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OBJECTIVOS

Em Angola, o município é o órgão administrativo mais próximo da população. Como tal, as administrações 
locais são frequentemente a principal porta de entrada e de resolução dos problemas e anseios das 
populações e comunidades, sobretudo em contextos rurais e periurbanos. 

A manutenção das vias secundárias e terciárias, o parque escolar, os hospitais municipais e outras unidades 
de saúde locais, os serviços de abastecimento de água e energia, o saneamento básico e a recolha e 
tratamento do lixo, bem como vários programas de acção social são funções que as administrações locais 
assumem. Nessa óptica, o grau de capacidade administrativa e financeira destas intervém directamente 
na qualidade de vida e nas possibilidades de um desenvolvimento inclusivo e sustentável, o que afectará 
particularmente as crianças. Na verdade, o acesso das crianças angolanas à educação, à saúde, à nutrição 
adequada, ao registo de nascimento, entre outras questões, depende, em grande parte e directamente, do 
que os municípios conseguem realizar ou não.

Ainda assim, e apesar de os municípios angolanos terem sido consagrados unidades orçamentais pela Lei 
n.º 2/17, as administrações municipais carecem de autonomia financeira para fazer face às necessidades 
de desenvolvimento das suas comunidades, quer em termos de recursos humanos e financeiros, quer em 
termos de flexibilidade de realocação de verbas. 

Tendo por horizonte a institucionalização das autarquias locais em 2020, este folheto tem como base 
empírica a análise documental sobre o processo de desconcentração e descentralização e a auscultação dos 
actores institucionais nos diversos níveis de actuação. Estes incluem administrações municipais, governos 
provinciais e actores ministeriais, como é o caso do Ministério da Administração do Território e da Reforma 
do Estado. 

Tem como objectivo principal descrever e analisar as práticas actuais no que dizem respeito à elaboração, 
financiamento e implementação dos orçamentos das administrações locais em Angola e dar a conhecer, 
de modo sumário, os principais desafios que aquelas enfrentam no seu dia-a-dia. Pretende, igualmente, 
focar a importância das actividades de planeamento e execução dos orçamentos municipais, bem como os 
mecanismos de participação pública na elaboração e controlo dos mesmos. Por fim, o folheto tem ainda 
por objectivo realizar um breve balanço das mudanças legais e institucionais em curso, realçando sinergias 
e oportunidades, nomeadamente no que se refere a linhas de financiamento, para apoiar a actividade 
das administrações municipais, as quais são, de facto, um elemento crucial para que as populações e, 
especialmente, as crianças usufruam dos seus direitos e das estratégias de desenvolvimento.
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CONSTATAÇÕES PRINCIPAIS 

As administrações municipais apresentam uma elevada dependência financeira em relação ao 
Tesouro, quer a nível nacional, quer ao nível das delegações provinciais do Ministério das Finanças. 
Consequentemente, as administrações locais têm poucas oportunidades para gerir de forma ágil e 
eficaz os recursos que são, em princípio, disponibilizados. Um factor que tem contribuído para esta 
situação prende-se com o facto de os municípios não poderem actuar, na prática, como unidades 
orçamentais, tal como está estabelecido legalmente.

Uma fatia muito significativa do investimento no sector social continua a ser canalizado para os 
municípios através de programas nacionais e ministeriais. Neste contexto, as administrações locais não 
dispõem de autonomia suficiente enquanto gestores, sendo o seu papel frequentemente reduzido à 
execução de programas nem sempre adequados às realidades locais.

As dificuldades associadas ao ponto anterior tendem a ser agravadas pela falta de previsibilidade das 
quotas financeiras que as administrações municipais devem receber mensalmente, quer em termos de 
tempo, havendo atrasos significativos, quer em termos de montantes efectivamente disponibilizados, 
sendo frequentemente os mesmos sujeitos a cortes imprevistos. Isto significa que, mesmo encarado 
como uma projecção e não como uma garantia certa, a execução do OGE dificulta o planeamento e a 
execução das políticas a nível local.

Os recursos humanos das administrações municipais para planear e executar os orçamentos são 
bastante limitados e carecem de capacitação. Esta situação pode acarretar riscos vários, como a perda 
de fundos ou financiamentos e a não execução de programas.

Persistem debilidades sérias no que concerne á capacidade de planeamento municipal. Os planos 
de acção municipais não estão frequentemente reflectidos nos orçamentos, os quais tendem a ser 
elaborados de modo mecânico. Constata-se, pois, uma separação preocupante entre as fases de 
planeamento e orçamentação. Estando incluído no PDN 2018-2022, o Plano Nacional Estratégico da 
Administração Local (PLANEAT) poderia desempenhar um papel importante na supressão desta e de 
outras lacunas. Contudo, o PLANEAT não está actualmente orçamentado, pelo que não foi executado.

O Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza (PIDLCP) constitui também 
um recurso importante para as administrações municipais ao prever uma linha adicional de 25 milhões 
de kwanzas de financiamento mensal aos municípios. Essa linha de financiamento permitiria, por seu 
turno, colmatar alguns dos efeitos negativos causados pela imprevisibilidade das quotas financeiras 
destinadas aos municípios. Contudo, esta possibilidade terá sido apenas efectivada em Setembro de 
2018.

