre outras despesas não 

esclarecidas em tempo útil”, Mosca (2020)17. 

 

Algumas rubricas e conceitos e as suas formas de cálculo não são claras, o que pode implicar 

dados, análises e conclusões distorcidas. O caso da agricultura e desenvolvimento rural é 

evidente. Atribui-se a este conceito despesas de funcionamento e de investimento de outros 

ministérios. A falta de transparência é posta em causa quando são recusadas, na prática, 

solicitações de esclarecimento acerca das rubricas e formas de cálculo do conceito de 

agricultura e desenvolvimento rural.  

 

Os mecanismos de diálogo e comunicação entre o Governo necessitam ser aprofundados no 

sentido de: (1) facilitação da informação para análises do orçamento e dos REOs por parte dos 

 
15 Previsão do FMI. 
16 Em Outras Operações” não se explicitam qual a utilização dessa conta, nem o Tribunal Administrativo esclarece ou 

mesmo pede esclarecimentos ao Executivo. As “Outras Operações” representaram em 2015, 2016 e 2017, 

respectivamente 23%, 8,6% e 11,8% da despesa total. 
17 “Orçamento do Estado de 2020: uma caixa de pandora”, Destaque Rural Nº 87 

(https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/dr-87/). OMR. Maputo. 

 

https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/dr-87/
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cidadãos e das organizações da sociedade civil; e, (2) conhecimento dos critérios de alocação e 

execução de recursos.  

   

f) Resumo 

 

O Orçamento do Estado  tem sido sistematicamente expansivo em períodos de crescimento 

económico (em pró-ciclo e não, como é acertado, em contraciclo e vice-versa), inibidor do 

crescimento do sector privado e do consumo e investimento das famílias (por consumo 

excessivo e não produtivo de recursos, e elevada carga fiscal), e não tem desempenhado de 

funções que concorrem para a melhoria do ambiente de negócios, da competitividade e da vida 

dos cidadãos. Existe a possibilidade contrária do Estado não aplicar alguma medida e deixar que 

os mercados se reequilibrem automaticamente. Neste caso, a política monetária deixaria de ser 

activa e intervencionista (no sentido de indutora), tendo a política monetária a função de 

corresponder com a oferta de dinheiro na medida da procura dos agentes económicos sendo a 

taxa de juro resultante somente das forças de mercado. Isto é, a moeda não seria utilizada como 

instrumento de estímulo ou retração da economia. Igualmente, por seu lado, o orçamento (isto 

é, o Estado), igualmente não desempenharia uma função de influenciar os mercados e os 

comportamentos dos agentes económicos, mas tão somente realizar as funções estritas do 

Estado (defesa, segurança, relações políticas externas, ambiente de negócios, etc.) e aquelas 

que, sendo socialmente necessárias, não despertam interesse à iniciativa privada.  

 

Os OGEs têm sido despesistas, suportados por endividamento não sustentável de recursos 

externos e internos (depois da relativa “secagem” da cooperação após a crise das dívidas 

“ocultas/ilegais), representando pesadas facturas para as próximas gerações (orçamento inter-

geracional injusto). 

 

Os recursos para os distritos e sua aplicação, o volume de salários e o número de funcionários 

públicos, as mordomias dos dirigentes, a sustentação do sector empresarial do Estado com 

sucessivos anos de avultados prejuízos suportados por “crédito político”, têm contribuído para o 

défice sistemático e crescente. O IRPC, apesar da elevada carga fiscal, tem representado baixos 

valores e baixas percentagens do PIB. Estes dados revelam a debilidade do tecido e uma baixa 

lucratividade empresarial, um baixo nível de emprego formal, e, em contrapartida, uma grande 

percentagem da riqueza nacional é produzida por sectores informais sem identificação 

tributária.   

 

Considerando os níveis do défice e da dívida pública, os encargos com a dívida, a redução da 

oferta monetária em consequência do financiamento interno da dívida pública, e o “peso” do 

orçamento no PIB, pode-se afirmar que o OGE não contribui para o incentivo do crescimento. 

Estes aspectos têm influência directa no investimento e no emprego e, portanto, no crescimento 

económico, na inflação e em outros indicadores que revelam o nível de estabilidade de uma 

economia. O OGE expansivo, a eficiência do Estado e o peso dos gastos de funcionamento, não 

são favoráveis à contenção da inflação. Deste modo, pode inferir-se que Estado não tem 

realizado a sua função de estabilização da economia. 

