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ENQUADRAMENTO

A Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente - ADRA e o UNICEF trabalham juntos desde 2016 na análise 
do Orçamento Geral do Estado com o objectivo de aumentar o conhecimento geral sobre os investimentos 
do Governo no sector social, bem como monitorizar e promover investimentos fundamentais para as crianças 
e os adolescentes. A análise enquadra-se no trabalho contínuo da ADRA e do UNICEF com o Governo e 
com a sociedade civil, para assegurar que os investimentos sociais sejam cada vez mais eficientes, eficazes e 
transparentes e em harmonia com as prioridades do país de investir no seu capital humano e, em especial, na 
criança e no adolescente. 

Como é do conhecimento geral, com a crise económica despoletada em 2014, a economia angolana conheceu, 
sobretudo entre 2016 e 2017, um período de recessão. Por seu turno, o ano de 2018 foi caracterizado por um 
desempenho económico mais positivo, sustentado pelo aumento global das receitas arrecadadas provenientes 
do sector petrolífero. Já o sector não petrolífero da economia registou uma receita de 821,2 mil milhões de 
kwanzas, ficando 7,7% abaixo do previsto. Nesta óptica, a economia permanece muito susceptível à volatilidade 
do preço do petróleo e a eventuais quebras de produção, para além de outros factores de risco, tal como o 
crescimento lento do PIB não petrolífero e possíveis depreciações cambiais.
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PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES  
PARA 2019 

A proposta de OGE para 2019 inclui importantes reforços financeiros para o sector social e também 
para o sector da agricultura, silvicultura, pesca e caça. Os grandes aumentos propostos para a saúde 
(aumento global de 93% e investimento muito substancial em programas-chaves como o da nutrição e 
o da vacinação) e para a agricultura (aumento global de 404%, o que corresponde a 1,74% da proposta 
do OGE) devem ser objecto de acompanhamento regular pelos órgãos competentes, bem como pela 
sociedade civil, para garantir uma efectiva alocação dos recursos e execução da despesa. Tal poderá ser 
assegurado através de mecanismos que acompanhem a execução do orçamento destas áreas, analisando 
a eficiência do investimento público realizado e o seu impacto na melhoria das condições de vida das 
populações.

Ainda sobre a Saúde: sendo especialmente positivo o aumento muito significativo do orçamento para 
o sector e particularmente os reforços observados nos programas de vacinação e nutrição, permanece 
como causa de grande preocupação o corte observado ao nível do Programa de Melhoria da Saúde 
Materno-Infantil em 34%. É importante lembrar que, segundo o INE, a mortalidade neonatal foi estimada 
em 24 mortes por cada 1000 nados vivos. Tendo em mente o desenvolvimento do Plano de Saúde 
Materno-Infantil, é indispensável reforçar a dotação financeira dos programas nesta área.

O orçamento para o sector da Educação, excluindo a dívida pública, decresceu de 12,12% em 2018 para 
11,26% em 2019. Tal corresponde a um aumento real de 3%, o que é insuficiente. A meta acordada em 
Dakar para a Educação (20% do Orçamento Geral do Estado) está ainda muito longe de ser alcançada 
nesta proposta de OGE para 2019. Para além disso, é importante frisar que o PDN 2018-2022 definiu que, 
em 2019, o sector da Educação deveria receber 15% do OGE. De facto, para cumprir a meta estabelecida 
pelo PDN, o Estado deveria investir 220 mil milhões de kwanzas adicionais na Educação. No caso de tal 
não ser possível, dever-se-ia, pelo menos, superar os 12,12% de 2018.

No sector da Educação, é bastante positivo o reforço do ensino primário em 36%, o que contraria a 
tendência dos anos anteriores. Contudo, não estão claras as verbas efectivamente destinadas à educação 
pré-escolar, muito especialmente no que diz respeito à educação infantil dos 0 aos 5 anos. Num contexto 
em que, segundo o INE, apenas 2,3% das crianças com 3 anos e 5,1% das crianças com 4 anos frequentam 
o ensino pré-escolar, o OGE para 2019 deverá prever urgentemente verbas substanciais para o ensino 
pré-escolar e considerar a sua gestão descentralizada. 