É, por fim, de salientar que os municípios nacionais acumularam dívidas elevadas ao longo dos 
anos, nomeadamente a fornecedores de bens e serviços. Este facto representa um estrangulamento 
adicional na gestão dos parcos recursos existentes. O Ministério das Finanças está a procurar realizar 
um levantamento global sobre esta situação para regularização da mesma.

➊

➋
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RECOMENDAÇÕES

urge reforçar a capacidade de arrecadação de receitas locais e, sobretudo, as condições para 
uma gestão mais autónoma e flexível dos recursos atribuídos às administrações municipais. Neste 
âmbito, é de realçar a importância do Fundo de Equilíbrio Municipal (FEM), bem como da definição 
de critérios claros para a atribuição de verbas segundo as características específicas e a realidade 
demográfica de cada município.

A formulação de programas nacionais deverá levar em consideração a necessidade de assegurar 
uma gestão flexível de recursos, através da realocação de verbas sempre que necessário, por parte 
das administrações municipais. Para além disso, essa formulação deverá ser ancorada em planos de 
desenvolvimento de âmbito municipal realistas.

Assegurar a previsibilidade das quotas financeiras destinadas aos municípios por parte do 
Ministério das Finanças, constitui, neste contexto, uma prioridade. Tal permitirá uma melhor 
coordenação entre os planos de desenvolvimento municipal e a execução das respectivas despesas. 
Neste sentido, e para assegurar uma gestão continuada e coerente dos recursos, será conveniente 
considerar a possibilidade de introduzir quotas trimestrais, ao invés de mensais.

Perante a escassez de recursos humanos capacitados, urge finalizar o quanto antes o processo de 
recrutamento, formação e nomeação dos administradores adjuntos para a área das finanças de 
todos os municípios do país, tal como está estabelecido pelo Decreto Presidencial n.º 208/17 de 22 de 
Setembro. Importa também dar continuidade ao processo de reforço de competências dos quadros 
administrativos e técnicos locais.

Estas estratégias de reforço dos recursos humanos das administrações locais trarão efeitos positivos 
em termos da capacidade de preparação dos planos de desenvolvimento municipal. os recursos 
humanos locais seriam muito beneficiados com formações periódicas sobre os instrumentos 
estratégicos que conduzem a política nacional, tal como o PDN 2018-2022 e o PLANEAT, cuja 
implementação efectiva se afigura, a este respeito, muito relevante.

Em face da nova linha de financiamento adicional dos municípios aberta pelo PIDLCP, será bastante 
produtiva a organização de campanhas de informação sistemáticas e regulares sobre os objectivos, 
as modalidades e as regras deste novo recurso.

Para além da regularização de dívidas existentes, é crucial identificar e prevenir as causas que têm 
originado a acumulação de dívidas pelas administrações municipais, incluindo as ordens de saque 
previamente aprovadas e cabimentadas, mas não liquidadas.
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INTRODUÇÃO

DIvErsIDADE DE CENárIos MuNICIPAIs

Os 164 municípios de Angola têm perfis muito diversos. Um desafio importante diz respeito à disparidade 
no tamanho da população, o que tem implicações ao nível, por exemplo, da capacidade de arrecadação 
local de receitas. Na verdade, do total de municípios existentes, 19 têm menos de 25 mil habitantes, 64 
têm entre 25 mil e 250 mil residentes, e Luanda concentra aproximadamente 12% da população nacional. 
Outras disparidades importantes prendem-se com os recursos humanos e com os meios financeiros 
disponibilizados para cada município. A estas juntam-se, ainda, as que estão associadas às assimetrias 
territoriais, derivadas de vários factores, incluindo as especificidades das realidades sociais, económicas e 
culturais locais, a litoralização dos centros urbanos, o êxodo rural e a desertificação humana no interior do 
país, entre outros.

A título de exemplo, observe-se o gráfico seguinte sobre as disparidades em termos de investimento no 
sector da educação por província no OGE de 2018:

Educação por província e per capita em 2018

Educação per capita

As disparidades encontradas neste sector referem-se quer aos montantes totais, quer à alocação por 
pessoa. Aparentemente, não existe uma fórmula clara para a atribuição de recursos em função do número 
de alunos, o que seria uma forma de garantir mais igualdade. Atribuir recursos em função de necessidades 
locais pode ser uma ferramenta preciosa para alcançar os objectivos de desenvolvimento. 

A elevada diversidade de perfis municipais motiva a necessidade de se adoptar uma abordagem flexível, 
adequada às especificidades territoriais e sociais de cada município, no âmbito das reformas para a 
descentralização. Tal é especialmente importante ao nível da dotação das administrações municipais com 
recursos humanos e financeiros adequados e suficientes.
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funções

A legislação vigente actualmente padece de algumas ambiguidades importantes no que se refere à divisão 
de funções entre províncias, municípios e ministérios, sendo comum a ocorrência de sobreposições que dão 
origem ao fenómeno das ‘duplas tutelas’. Saliente-se, ainda, que esta duplicação de funções pode resultar, 
igualmente, na desresponsabilização pela falta de prestação de serviços. O quadro seguinte sistematiza, a 
partir do Decreto-Lei n.º 2/2007, o que se encontra estabelecido:

ÁREA DE ACTUAÇÃO PROVÍNCIAS MUNICÍPIOS

Desenvolvimento económico
Promover e incentivar iniciativas de desenvolvimento 
empresarial.