 

Os OGEs não têm respeitado a Constituição quando esta afirma a prioridade da agricultura 

como a base do desenvolvimento económico e social. A alocação e os gastos efectuados por 

habitante a nível provincial, revela discrepâncias de um para dois (províncias com o dobro de 

gastos por habitante e ano) e as que menores gastos executam (e têm orçamentado), são onde 

existe uma maior incidência da pobreza em termos percentuais da população. 
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Em resumo, os OGEs no período estudado não têm sido consonantes com o discurso político da 

descentralização, da democratização da sociedade e da priorização sectorial, não contribuem 

para o desenvolvimento, não são resilientes aos ciclos económicos, não são socialmente 

inclusivos, não contribuem para a redução as desigualdades espaciais e sociais, e prestam 

deficientes serviços aos cidadãos18. Outra possibilidade é a de que o discurso político é, ele 

próprio, incoerente e não reflecte os reais interesses das elites político-empresariais detentoras 

do poder.  

 

 

5. ALGUNS APONTAMENTOS SOBRE POLÍTICA FISCAL E MONETÁRIA 

 

A política monetária pode e deve ter um papel de checks and balances em relação à política 

fiscal. Esta função pode ser de complementaridade (reforço dos objectivos e aumento de 

eficácia e eficiência), ou de contracção das naturais tentativas de instrumentalização política e 

eleitoralista do Estado por via do orçamento. Por essas razões, se afirma, em teoria, que os 

bancos centrais devem ser independentes dos poderes políticas e da governação19. 

 

As políticas fiscal e monetária podem produzir efeitos contraditórios, anular-se entre si, serem 

ineficazes e com baixos efeitos multiplicadores (eficiência), no lugar de criarem sinergias e 

complementaridades.  

 

Neste texto, somente se abordam as políticas monetárias através da gestão da oferta monetária 

(e consequentemente das taxas de juro) e da taxa de câmbio. As variáveis-objectivo são o 

controlo da inflação e a estabilidade cambial.  

 

Cingindo-se às relações entre políticas fiscal e monetária num contexto de crise e em que o 

princípio da independência da autoridade reguladora do Banco Central não se verifica (pelo 

menos plenamente), a política monetária tem tido um claro objectivo de controlar a inflação 

(por meio de restrições à oferta monetária, através de reservas obrigatórias elevadas dos bancos 

comerciais junto do Banco Central e às taxas de referência altas), fazendo com que as taxas de 

juro à economia se mantenham elevadas. Deste modo, o Banco de Moçambique actua de forma 

semelhante, tanto quando a economia está em expansão, como quando está em recessão ou 

mesmo em crise.  

 

No passado recente, a política monetária foi recessiva, enquanto o orçamento era expansivo, na 

busca de salvaguardar a inflação, inclusivamente através do controlo administrativo da oferta 

monetária e, por este intermédio, das taxas de juro. Estas opções dificultaram o investimento 

das empresas e o consumo e investimento das famílias. De forma contraditória, o Banco Central 

mantém uma política recessiva quando o Orçamento do Estado não aumenta as despesas e 

reduz o investimento público, como acontece neste momento em que a economia está em 

crise. 

 

 
18 Os dados existentes do acesso e da qualidade da educação e da saúde isso revelam. Igualmente, existem serviços de 

qualidade deficiente na maioria das empresas públicas que são subsidiados pelo Estado. 
19 Na realidade, não existem evidências de uma total independência de algum Banco Central. Porém, existem diferentes 

graduações de articulação e compromisso entre um Banco Central e o poder executivo. Um elemento revelador do grau 

de independência, é a possibilidade de existência de medidas de política monetária autónomas. 
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A política cambial tem tido, como objectivo central, a estabilidade a um nível que não dificulte 

as importações com efeitos sobre os preços de grande parte dos bens alimentares essenciais, 

dos insumos agrícolas e das matérias primas num contexto de uma economia fortemente 

dependente de importações de bens de consumo final e intermédio. Por outro lado, de certo 

modo, as taxas de câmbio praticadas não facilitam a competitividade dos sectores exportadores, 

apesar desta se dever basear, em primeiro lugar, na eficiência e capacidade competitiva das 

empresas nacionais. Neste caso, o Banco Central, até certo ponto, em consonância com as 

tarifas de importação baixas da maioria desses bens e dos incentivos do Estado a alguns 

sectores exportadores, sobretudo os dos grandes projectos através de benefícios fiscais, 

contribui para a especialização produtiva extractivista em poucos sectores da economia 

(recursos naturais e bens agrícolas), torna Moçambique dependente de alimentos e aprofunda 

as características de uma economia subdesenvolvida.  