A merenda escolar é um programa de extrema importância que contribui não só para o reforço nutricional 
das crianças angolanas, como também para a redução do absenteísmo escolar e para melhores resultados 
de aprendizagem. Este programa não está contemplado na proposta para 2019. O regulamento deste 
programa anunciava a intenção de apostar na confecção da merenda escolar com produtos produzidos 
localmente a serem adquiridos pelas administrações municipais, o que implicaria um retorno importante 
para a economia local. No entanto, não ficou claro se as administrações municipais terão realmente acesso 
a tais verbas. Seria, pois, importante a clarificação desta questão no OGE para 2019.

Ao nível da Justiça, constata-se que o Programa de Massificação do Registo teve, nesta proposta, um 
reforço importante, sendo dotado com 2 151 128 852,00 AOA, o que corresponde a 4,65% do orçamento 
destinado ao Ministério da Justiça e Direitos Humanos. Ainda assim, o montante orçamentado não chega 
a um terço do valor nominal que o programa teve em 2017. Tendo em consideração que, segundo o Censo 
de 2014, 53% da população nacional e 25% das crianças com idade inferior a 5 anos não têm registo de 
nascimento, constata-se que este aumento proposto de 2 mil milhões de kwanzas para o Programa de 
Massificação do Registo permanece muito aquém das necessidades. Neste sentido, considera-se crucial 
triplicar o orçamento para este programa.

➊
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O sector do Saneamento Básico e da Higiene, incluindo a gestão de água e resíduos, é absolutamente vital 
para prevenir doenças como a malária, a diarreia, a febre amarela, a cólera, entre outras, as quais afectam 
muito particularmente as crianças. Na proposta para 2019, este sector mereceu um reforço de 50%. 
Apesar de positivo, este aumento é claramente insuficiente. Na prática, significa um orçamento total de 
11 797 751 995,09 AOA (38 milhões de dólares), o que implica cerca de 620 milhões de kwanzas 
(2 milhões de dólares) por província e 465,70 AOA (1,5 USD) por cidadão1. Este aumento também não 
parece contemplar de modo adequado as assimetrias entre as zonas urbanas e as zonas rurais. As zonas 
rurais continuam com poucos recursos. 

Recomenda-se, por isso, dar continuidade no futuro a programas de grande impacto e baixo custo, 
sobretudo nas zonas rurais, como é o caso do Programa de Saneamento Total Liderado pela Comunidade 
e Escola, e o reforço dos orçamentos municipais nesta área, sem esquecer as zonas urbanas e 
periurbanas. Recomenda-se, ainda, e no âmbito da Estratégia Nacional de Saneamento Total Liderado 
pelas Comunidades e Escolas em Angola (ENSTLCEA), de Junho de 2018, que as funções de saneamento 
básico e gestão de resíduos tenham os seus orçamentos reforçados para o dobro. Recorde-se que, no 
PDN 2018-2022, este programa merece referência especial (2018: 213).

A Protecção Social sofreu novo corte, o que se compreende, até certo ponto, dada a redução da 
componente de “protecção social não-especificada”. Mas é preocupante verificar que a proposta de OGE 
para 2019 inclui um corte significativo nas transferências sociais para os vulneráveis. Estas terão uma 
redução de 20%, passando de 43,4 mil milhões de kwanzas em 2018 para 34,9 mil milhões de kwanzas em 
2019. Ao mesmo tempo, observa-se um aumento de quase 4 vezes da protecção social não-especificada 
para o Ministério dos Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria. Para além deste grupo, é importante 
direccionar recursos para outros grupos vulneráveis também, como é o caso das crianças, pessoas com 
deficiência e idosos sem apoio familiar. Dever-se-á considerar, no âmbito da Protecção Social, a utilização 
de critérios efectivos de privação, pobreza e vulnerabilidade.