-

Desenvolvimento  
económico e social

Garantir assistência social, educativa e sanitária, 
contribuindo para a melhoria das condições de vida  
da população.

Estimular o aumento da produção e da produtividade 
nas empresas de produção de bens e serviços a nível 
municipal;

Assegurar a assistência social, educativa e sanitária, 
contribuindo para a melhoria das condições de vida da 
população.

Segurança e polícia
Assegurar a protecção dos cidadãos nacionais 
 e estrangeiros, assim como a propriedade pública  
e privada.

Assegurar a protecção dos cidadãos nacionais 
 e estrangeiros, assim como a propriedade pública  
e privada.

DEsCENTrALIzAção vs. DEsCoNCENTrAção

A desconcentração é a forma pela qual as instituições do Estado garantem a sua presença em todas as 
províncias e municípios. Ela é importante, porque assegura um melhor funcionamento da administração, 
facilitando a resolução dos assuntos nas províncias e municípios sem o recurso constante à capital. Na 
desconcentração, o município não pode estabelecer políticas ou programas. Consequentemente, por 
exemplo, apenas com a autorização dos níveis provincial e central, o município poderá contratar um 
professor ou construir uma escola.

A descentralização corresponde à transferência de funções, competências e recursos dos escalões 
superiores do Estado para os escalões inferiores. Num modelo descentralizado, o município pode 
orçamentar e executar as despesas de acordo com as suas necessidades (por exemplo, adquirir material 
escolar e assegurar o transporte dos alunos) sem autorização prévia. Frequentemente, as reformas de 
descentralização são iniciadas num sector ou área administrativa e, posteriormente, alargadas a outros 
sectores ou áreas.

A desconcentração e a descentralização abrem caminhos para o exercício de uma cidadania mais 
activa, pela qual as pessoas podem mais facilmente participar na definição das políticas que afectam as 
suas comunidades, e garantem aos órgãos locais o mandato, os meios e os recursos para responder às 
necessidades das populações.
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legislação paRa as autaRquias locais

A proposta de lei orgânica sobre a Organização e Funcionamento das Autarquias Locais define, no art.º 
3, três princípios basilares (pág. 3): desconcentração administrativa, descentralização administrativa e 
autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

A autonomia das autarquias é entendida como o direito e a capacidade efectiva de gerir e regulamentar nos 
termos da Constituição e da lei, sob a sua responsabilidade e no interesse das respectivas populações, os 
assuntos públicos locais (art.º 5). Veja-se o quadro-resumo seguinte:

ATrIBuIçÕEs, ArT.º 6 – ProPosTA DE LEI orGÂNICA soBrE A orGANIzAção

E FuNCIoNAMENTo DAs AuTArQuIAs LoCAIs

1. Promoção do interesse público nos seguintes domínios:

a) Equipamento rural e urbano;

b) Energia e águas (ex.: iluminação pública em vias municipais);

c) Transportes e comunicações;

d) Educação e ensino (ex.: construir e apetrechar ou reabilitar escolas do ensino pré-escolar e primário; 
implementar a merenda escolar e assegurar a gestão de refeitórios nessas escolas, apoiar actividades 
extracurriculares, elaborar a carta escolar para integrar nos planos directores municipais e assegurar a 
rede de transportes escolares, e gerir o pessoal não docente da educação pré-escolar e do 1º ciclo do 
ensino básico);

e) Património, cultura e ciência;

f) Lazer, turismo e desporto;

g) Saúde (ex.: definir o planeamento da rede de infra-estruturas e equipamento de saúde de âmbito 
municipal; construir e reabilitar centros e postos de saúde sob supervisão metodológica da 
Administração Central; manter e gerir os centros e postos de saúde;

h) Acção social (ex.: construir, reabilitar e gerir creches, lares ou centros de apoio, cooperar com 
instituições de solidariedade social, licenciar e supervisionar equipamentos sociais privados, 
desenvolver acções de empreendedorismo e economia social; promover competências familiares e 
campanhas de igualdade de género, criar serviços de apoio social);

i) Habitação;

j) Protecção civil;

k) Ambiente e saneamento básico (ex.: construir e gerir sistemas de abastecimento de água, manter 
sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais e pluviais, elaborar planos de sistemas de 
recolha e tratamento de resíduos sólidos e limpeza de espaços públicos, construir e gerir aterros 
sanitários, fiscalizar acções contra a erosão dos solos, desassoreamento das linhas de água e inundação 
de pequenos cursos de água, assegurar a limpeza de espaços públicos e promover a conservação 
ambiental, etc.);

l) Defesa do consumidor;

m) Promoção do desenvolvimento;

n) Ordenamento do território e urbanismo;

o) Polícia municipal;

p) Cooperação descentralizada e geminação.