 

Em situação de crise e para manter, de forma paradoxal, a política monetária recessiva, mas com 

o objectivo de suportar a expansão e/ou o défice público, o Banco de Moçambique emite 

bilhetes de tesouro que são subscritos, na sua quase totalidade, pelos bancos comerciais e com 

taxas de juro muito abaixo das praticadas no mercado. Actualmente, para reforçar esta função 

de subsidiar o Estado, o Banco de Moçambique reduz as reservas obrigatórias dos bancos 

comerciais, limitando a oferta de moeda ao sector privado e às famílias, dificultando a 

recuperação da actividade produtiva, particularmente das pequenas e médias empresas. O 

objectivo de manter a inflação baixa está, assim, igualmente assegurado. 

 

Em resumo, a política monetária tem como objectivo central o controlo da inflação e a 

estabilidade cambial, sendo a sustentação do poder uma questão subjacente à actividade do 

Banco de Moçambique. Estes objectivos sobrepõem-se, na prática, ao crescimento económico, 

ao desenvolvimento do tecido empresarial, à criação de emprego e a melhoria do nível de vida 

e redução da pobreza. Esta actuação é suportada pelo pressuposto que a economia só pode 

crescer duradouramente com os indicadores nominais estabilizados e que uma inflação e a 

volatilidade cambial altas, criam insegurança e riscos elevados para os investidores e famílias. 

Pressupõe ainda, que a inflação alta penaliza os grupos sociais mais pobres. Contestam as 

opções de criação de emprego com políticas monetárias expansivas devido ao chamado efeito 

neutro da moeda. Nessa perspectiva, os monetaristas e neoliberais são renitentes em fazer uma 

gestão conjuntural da política monetária expansiva. 

 

 

6. PRINCIPAIS PONTOS DE DEBATE DO ORÇAMENTO DE ESTADO EM MOÇAMBIQUE  

 

a) Quais as teoria(s) e política(s) que sustentam o Estado e o OGE? 

 

Analisando os possíveis supostos do orçamento do Estado e a suas matrizes políticas e 

ideológicas, pode-se constatar que, na prática, é difícil encontrar elementos de várias escolas de 

pensamento. Destacam-se alguns: 

• A presença de empesas públicas monopolistas em sectores vitais da economia (por 

exemplo, energia, águas, transporte aéreo, ferroviários e portos), como 

remanescentes das empresas estatais do período pós-independência e da economia 

colonial. Os aspectos económico-financeiros não são nestes casos um objectivo de 

gestão, mas sim a primazia da manutenção do emprego e o fornecimento dos 

serviços, onde a gestão é politizada e servidora dos interesses políticos e 

económicos do Estado capturado por elites políticas e económicas. Neste caso, não 
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se pode considerar o pressuposto leninista do Estado em representante ou 

instrumento do poder de uma classe social. Também não obedece ao princípio 

keynesiano de intervenção e funções do Estado na economia.  

• As intervenções no mercado têm por objectivo assegurar níveis de preços (água, 

energia, transporte de passageiros nos centros urbanos) acessíveis aos grupos 

sociais mais pobres, para se evitarem conflitualidades sociais, sem que esteja 

subjacente o princípio da economia social e o papel alocativo (redistributivo da 

renda). Não existe alguma relação destas medidas com algum preceito ideológico 

clássico (“livre mercado”) ou de intervenção parcial ou total no funcionamento dos 

mercados (keynesianismo ou institucionalismo). 