Saliente-se também que a proposta de OGE para 2019 não inclui explicitamente nenhuma intervenção ou 
projecto referente a transferências monetárias, de bens ou renda – apesar de estas estarem previstas no 
PDN 2018-2022. Para além disso, o Programa do Cartão Kikuia não se encontra incluído nesta proposta 
de OGE. Não se compreende claramente esta opção quando se considera os benefícios que tais medidas 
trazem para os grupos mais vulneráveis. Para além disso, é de realçar o corte proposto no Programa 
Integrado de Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza, o qual ascende, nesta proposta, a 78,47%. Em 
2019, este programa deverá gerir um montante de apenas 651 700 000,00 AOA.

A auscultação realizada a nível local, no âmbito da “Nota Técnica sobre o Orçamento Municipal”, veio 
a revelar que, em 2018, os municípios enfrentaram vários problemas e atrasos no desembolso do 
orçamento que lhes tinha sido atribuído. Tal prejudicou necessariamente a actuação das administrações 
municipais e, consequentemente, os esforços para melhorar a qualidade de vida das comunidades. 
Face a esta experiência, e tendo em conta o horizonte da descentralização, será muito relevante que os 
órgãos competentes possam assegurar que, em 2019, os municípios recebam efectivamente as verbas 
orçamentadas e em tempo útil.

1 Câmbio actual: 1 USD = 310,47 AOA

➐
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CARACTERIZAÇÃO GERAL DA 
PROPOSTA DE OGE PARA 2019 

A proposta de OGE para 2019 foi elaborada, tendo por base o Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) 
2018-2022. Isto implica que os programas a serem financiados pelo OGE para 2019 deverão ser os que constam 
no PDN. Segundo o seu Relatório de Fundamentação, esta proposta assenta em vários pressupostos. Em 
primeiro lugar, prevê-se um crescimento da economia angolana de 2,8% em termos reais. Em segundo lugar, 
perspectiva-se a continuação da diminuição gradual da taxa de inflação, a qual passou de 26,26% em 2017 
para 21,8% em Setembro de 2018. A expectativa é que, em 2019, se atinja uma taxa de inflação de 15%. Em 
terceiro lugar, convém reflectir sobre a evolução geral da dívida pública. O Relatório de Fundamentação do 
OGE para 2019 alerta explicitamente para o facto de a dívida governamental corresponder a 66,7% do PIB, 
sendo a mesma avaliada em 19 226,77 mil milhões de kwanzas. Já o stock da dívida pública totalizava, em 
Agosto de 2018, 20 319,96 mil milhões de kwanzas, isto é, 70,5% do PIB. Globalmente, espera-se que a dívida 
pública atinja, no final de 2018, o dobro do montante registado em 2013. Estes factos exigem a continuação 
dos esforços de consolidação fiscal. As autoridades responsáveis consideram que a dívida se mantém solúvel a 
médio e a longo prazo.

Quadro 1 - Evolução da Dívida Pública

Baseando-se numa estimativa de preço médio do barril de petróleo de 68 USD, a proposta do OGE para 2019 
está avaliada em 11 355,1 mil milhões de kwanzas. Este montante corresponde a cerca de 32,2 mil milhões de 
euros e a um aumento de 17,1% relativamente ao OGE de 2018. Denota-se um aumento de 39% das despesas 
correntes. Ao nível do Programa de Investimentos Públicos (PIP), prevê-se, para 2019, a execução de 2383 
projectos nos sectores da energia e águas, transportes, educação e saúde, num montante superior a 1 bilião 
de kwanzas.

ANO % DO PIB

2013 35%

2014 44,5%

2015 64,5%

2016 72,5%

2017 63,3%

2018 70,5% (*)

(*) Dívida bruta acumulada até Agosto de 2018.