2. A lei determina o alargamento gradual das atribuições e a transferência faseada das competências do 
Estado para as autarquias.
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Já a proposta de Lei das Finanças Locais consagra o direito transitório no sector social do seguinte modo:

DIrEITo TrANsITÓrIo No sECTor soCIAL (ArT.º 25 - ProPosTA DE LEI DAs FINANçAs 
locais)

Alínea 4 – Sem prejuízo dos domínios de investimento público cuja realização compete em exclusivo 
às autarquias, a Administração Central pode realizar investimentos na área territorial daquelas, em 
coordenação e mediante acordo prévio (…) nos seguintes domínios:

a. Educação e ensino: jardins-de-infância, escolas do ensino básico elementar, outras estruturas de apoio a 
actividades educativas nos domínios da acção social escolar e ocupação dos tempos livres;

b. Saúde e segurança social: centros de saúde;

c. Saneamento básico: sistemas municipais de abastecimento de água e sistemas de recolha de lixo e 
limpeza pública.

Alínea 5 – Os organismos da Administração Central, responsáveis pela execução dos investimentos públicos 
cuja competência passa (…) para as autarquias, deverão fornecer aos órgãos executivos municipais todos 
os detalhes técnicos (…), devendo prestar-lhes o correspondente apoio técnico ao longo dos três anos 
subsequentes à entrada em vigor da presente lei.

FoNTEs DE rECEITA ACTuAIs

O orçamento municipal inclui: i) o orçamento da administração municipal, ii) o orçamento da repartição 
municipal da saúde; iii) o orçamento da repartição municipal da educação; iv) o orçamento do hospital 
municipal. Nos últimos anos, tem-se registado um relativo reforço dos orçamentos atribuídos às 
administrações municipais, mas é de sublinhar que parte muito significativa desse reforço tem tido origem 
em programas desenhados a nível central, como, por exemplo, o Programa Água para Todos e o antigo 
Programa Municipal Integrado de Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza (PMIDRCP).

Entre 2008 e 2016, cerca de 90% do investimento público foi realizado por entidades centrais. Já as 
despesas recorrentes são realizadas, principalmente, a nível provincial. Os municípios não têm ainda 
autonomia sobre as suas despesas. Em 2016, 61,7% das despesas dos municípios vieram de transferências 
do governo central e 38,9% de receitas partilhadas. Ainda nesse ano, verificou-se um forte desequilíbrio 
entre despesas correntes (remunerações e salários), as quais totalizaram 74,5% da despesa dos municípios e 
despesas de capital, as quais ascenderam apenas a 2,5%.
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fontes de receita

 

Município

subvenções
de

desempenho
(c)

Donativos

tranferências 
ordinárias 

     do governo 
central

(b)

imposto
partilhado

(d)

Taxas
municipais

(a)

(a) As taxas municipais são a rubrica em que os municípios detêm autonomia sobre alocação e uso de parte 
das taxas.

(b) Compensação por funções de despesas delegadas (‘recursos do OGE especialmente consignados’).

(c) Afectações.

(d) Decreto Presidencial 40/18. Os impostos partilhados incluem o imposto sobre o rendimento do trabalho 
(por contra própria e por conta de outrem), o imposto industrial do grupo B, o imposto predial urbano, o 
imposto sobre as sucessões e doações, o imposto de consumo (com excepção do imposto de consumo 
arrecadado nas importações), multas aplicadas por transgressões administrativas e o imposto de SISA.

FALTA DE PLANEAMENTo

Planos de desenvolvimento municipal realistas e exequíveis são cruciais e, sem eles, os orçamentos 
locais carecem de sentido. Apesar do esforço no sentido de reforçar a capacitação local nesta matéria, 
como é o caso da Lei de Bases do Regime Geral de Planeamento (Lei n.º 1/11), a prática do planeamento 
local ainda não está suficientemente disseminada e profissionalizada, dada a escassez de quadros 
e de participação pública. Outros aspectos importantes a este respeito referem-se, por um lado, ao 
alinhamento dos planos locais com os documentos de base da política de desenvolvimento nacional 
e, por outro, ao necessário reforço de diálogo e negociação entre os diferentes níveis e sectores da 
administração pública.
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FLUXOGRAMA GERAL: 
LINHAS E CIRCUITOS FINANCEIROS
O quadro seguinte apresenta a calendarização geral do ciclo orçamental a nível nacional:

DATAS ACTIVIDADE

5 Maio Prazo para o MINFIN disponibilizar o SIGFE.

16 Junho Prazo para o MINFIN proceder à apreciação e discussão dos Limites de Despesa (LD) preliminares.

7 Julho Prazo para a Comissão Económica do Conselho de Ministros apreciar as propostas de LD.

14 Julho Prazo para o MINFIN disponibilizar LD aprovados.

20 Agosto Prazo para a elaboração das propostas de orçamento das Unidades Orçamentais no SIGFE (incluindo municípios).

25 Agosto Prazo para a inscrição do PIP no OGE.

31 Outubro Prazo para o PR submeter a proposta final do OGE à Assembleia Nacional.

15 Dezembro Prazo para votação da proposta de OGE na Assembleia Nacional.

O fluxograma que se segue sistematiza os principais momentos no que se refere à execução do orçamento 
municipal:

tesouRo

gep 
municipalexecução

minfin

DIsPoNIBILIzAção
DE

cotas

sigpe
DELEGAção 
ProvINCIAL  

DAs FINANçAs
cut

As Administrações Municipais devem, pois, elaborar, com a participação das comunidades, o seu plano 
de desenvolvimento local. Este plano deverá, por seu turno, ser a base da fundamentação do orçamento 
municipal. O processo de elaboração da proposta orçamental deverá ter início em Maio e deve considerar  
o balanço que se fez da actividade realizada no ano anterior. 
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Após a sua elaboração, a proposta de orçamento municipal é encaminhada para o Governo Provincial. 
Ao Governo Provincial cabe a responsabilidade de consolidar todos os orçamentos dos municípios da 
sua jurisdição e submeter a proposta global ao MINFIN através da Delegação Provincial do Ministério das 
Finanças. Por sua vez, o MINFIN analisa e insere essa proposta no OGE nacional. 