• Não se pode considerar que exista uma economia de mercado como intenção de 

organização de um modelo económico, não somente pelas importantes intervenções 

através de empresas públicas e nos mercados (preços), por meio de subsídios, 

distorcendo a alocação eficiente dos recursos, ou por decisões de política monetária 

(controle do crédito, por meio da taxa de juros por via da oferta de dinheiro e de 

outros mecanismos de gestão bancária), ou simplesmente por decisões políticas (por 

exemplo, as tarifas aduaneiras na região da SADCC). As economias informais estão 

indirectamente influenciadas pelos preços subsidiados e a presença de monopólios, 

tornando os espaços possíveis de concorrência entre muito limitados. 

• O Keynesianismo não está presente como suporte das decisões económicas em 

contexto de crise (tanto na fase recessiva como na expansiva) ou de estabilidade. O 

investimento público é reduzido, nem sempre gera emprego estável e, portanto, 

rendimentos para que a procura dinamize a produção.  

• O Banco de Moçambique possui políticas monetárias anti recessivas, tanto em 

momento de recessão como e expansão, tendo como objectivo central o controle da 

inflação e a estabilidade cambial. Isto é, o Banco Central é, de algum modo, 

insensível aos contextos da economia real, colocando os princípios da 

macroeconomia neoclássica dominante nas instituições financeiras internacionais, 

cujos principais objectivos são: controle da inflação e da taxa de juros e cambial. O 

pressuposto da liberdade da no mercado de capitais, deixa de ter validade essas 

variáveis se descontrolam por efeito do mercado. Nestas circunstâncias o 

fundamentalismo da liberdade da economia é interrompido com decisões 

administrativas sobre a oferta monetária, a imposição de regras ao sistema bancário 

e articulações com a política fiscal, regra geral em favos da influência do Estado na 

economia. 

 

Se não é possível relacionar as actuações/medidas/opções do Estado com escolas de 

pensamento, pode-se sugerir que, exceptuando-se a política monetária, não existe um 

pensamento orientador das políticas e medidas de elaboração e implementação do OGE, nem 

da actuação do Estado. Transparece uma gestão pública ad hoc em função de interesses 

individuais e pontuais.  

 

b) O debate necessário 

 

No quadro abaixo sintetizam-se sugestões dos principais pontos de debate sobre o Orçamento 

Geral do Estado, no actual contexto de Moçambique. As propostas supõem existirem aspectos 

estruturais e, outros, conjunturais, isto é, de longo e de curto/médio prazo. Os pontos arrolados 

referem-se às principais funções do Estado e às questões que o autor pensa ser necessário 

repensar na elaboração e execução de futuros orçamentos. 
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 Observação (fundamentação no texto) 

Cumprimento das funções distributivas, de 

estabilização e alocativa. 

Deficiente, conforme fundamentação ao longo 

do texto. 

Orçamento como instrumento de 

contraciclo da economia. 
Orçamento tem sido pró-cíclico. 

Orçamentos exequíveis, eficazes e 

eficientes. 

Diferenças significativas entre o orçamentado e 

o executado. 

Eficaz no sentido de assegurar os objectivos 

políticos, mas nem sempre os económicos. 

Não eficiente (a reconfirmar por estudos mais 

aprofundados). 

Orçamentos equilibrados? Défice e dívida pública não sustentáveis. 

Existe uma evolução para a consolidação 

orçamental? 
Principais indicadores agravam-se. 

Que tipo de opções políticas e ideológicas 

estão reflectidas no Orçamento do Estado? 

Política e ideologicamente indefinidos. 

Assentes na defesa e reprodução do poder e 

dos negócios que se reforçam mutuamente. 

 

Além das funções gerais do Estado e da importância do orçamento público para a sua 

realização, existem funções de conjuntura, no sentido de incentivar a saída de crises, 

“arrefecer”20 economias em “aquecimento” (veja pé de página acima), ser dinamizador do tecido 

económico e social conforme os contextos de curto e médio prazo e corrigir distorções dos 

mercados.  

 

Os OGEs revelam dois aspectos fundamentais (não apresentadas no texto): (1) a 

compatibilização entre o OGE e o Plano Económico e Social; e, (2) a convergência entre o OGE 

aprovado e a sua execução (em termos de alocação/despesas efectuadas e no que respeita ao 

enquadramento de despesas em rubricas da contabilidade orçamental e das contas nacionais. 

Esta realidade pode resultar dos seguintes aspectos: (1) mudanças de políticas e de medidas por 

imprevisibilidade ou deficiências previsionais; (2) mudanças orgânicas do aparelho de Estado; (2) 

falta de transparência e/ou secretismo em determinados gastos (por exemplo, na área de defesa 

e segurança); (3) erros técnicos. 