Fonte: Relatório de Fundamentação do OGE para 2019.
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O SECTOR SOCIAL EM 2019 

O sector social conhece com esta proposta um reforço orçamental de 18,7% relativamente a 2018, passando 
de 808 016 797 196,00 AOA para 833 690 236 652,72 AOA em termos reais – montante este que corresponde 
a 2,3 mil milhões de kwanzas em termos nominais. Este sector passa, pois, a representar cerca de 20,61% do 
OGE, estando ainda aquém do registado em 2017 (26,2%) e em 2015 (32,5%). Para além disso, importa levar em 
conta a inflação, pela qual o aumento real no sector social será apenas de 3%.

educAÇãO
Apesar do reforço orçamental, o sector da educação ficará, em 2019, em termos reais, aquém do montante 
atribuído em 2017:

Quadro 2 - Evolução da despesa nominal e da despesa real na educação entre 2017 e 2019

2017 2018 2019
VARIAÇÃO  
2018-2019

Despesa nominal 499 846 286 656,00 559 585 075 476,00 662 441 894 770,00 18%

Despesa real 244 063 626 932,00 229 279789 568,00 236 020 432 451,87 3%

Índex 2014 2.048 2.441 2.807

O aumento real em 3% da educação revela que, apesar do aumento proposto, a meta acordada em Dacar para 
a educação (20% dos orçamentos) está ainda muito aquém, bem como a própria meta definida pelo PDN 2018-
2022 para 2019:

Quadro 3 - Educação na proposta de OGE para 2019

PESO DA EDUCAÇÃO NO OGE PARA 2019

Excluindo a dívida pública 11,26%

Incluindo a dívida pública 5,83%

Meta PDN 2018-2022 para 20192 15%

Meta PDN 2018-2022 para 2022 20%

No cômputo geral, o Ministério da Educação (MED) terá, em 2019, um aumento da sua dotação de 33%, passando 
de 32 938 221 598,00 AOA em 2018 para 43 717 146 678,00 AOA em 2019. A esmagadora maioria deste 
montante (87,60%) destina se a despesas correntes. Na verdade, apenas 12,40% das despesas orçamentadas são 
classificadas como despesas de capital, o que significa um decréscimo de 5,07% em relação a 2018. 

É interessante notar também que o MED terá dois novos programas dirigidos para a capacitação e valorização 
dos recursos humanos do sector. São eles: o Programa de Capacitação Institucional e Valorização de Recursos 
Humanos na Administração Pública, dotado com 3,7 mil milhões de kwanzas e o Programa de Gestão do 
Pessoal Docente com 1,2 mil milhões de kwanzas. Refira se que o próprio Relatório de Fundamentação do OGE 
para 2019 refere que, apesar da necessidade de maior racionalização da despesa, dever-se-á privilegiar 
«a contratação em sectores de alta prioridade, como educação e saúde».

2 Incluindo a dívida pública. PDN 2018-2022: 302-303.
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O gráfico seguinte dá conta das dotações por nível de ensino e respectiva evolução:

Atribuições à Educação nas três funções-chave 2014-2019

Observa-se, pois, um aumento dos montantes atribuídos aos diferentes níveis de ensino, com a excepção do 
ensino secundário que sofre uma diminuição de 4% pela primeira vez em vários anos, passando a gerir 
222 170 351 632,00 AOA. O ensino primário terá um reforço salutar de 36%, sendo dotado com 
305 622 640 571,00 AOA, e o ensino especial aumentará 20%. O gráfico seguinte demonstra, contudo, 
como o reforço do ensino primário permanece insuficiente, particularmente se levarmos em consideração 
o crescimento populacional. 

Atribuição real no OGE ao ensino primário comparado com o aumento populacional de crianças dos 6 aos 11 anos
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Por sua vez, o novo Programa de Melhoria da Qualidade e Desenvolvimento do Ensino Primário será dotado, 
segundo a presente proposta, com 72 mil milhões de kwanzas e também o novo Programa de Desenvolvimento 
do Ensino Secundário Geral terá uma dotação de 3,5 mil milhões de kwanzas.

O ensino pré-escolar terá nova linha de financiamento com o Programa de Desenvolvimento da Educação 
Pré-Escolar. Globalmente, o ensino pré-escolar será contemplado com 457 936 178,00 AOA, em 2019, o que é 
manifestamente insuficiente para suprir as profundas lacunas existentes. Relembre-se que, segundo o Censo de 
2014, somente 2,3% das crianças com 3 anos e 5,1% das crianças com 4 anos frequentam o ensino pré-escolar 
em Angola. Dada a experiência recente, importará acompanhar a execução desta despesa no sentido da 
criação real de uma rede pré-escolar nacional. 