Depois da aprovação do OGE nacional, o MINFIN deve iniciar a disponibilização de quotas orçamentais 
mensais, obedecendo aos Limites de Despesa previamente aprovados. Estas quotas são destinadas 
às Unidades Orçamentais, incluindo os municípios, através do SIGFE (Sistema Integrado de Gestão 
Financeira do Estado) e da CUT (Conta Única do Tesouro). Apenas neste momento, os Gabinetes de Estudo 
e Planeamento (GEP) municipais poderão aceder às verbas disponibilizadas na CUT para executar os 
seus planos, programas e projectos. Ao nível da execução, é de salientar que a quota mensal deverá ser 
cabimentada para que se proceda à ordem de saque respectiva e à liquidação.

Globalmente, neste processo, persistem vários bloqueios importantes. Para além dos desafios acima 
mencionados e para além da falta de controlo financeiro sobre os seus próprios orçamentos municipais, é 
de referir as dificuldades associadas ao sistema em vigor para a elaboração dos orçamentos municipais. 
Este sistema implica que as administrações elaborem orçamentos diferentes para despesas de capital 
e correntes. O orçamento de despesas de capital deverá ser preparado em separado e enviado, através 
do Sistema Informatizado do Programa de Investimento Público (SIPIP), para aprovação pelos governos 
provinciais e pelo Ministério do Planeamento e Desenvolvimento Territorial. Trata-se, pois, de um sistema 
de dupla entrada que pode dificultar a formulação de estimativas realistas dos custos para investimento, 
manutenção e funcionamento. Já no que diz respeito à acessibilidade quer do SIPIP, quer do SIGFE, é de 
referir que muitos municípios enfrentam dificuldades em termos de telecomunicações fiáveis. Por fim, o 
SIGFE, sendo dedicado a despesas correntes, e o SIPIP, sendo vocacionado para despesas de capital, não 
têm ligação entre si. 

As transferências ordinárias do governo central são quotas financeiras definidas pelo MINFIN para 
fins específicos de despesas de capital e recorrentes. Este sistema de quotas aplica-se, igualmente 
ao PIP (Programa de Investimentos Públicos). A alocação é negociada anualmente entre províncias 
e governo central e aprovada pela lei do OGE. A experiência dos anos anteriores permitiu identificar 
várias inconsistências na alocação destas quotas e discrepâncias entre o orçamento e as alocações das 
províncias e dos municípios, as quais derivam de dificuldades na gestão do planeamento e execução 
orçamental. A não emissão de quotas é um factor de paralisia das acções quer dos governos provinciais, 
quer das administrações municipais. O pico mais grave desta situação terá sido no ano de 2016, mas as 
irregularidades permanecem hoje em dia. Para além disso, persiste pouca transparência sobre o destino das 
verbas não executadas pelas administrações municipais.

Formalmente, as administrações municipais teriam 30 dias para executar os montantes recebidos das 
finanças. Também do ponto de vista formal, existe a indicação de as ordens de saque serem emitidas até 
ao dia 20 de cada mês. Contudo, é frequente a situação na qual as administrações recebem a notificação 
da disponibilidade das verbas e têm apenas alguns dias para as mobilizarem. Sublinhe-se também que 
as quotas não podem ser realocadas. Por outro lado, apenas uma pequena parte das taxas municipais 
arrecadadas revertem a favor dos municípios, havendo, por isso, pouco incentivo para os municípios 
aumentarem os seus níveis de arrecadação. 

Parte importante do montante que reverte para os municípios é destinado às administrações provinciais 
e/ou unidades de prestação de serviços, como é o caso dos centros de saúde. Existe, portanto, pouca 
transparência no retorno das receitas das taxas municipais. 

Por fim, como referido, as administrações municipais têm acumulado dívidas a fornecedores e esta situação 
foi agudizada aquando do início da crise económica, em 2014-2015. Em certos municípios, o mapa de 
levantamento das dívidas pendentes entre 2013 e 2017 revela um total em dívida que ascende a um terço 
ou mais do orçamento municipal de 2018. Frequentemente, estas dívidas correspondem a despesas que 
estavam previstas no orçamento, mas que acabaram por não ser cabimentadas.
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No cômputo geral, as entidades locais apresentam uma fraca capacidade de trabalho, o que afecta 
sobretudo a actividade dos GEP e a possibilidade de articular diferentes programas e projectos. A este nível, 
importa clarificar a tutela das acções e a divisão das responsabilidades, evitando-se o fenómeno da dupla 
tutela, ao mesmo tempo que se assegura a ágil coordenação entre os sectores.