  

 
20 O termo “arrefecer” a economia é aplicável ao objectivo de evitar o “aquecimento” excessivo de uma economia 

(elevadas taxas de crescimento provocadas por factores de curto prazo ou contextos não controláveis por políticas 

públicas domésticas), através de políticas fiscais e monetárias recessivas de contraciclo e/ou por meio de decisões 

administrativas ou legais (menos recomendáveis). 
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c) Medidas para a reforma/consolidação orçamental  

 

A consolidação orçamental implica algumas medidas a serem implementadas ao longo de 

diferentes prazos. Destacam-se os seguintes conforme o quadro abaixo. 

 

 Objectivo Medidas 
Opções 

alternativas 

Despesas: reduzir até ao nível de, no máximo, 25% do PIB (10% para investimento) 

De funcionamento 

Reduzir 

anualmente uma 

percentagem dos 

encargos com o 

pessoal. 

Reformas antecipadas. 

 

Cancelamento de novas 

admissões. 

 

Reduzir as mordomias 

dos dirigentes e técnicos 

superiores, subsídios de 

reintegração, etc. 

 

Conter subidas salariais 

ao nível da inflação para 

funcionários a partir de 

determinado escalão. 

Informatizar a 

administração e os 

serviços aos 

cidadãos e 

empresas (“janela 

única”). 

 

Admitir técnicos 

com elevada 

especialização e nas 

áreas da saúde, 

educação e 

extensão rural. 

 

Descentralização 

administrativa. 

Reduzir 

anualmente uma 

percentagem das 

aquisições de bens 

e serviços. 

Contratação do 

essencial. 

 

Procedimentos 

transparentes e eliminar 

conflitos de interesses. 

 

De investimento 

Aumentar 

anualmente o 

investimento 

público. 

Parar investimentos em 

edifícios e gastos 

politizados. 

Priorizar 

investimentos em 

infraestruturas 

produtivas e 

serviços aos 

cidadãos. 

Reduzir isenções 

fiscais e subsídios. 

Estudar eficácia, 

eficiência e 

exequibilidades dos 

subsídios às empesas. 

Mudar a estratégia 

de subsídios às 

empresas. 

Território 

Reduzir as 

desigualdades de 

desenvolvimento 

económico e social. 

Reconsiderar os critérios 

de alocação de recursos 

entre províncias e 

distritos. 

Agravamento 

natural das 

desigualdades. 

Receitas: aumentar para assegurar, no máximo, um défice 3% das despesas. 

Fiscalidade 
Aumentar as 

receitas fiscais. 

Melhorar a eficácia 

tributária. 

Maior actividade 

dos funcionários e 

inspectores com 

incentivos. 
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Implantar mecanismos e 

formas de fuga ao fisco. 

Estabelecer formas 

de prevenção e 

combate à 

corrupção. 

 
Aumentar a base 

tributária. 

Campanha de 

educação. 

 
Rever os benefícios 

fiscais. 

Renegociar os 

contratos com os 

principais 

beneficiários. 

Aumentar tarifas 

aduaneiras. 
Rever a pauta aduaneira. 

Aumentar tarifas de 

“bens de luxo” e 

opções de 

protecção. 

Défice público 
Máximo de 3% do 

PIB. 

Medidas acima sobre as 

despesas e receitas. 

Obrigatoriedade do 

objectivo. 

Dívida pública 
Máximo de 60% do 

PIB. 

Medidas (ver acima) 

sobre as despesas e 

receitas. 

Obrigatoriedade do 

objectivo. 

Sector Empresarial do Estado 

Reformar o sector 

empresarial  

do Estado. 

Reduzir os 

encargos do Estado 

com as empresas 

públicas. 

Privatizar, vender ou 

encerrar empresas não 

rentáveis e de limitado 

ou nulo interesse 

público. 

 

Reformar as empresas 

públicas monopolistas 

(monopólios não 

naturais e privatizar 

segmentos das cadeias 

de valor dos 

monopólios. 

 

Estruturar e despolitizar 

os órgãos reguladores 

de sectores dominados 

por monopólios 

(públicos e privados). 

Incrementar 

parcerias público-

privadas para 

serviços de 

interesse público. 