Os gráficos seguintes procuram ilustrar as discrepâncias existentes entre os níveis de investimento nas 
subfunções da educação e o crescimento populacional estimado pelo INE:

Atribuição real do OGE ao ensino secundário comparado com o aumento populacional de crianças dos 12 aos 18 anos

Esta proposta de OGE para 2019 é omissa no que respeita ao Programa da Merenda Escolar a nível nacional.



12

Análise dA PROPOsTA de ORÇAMenTO GeRAl dO esTAdO | 2019

sAúde
No sector da saúde, verifica-se um reforço orçamental muito significativo quer em termos nominais, quer em termos 
reais: 93% e 68% respectivamente. Nesta óptica, a saúde contará, em 2019, com 11 355 138 688 790,00 AOA, 
dos quais 128 mil milhões de kwanzas serão geridos directamente pelo Ministério da Saúde (MINSA). Tal 
representa um aumento de 24% em relação ao ano de 2018. Esta evolução coloca Angola no caminho para o 
cumprimento das metas do PDN 2018-2022 e do Compromisso de Abuja (15% do orçamento para a saúde), mas 
muito ainda haverá a fazer.

Quadro 4 - Saúde na proposta de OGE para 2019

PESO DA SAÚDE NO OGE PARA 2019

Excluindo a dívida pública 12,74%

Incluindo a dívida pública 6,60%

Meta PDN 2018-2022 para 20193 6,75%

Meta PDN 2018-2022 para 2022 15%

Comparando com o OGE de 2018, verifica-se que todas as subfunções da saúde terão um reforço, com 
destaque para os “Serviços de saúde pública” e “Produtos, aparelhos e equipamentos médicos”. A excepção 
pertence aos “Serviços de saúde ambulatórios” que sofreram um corte de 15%.

Quadro 5 - Subfunções da Saúde na proposta de OGE para 2019

2019 VARIAÇÃO 2018-2019

Total dos serviços hospitalares gerais 221 016 979 850,00 +79,13%

Centros de saúde e maternidade 54 892 342 763,00 +15,31%

Serviços de saúde pública 402 160 171 353,00 +128,48%

Serviços hospitalares especializados 56 190 614 469,00 +51,92%

Serviços de saúde ambulatórios 364 999 749,00 -15,23%

Produtos, aparelhos, equipamento médico 14 959 804 714,00 +275,55%

O gráfico seguinte pretende dar conta de como a evolução da despesa nominal e da despesa real tem 
acompanhado o crescimento populacional:

3 Incluindo dívida pública. PDN 2018-2022: 302-303.
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Alocação nominal e real na saúde e aumento populacional 2014-2019

Para além desta forte discrepância, denota-se, ainda, uma forte assimetria na despesa em saúde por província e 
per capita, tal como revela o gráfico seguinte:

Despesa em saúde por província e per capita

Como referido, os programas a financiar pelo OGE para 2019 deverão constar no PDN 2018-2022. Assim sendo, 
vários programas nacionais do sector da saúde não terão sido contemplados ou foram reorganizados. É o 
caso, por exemplo, do Programa de Gestão e Ampliação da Rede Sanitária. Em contrapartida, na proposta para 
2019, o Programa de Combate às Grandes Endemias pela Abordagem das Determinantes da Saúde terá um 
reforço enorme de 313,39%, passando a gerir 158 290 861 768,00 AOA. Será importante ter em consideração o 
carácter positivo do reforço orçamental para acautelar a intervenção em matéria de saúde pública em situações 
de emergência e de surtos epidemiológicos, e será, também, relevante continuar a investir em estratégias e 
programas de prevenção e saúde comunitária, os quais, do ponto de vista económico e financeiro, são mais 
viáveis e sustentáveis. 
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Uma tendência oposta é apresentada pelo Programa de Melhoria da Saúde Materno-Infantil e Nutrição, o qual 
sofrerá um corte de 34,45%, passando de um total de 7 milhões de kwanzas em 2018 para 4,7 milhões de 
kwanzas em 2019. Este corte poderá vir a ser compensado com a introdução do novo Programa de Campanha 
de Redução Acelerada da Mortalidade Materna, sob tutela do MINSA, o qual será dotado com 1,2 mil milhões de 
kwanzas. Mesmo assim, trata se de um corte muito preocupante. Será conveniente ter em mente que, segundo 
o IIMS 2015 2016, a mortalidade neonatal (ou seja, aquela que ocorre antes de a criança atingir o primeiro mês 
de vida) é de 24 mortes por 1000 nados vivos.