DEsAFIos TrANsvErsAIs

Os principais desafios transversais podem ser sistematizados do seguinte modo:

a. Ambiguidades do quadro legal vigente;

b. Elevada dependência do Tesouro;

c. Escassez de planeamento participativo local;

d. Imprevisibilidade elevada ao nível da distribuição das quotas financeiras por parte das finanças

e. Escassez de recursos humanos qualificados nas administrações municipais;

f. Existência de dívidas acumuladas em anos anteriores pelas administrações municipais.

DESAFIOS PARA O SECTOR SOCIAL
A principal despesa dos municípios tende a ser o consumo corrente. Parte da explicação deve-se à 
precariedade das condições de trabalho das administrações, a qual é muito exigente financeiramente. 
Para além disso, a imprevisibilidade das quotas disponíveis dificulta seriamente o planeamento e a 
racionalidade económica na execução das despesas. Já a categoria de despesas dos serviços públicos 
em geral é dominada pela administração municipal.

educação 

No cômputo geral, a maior categoria funcional de despesas municipais é a educação, mais concretamente o 
ensino primário. Em 2016, segundo os dados do MINFIN, as despesas com a educação representaram 39,9% 
da despesa total e as despesas com o sector da saúde tiveram um peso de 33,5%.

É de salientar que o sector da educação corre o risco de sofrer um duplo estrangulamento, sobretudo no 
que se refere ao ensino pré-primário e ao ensino primário: um estrangulamento no que se refere ao OGE 
nacional e outro relativo à transferência de competências e recursos desta função para o nível municipal. 
Tenha-se em consideração que, em termos nacionais, a educação sofreu, na verdade, um corte de 52,5% 
entre 2014 e 2018. Por seu turno, actualmente, apenas 5 das 18 províncias têm alguma despesa atribuída 
directamente ao ensino pré-primário.

saúde

No que diz respeito à saúde, é necessário distinguir entre o orçamento destinado aos hospitais municipais 
e aquele que é atribuído à Repartição Municipal de Saúde. É de referir que, sendo uma unidade orçamental, 
o Hospital Municipal tende a encaminhar o seu orçamento para assegurar as despesas correntes. Os 
medicamentos, por seu turno, são sobretudo adquiridos via programas nacionais. Já o orçamento 
destinado à Repartição Municipal de Saúde é normalmente repartido pelas unidades de saúde periféricas. 
Em anos anteriores, as administrações municipais conseguiam adquirir alguns medicamentos através das 
rubricas de ‘Materiais e Utensílios Duradouros de Especialidade’ e ‘Outros Materiais de Consumo Corrente’. 
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Recentemente, o Ministério da Saúde (MINSA) proibiu esta prática, com o argumento da necessidade 
de garantir a qualidade dos medicamentos. No entanto, fê-lo sem um diálogo prévio que permitiria ao 
MINSA ter uma noção mais realista das necessidades de cada município. Assim sendo, o MINSA centraliza 
a aquisição de medicamentos através da CECOMA que é a central de compra e armazenamento de 
medicamentos. Uma outra alternativa poderá ser o recurso aos canais de aquisição do UNICEF. Estes canais 
fornecem garantia de certificação de qualidade e não têm fins lucrativos. As poupanças nesta área podem 
ser usadas para investir na capacidade de logística de vacinas e medicamentos, incluindo a cadeia de frio 
necessária para assegurar que os mesmos chegam em condições às unidades hospitalares e às crianças 
e cidadãos angolanos. 

Justiça

No que se refere ao registo e à justiça, os serviços locais dependem do Ministério da Justiça e dos Direitos 
Humanos. Neste sentido, cabe às Delegações Provinciais a distribuição dos materiais, tais como livros de 
assento e cédulas, para concretizar o direito à identificação civil dos cidadãos. Mesmo na eventualidade de 
possuírem recursos adicionais, as administrações municipais não podem realocar verbas para reforçar as 
acções deste âmbito, como, por exemplo, adquirir livros para registo de nascimento. 

serviços técnicos

Um último ponto de reflexão diz respeito à importância do papel das administrações municipais na 
manutenção e conservação das infra-estruturas e equipamentos. Esta função é, de facto, crucial, 
na medida em que constitui a principal estratégia para assegurar a rentabilização dessas estruturas 
e evitar obras de reabilitação e/ou reconstrução, cujos custos são muito mais elevados. A este nível, 
constata-se que a rubrica dedicada aos serviços técnicos tende a ser negligenciada no plano orçamental. 
Normalmente, quando possível, estes serviços dedicam-se a operações de manutenção de bombas de 
água e à reparação de sistemas de captação de água, frequentemente com materiais doados por agências 
internacionais e organizações não-governamentais. Por exemplo, no âmbito do Programa Água para Todos, 
esta secção municipal de serviços técnicos é formalmente responsável pela fiscalização e manutenção 
dos furos de água, os quais são construídos por empresas seleccionadas por concurso público. Contudo, 
o leque das responsabilidades desta secção é mais abrangente, englobando sistemas de energia, limpeza, 
saneamento, urbanismo e habitação. Tendo estas competências em mente, observa-se, na prática, um 
esvaziamento de funções e acções por falta de meios. 