 

Rentabilizar as 

empresas não 

privatizadas. 

 

Despolitizar as 

funções e os cargos 

de direcção. 

Descentralização administrativa e financeira. 

Descentralização. 

Aumentar a 

agilização de 

procedimentos e a 

eficácia do 

orçamento. 

Alocar todos os recursos 

de cada província para 

execução pela DP de 

Finanças. 

 

Aumentar os recursos 

para os órgãos locais em 

5% por ano, até alcançar 

Continuidade da 

centralização e 

concentração da 

elaboração e 

execução 

orçamental, com 

ineficácias 

acrescidas. 
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60% do total do 

orçamento. 

 

Rever a fiscalidade local 

e definir a alocação das 

receitas nos locais de 

cobrança. 

 

Formação funcionários. 

 

Investir em 

equipamentos 

informáticos e internet 

segura e eficaz. 

 

Estabelecer mecanismos 

de monitorização. 

Transparência. 

 

Acesso livre e 

universal de toda a 

informação sobre a 

execução 

orçamental. 

 

Ambiente de 

diálogo com a 

sociedade. 

 

Eliminar gastos 

“secretos” 

Inserir todas as despesas 

e receitas nas contas do 

orçamento. 

Não existe, 

Obrigatoriedade do 

objectivo. 

Colocar on line toda a 

informação. 

 

Prestar informações 

solicitadas a qualquer 

indivíduo ou instituição 

moçambicana. 

 

Agilizar as autorizações 

de prestação de 

informações solicitadas. 

Estabelecer plataformas 

de diálogo periódico e 

oportuna do orçamento 

com a sociedade civil. 

 

A política fiscal tem de estar coordenada com a política monetária, não só para a existência de 

sinergias e reforço mútuo das medidas convergentes, como também para se evitarem conflitos 

e anulação dos impactos e eficiências das políticas. Se é certo que as políticas monetárias são 

mais rapidamente exequíveis, elas podem ter efeitos neutros a médio prazo (chamado efeito 

neutro da moeda), enquanto as medidas fiscais, quando estáveis produzem efeitos estruturantes 

mais consistentes. Esta é uma das razões que justifica uma boa combinação entre as duas 

políticas.  

 

O conjunto de medidas a debater implica as seguintes mudanças: (1) redefinição do papel do 

Estado na economia e na sociedade, para melhor alocação de recursos aos sectores prioritários 

e maior equidade social (com mais e melhor serviços aos cidadãos) e territorial; (2) programação 
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e execução de reformas, para impulsionar a transformação estrutural da economia; (3) 

dinamização da actividade económica e do sector privado, com políticas fiscais que incentivem 

o investimento e a modernização do sector produtivo, assegurando as funções fundamentais de 

um estado social; (4) realização, em coordenação com a política monetária, da função de 

contraciclo e impulsionador do tecido produtivo; (5) descentralização e desconcentração dos 

centros de decisão e da alocação e execução de recursos, expectando-se resistências do sistema 

de poder das elites; (6) redução do peso (tamanho) do Estado, tornando-o mais eficiente e 

eficaz, eliminando as intervenções politizadas e em defesa de interesses individuais e de grupo; 

(7) modernização da administração pública, contrariando as rotinas e poderes das burocracias e 

dos funcionários sem valências nem profissionalismo; (8) aumentar a transparência, desde os 

mecanismos de diálogo na elaboração e execução do orçamento até ao acesso universal às 

informações on line e através de solicitações específicas de instituições e indivíduos.    

 

Se é aceite o princípio da necessidade de um debate acerca do orçamento nas suas diferentes 

perspectivas e implicações, sugere-se que seja indicado um grupo de pessoas de várias 

sensibilidades políticas e de pensamento económico, para estudar e apresentar, num âmbito 

interministerial, propostas de reformas ao Orçamento do Estado, estando-se ciente que o 

debate relaciona opções políticas e ideológicas, estratégias e modelos de desenvolvimento, 

escolas de pensamento, relações internacionais, entre outros aspectos estruturantes de um 

planeamento de longo prazo. Se a proposta é aceite, o grupo deve ser constituído por um 

núcleo central reduzido e vários subgrupos por especialidade. Os critérios de escolha das 

pessoas, devem ser o conhecimento teórico e das realidades, as competências demonstradas e 

a experiência, evitando-se a partidarização ou outros critérios subjectivos e não transparentes. 

Os nomes a integrar são convidados por um dirigente do Estado.  

 

Uma estratégia de ajustamento e reforma do orçamento necessita de estudos que 

fundamentem e permitam as decisões mais oportunas, exequíveis, eficazes e eficientes. 

Sugerem-se os seguintes estudos sobre: 

• Elaboração de cenários fiscais de médio e longo prazo e seu cumprimento e 

monitorização. 

• Efeitos multiplicadores do gasto público e dos diferentes componentes das despesas. 

• Impactos sobre o investimento privado e modernização do sector produtivo 

provocados por variações na fiscalidade e nos benefícios fiscais. 

• Reacção da produção interna em resposta a subsídios e tarifas alfandegárias. 

• Medidas para aumento das receitas fiscais (alargamento da base tributária, eficácia do 

aparelho de cobrança e combate à corrupção e evasão fiscal. 

• Oportunidade, condições, formas e etapas da modernização e descentralização 

administrativa do orçamento. 

• Compatibilização da organização, elaboração e execução dos planos, dos orçamentos e 

da execução orçamental (REOs). 

• Critérios de alocação territorial do orçamento, considerando, não apenas, a dimensão 

do território e da população, mas o rendimento por habitante, os níveis de pobreza, o 

stock de infraestruturas produtivas e de serviços e estabelecimento de um plano de 

redução das desigualdades de desenvolvimento económico e social. 
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90 dias, sobre a aceitação do trabalho para publicação.  

• O autor tem o direito a 10 exemplares do número do OBSERVADOR RURAL que contiver 

o artigo por ele escrito. 
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• Aprovação pelo Conselho Técnico. 

• Submissão a uma revisão redactorial num prazo de sessenta dias, a partir da entrega da 

proposta de artigo pelo autor. 

• Informação aos autores por parte do OMR acerca da decisão da publicação, por e-mail, 

com solicitação de aviso de recepção, num prazo de 90 dias após a apresentação da 

proposta. 

• Caso exista um parecer negativo de um ou mais revisores, o autor tem a oportunidade 

de voltar uma vez mais a propor a edição do texto, desde que introduzidas as alterações 

e observações sugeridas pelo(s) revisore(s). 

• Uma segunda proposta do mesmo texto para edição procede-se nos mesmos moldes e 

prazos.  

• Um segundo parecer negativo tem carácter definitivo. 

• O proponente do texto para publicação não tem acesso aos nomes dos revisores e estes 

receberão os textos para revisão sem indicação dos nomes dos autores. 

• A responsabilidade de publicação é da Direcção do Observatório do Meio Rural sob 

proposta do Conselho Técnico, independentemente dos pareceres dos revisores. 

• O texto não pode ter mais que 40 páginas em letra 11, espaço simples entre linhas, e 3 

cm em todas as margens da página (cima, baixo lado e esquerdo e direito). 

• A formatação do texto para publicação é da responsabilidade do OMR. 

 

  



 
 

 
 

 

O OMR centra as suas acções na prossecução dos seguintes objectivos específicos: 

• Promover e realizar estudos e pesquisas sobre políticas e outras temáticas relativas ao 

desenvolvimento rural; 

• Divulgar resultados de pesquisas e reflexões; 

• Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, seja através de comunicados de 

imprensa como pela publicação de textos; 

• Constituir uma base de dados bibliográfica actualizada, em forma digitalizada; 

• Estabelecer relações com instituições nacionais e internacionais de pesquisa para 

intercâmbio de informação e parcerias em trabalhos específicos de investigação sobre 

temáticas agrárias e de desenvolvimento rural em Moçambique; 

• Desenvolver parcerias com instituições de ensino superior para envolvimento de 

estudantes em pesquisas de acordo com os temas de análise e discussão agendados; 

• Criar condições para a edição dos textos apresentados para análise e debate do OMR. 
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www.omrmz.org 

O OMR é uma Associação da 

sociedade civil que tem por 

objectivo geral contribuir para o 

desenvolvimento agrário e rural 

numa perspectiva integrada e 

interdisciplinar, através de 

investigação, estudos e debates 

acerca das políticas e outras 

temáticas agrárias e de 

desenvolvimento rural. 

http://www.omrmz.org/