PROGRAMA INTEGRADO DE 
DESENVOLVIMENTO LOCAL 
E COMBATE À POBREZA
A principal estratégia deste programa é assegurar o acesso universal aos serviços públicos, dando-se 
especial atenção aos ex-militares (70% do público-alvo) e às pessoas em situação de vulnerabilidade 
(30% do público-alvo). Uma segunda estratégia de especial relevo para os municípios é a seguinte: para 
cada município, será destinado um total de 3,3 milhões de dólares, independentemente do seu perfil. Na 
prática, cada município deverá receber mensalmente, via Ministério das Finanças, 25 milhões de kwanzas. 
É importante esclarecer que esta verba é independente do orçamento municipal, não estando relacionada 
com o FEN ou o FEM, e que o PIDLCP terá continuidade até 2022.
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O montante disponibilizado pelo PIDLCP deverá ser distribuído por vários domínios de intervenção do 
seguinte modo:

DOMÍNIO DE INTERVENÇÃO % OBSERVAÇÕES

Agricultura, pecuária, pesca, hidráulica e engenharia 15,00 Inclusão produtiva.

Promoção social – formação e capacitação feminina 12,00 Inclusão produtiva.

Infra-estruturas rurais 14,00 Inclusão produtiva.

Escolas, centros de saúde, CIC CEC – Equipamentos sociais 20,00 Desenvolvimento social e humano.

Água e saneamento 14,00
Possibilidade de ser direccionado para a Área de Serviços Técnicos das 

Administrações Municipais para operações de conservação e reparação, 
em complementaridade com o Programa Água para Todos.

Cuidados primários de saúde 9,00
Destinado, sobretudo, a campanhas e brigadas de vacinação, material 

consumível e medicamentos de base.

Cidadania – BI, certificado de pobreza, cédulas 5,00
Destinado, sobretudo, a facilitar o acesso do cidadão aos serviços 

(transporte) ou a organizar brigadas móveis.

Cultura local e promoção do turismo 5,00

Celebração dos dias nacionais e valores patrióticos 3,00

Despesas inerentes à gestão do Programa pela 
Administração Municipal

3,00 Destinado à aquisição de consumíveis vários

Total 100

Fonte: RdA, Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza

As verbas do PIDLCP são as únicas que conseguem estar disponíveis durante 90 dias no SIGFE, o que 
deverá facilitar a sua mobilização pelas administrações municipais. O PIDLCP prevê, ainda, a possibilidade 
de as administrações municipais realocarem verbas, desde que obtenham autorização do nível central. 
Para além disso, é de referir que os ministérios identificaram os programas que estão sobre a sua tutela 
e que podem gerar sinergias com o PIDLCP. A concretização dessas sinergias entre acções e programas 
deverá ser da responsabilidade dos administradores municipais com o apoio da Comissão Nacional de 
Acompanhamento do PIDLCP.
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Considere-se o seguinte exemplo:

No entanto, são de salientar algumas questões relevantes. Não há indicação evidente sobre a estrutura das 
verbas a disponibilizar pelo PIDLCP: que percentagem é DAD e que percentagem é PIP? A orientação mais 
clara que foi dada é para primar pela conclusão das obras agendadas em PIP anteriores. Para além disso, 
dada a diversidade de perfis municipais, qual a razão de um montante igual para todos? À semelhança do 
PLANEAT, persiste ainda bastante desinformação a vários níveis hierárquicos sobre o papel do PIDLCP no 
reforço orçamental das administrações municipais. A implementação desta linha adicional de financiamento 
sofreu atrasos, mas a situação terá sido regularizada a partir de Setembro de 2018.

O fluxograma seguinte pretende resumir o procedimento de base:

PIDLCP

emissão
DE NrF

(a)

ADMINIsTrAção 
municipal

tRansfeRência 
mensal/ 

DELEGAção 
ProvINCIAL DAs 

finanças

EMIssão DE 
orDEM DE sAQuE 

ELETrÓNICo

  (a) Necessidade de Recursos Financeiros

ExEMPLo 1

A Administração Municipal X utiliza a verba recebida do PIDLCP da rubrica dedicada à água e 
saneamento para reforçar a capacidade da sua secção de serviços técnicos nas operações de 
conservação e manutenção dos sistemas de captação de água. Entretanto, a Administração Municipal 
considera que a rede de furos de água deve ser ampliada no seu território. Nesse sentido, poderá 
contactar a Direcção Provincial do Ministério de Energia e Água para que o nível central disponibilize 
verbas para tal no âmbito do programa nacional respectivo.
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ANEXOS
LEGIsLAção - PrEPArANDo A DEsCENTrALIzAção

A Constituição da República de Angola adoptou dois instrumentos importantes:

O quadro seguinte dá conta dos princípios gerais da descentralização e da desconcentração:

LEGISLAÇÃO DESCRIÇÃO

Lei 17/10 de 29 de Julho Estabelece a organização e as funções dos diferentes níveis de governo.

Despacho 99/17 de 7 de Março O MINFIN abre subcontas provinciais da Conta Única do Tesouro (CUT) para todas as províncias.

Decreto Presidencial
208/17 de 22 de Setembro

Estabelece as normas e princípios aplicáveis à organização e funções dos órgãos e actores locais.

Decreto Presidencial
20/18 de 29 de Janeiro

Delimita as responsabilidades dos governos nacional, provincial e municipal.

Decreto Presidencial
40/18 de 9 de Fevereiro

Estabelece o regime financeiro para os governos provinciais e administrações Municipais.

Decreto Presidencial 47/18  
de 14 de Fevereiro

Redefine as taxas, licenças e outras receitas cobradas pelas administrações municipais  
e cria o Fundo de Equilíbrio Municipal (FEM).

Decreto Presidencial
89/18 de 9 de Abril

Define a fonte dos recursos, a fórmula de afectação e o propósito dos gastos  
do Fundo de Equilíbrio Nacional (FEN) e do FEM.

Legislação pendente  
sobre as autarquias

Pacote legislativo sobre a instituição de poderes de eleição ao nível local. Inclui:  
a) organização e funcionamento dos governos autónomos locais, b) responsabilidades dos governos  

autónomos locais, c) financiamento local e d) tutela administrativa.

PLANEAT 2015 - 2022

Trata-se de um programa muito importante que reforma a estrutura organizativa do Estado. É composto 
por 47 programas, os quais foram criados na óptica da intersectorialidade e pensados para capacitar todas 
as necessidades programáticas sectoriais dos municípios. 

Destaque-se, a título de exemplo, o Programa Nacional de Descentralização – PNAD. Tem por objectivo 
levar a cabo uma reforma da Administração do Estado, através da passagem de funções administrativas 

Artigo n.º 214 (Princípio da autonomia local)

1. A autonomia local compreende o direito e a capacidade efectiva de as autarquias locais gerirem e 
regulamentarem, nos termos da Constituição e da lei, sob sua responsabilidade e no interesse das 
respectivas populações, os assuntos públicos locais.

Artigo n.º 217 (Autarquias locais)

1. As autarquias locais são pessoas territoriais correspondentes ao conjunto de residentes em certas 
circunscrições do território nacional e que asseguram a prossecução de interesses específicos 
resultantes da vizinhança, mediante órgãos próprios representativos das respectivas populações.
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e orgânicas para as províncias e municípios e da modernização dos órgãos e das estruturas que os 
corporizam, permitindo uma maior aproximação da administração local ao cidadão.

Aquando da apresentação do PLANEAT, estava prevista a seguinte dotação orçamental em milhões de 
kwanzas para este programa em concreto:

ANO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 2024 2025 TOTAL

PNAD 200 1,86 3,04 2,23 2,23 2,23 3,00 3,00 2,23 2,23 2,23 24,4

Fonte: PLANEAT 2015-2015

Tendo entrado em vigor aquando do início da crise económica, o PLANEAT 2015-2025 não chegou a ser 
orçamentado, pelo que não chegou a ser executado. Apesar de algumas acções de formação e divulgação 
do programa, os actores locais desconhecem em regra este programa.

fas

São também de realçar algumas iniciativas do FAS. O FAS é um fundo autónomo de apoio social às 
comunidades que se rege por estatuto próprio aprovado por Decreto Presidencial.

 É o caso da iniciativa ‘Municipal Grant’, cujo objectivo é de executar o plano de investimento local e à qual 
as administrações municipais podem candidatar-se. Saliente-se, igualmente, a iniciativa ‘Matching Grant’ 
do FAS que se destina a assegurar financiamento a projectos com comparticipação de actores económicos 
e das administrações municipais para fortalecer cadeias produtivas locais. Ambas as iniciativas estão 
actualmente a ser revistas. Refira-se, por fim, que o Banco Mundial negociou a extensão do seu Programa 
de Desenvolvimento Local para o FAS no montante de 70 milhões de dólares até 2022. Este financiamento 
irá dar prioridade às componentes de protecção social e inclusão produtiva.

fen e fem

O Fundo de Equilíbrio Nacional (FEN) e o Fundo de Equilíbrio Municipal (FEM) foram introduzidos pelo 
governo em Abril de 2018. 

O FEN destina-se a financiar projectos de combate à pobreza e iniciativas inscritas dos Planos Integrados 
de Desenvolvimento Local e é gerido pelo MINFIN e pelo MATRE, através de percentagens fixas dos 
impostos não petrolíferos, petrolíferos e minerais. O montante do FEN é definido anualmente e os fundos 
deverão ser repartidos pelos municípios segundo a seguinte fórmula: a) 30% em quotas iguais, b) 30% 
para os municípios com menor capacidade de arrecadação de receitas, c) 20% para os municípios com 
menor densidade populacional e d) 20% mantidos como reserva para atender a despesas de situações de 
emergência ou de contingência.

Sendo gerido pelas delegações provinciais do MINFIN e tendo por objectivo a coesão territorial dos 
municípios de uma província, o FEM será financiado exclusivamente através de 30% das receitas advindas 
das taxas municipais. Os restantes 70% ficarão com os próprios municípios. O FEM deverá ser distribuído 
do seguinte modo: a) 35% do valor arrecadado pelo município com maior montante, b) 40% para projectos 
de impacto transversal na província e c) 25% mantidos como fundo de reserva para acudir despesas de 
situações de emergência ou de contingência.
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