Outro corte é sentido nas Compras de Medicamentos Para a Rede Terciária que vê o seu orçamento reduzido 
de 5,5 mil milhões de kwanzas em 2018 para 4,9 mil milhões de kwanzas em 2019. Os efeitos deste último 
corte poderão, por sua vez, vir a ser compensados através do Programa de Melhoria da Assistência Médica 
e Medicamentosa, o qual deverá gerir um total de 38,9 milhões de kwanzas. Deste total, 19 mil milhões de 
kwanzas serão geridos pelo MINSA e o restante pelas províncias. Preocupante será também a redução em 70% 
do Programa de Combate à Malária. 

É muito positivo o substancial reforço orçamental de dois programas do Ministério da Saúde classificados como 
Despesas de Apoio ao Desenvolvimento. São eles, o Programa de Vacinação e o Programa de Nutrição. Veja-se 
a tabela seguinte:

Quadro 6 – Evolução do Programa de Vacinação e do Programa de Nutrição 2018-2019

2018 2019 VARIAÇÃO 2018-2019

Programa de Vacinação 3,6 milhões 8,9 milhões +146,05%

Programa de Nutrição 70,7 milhões 1 080 822 171,00 +1427,51%

Assim, tendo por referência o OGE de 2016, por exemplo, o Programa de Vacinação terá, em 2019, um 
reforço de 386,55%. Esta alocação permitirá a Angola adquirir as vacinas necessárias e acautelar as despesas 
associadas à logística, cadeia de frio e ao correcto armazenamento das vacinas. Por sua vez, é crucial assegurar 
que as verbas para o programa de Nutrição sejam efectivamente executadas da forma mais adequada. De 
modo complementar, refira-se, ainda, a orçamentação em 445 milhões de kwanzas do novo Programa de 
Melhoria da Segurança Alimentar e Nutricional. Relembre-se que, de acordo com os resultados do IIMS 2015-
2016, 38% das crianças angolanas sofrem de má-nutrição.

Tendo em mente a Estratégia para Incrementar o Investimento no Sector da Nutrição em Angola, urge investir 
nas seguintes prioridades: 

1 - Assegurar a cobertura nacional do programa de Gestão Integrada da Desnutrição Aguda e sua 
implementação conforme o protocolo do MINSA; 

2 - Assegurar a existência de um técnico superior em nutrição ao nível de cada município e a sua 
capacitação/reciclagem; 

3 - Adoptar o Código Nacional de Regulação do Marketing dos Substitutos do Leite Materno e implementar 
medidas de protecção e promoção do aleitamento materno no trabalho e locais públicos;

4 - Assegurar a suplementação de rotina com micronutrientes (ferro, zinco, vitamina A, desparasitação e 
micronutrientes em pó) e promoção do consumo universal do sal iodado de acordo com os protocolos 
nacionais;

5 - Reforçar a multisectorialidade da nutrição com o estabelecimento de uma Plataforma Multissectorial de 
Nutrição, coordenada ao mais alto nível e congregando todos os sectores sensíveis à nutrição e, por fim;

6 - Aumentar a estrutura de nutrição ao nível dos Ministérios da Saúde e da Agricultura.

Como é sabido, o sector primário, especialmente ao nível da agricultura familiar, representa a principal fonte 
de alimento, ocupação e rendimento das famílias angolanas, pelo que o seu desenvolvimento influenciará 
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directamente o bem-estar das famílias e das crianças, nomeadamente ao nível da nutrição. A este respeito, é de 
referir que a dotação orçamental prevista para o sector agrícola em 2019 aumenta 6 vezes em relação a 2018, 
passando a representar cerca de 1,75% do total da despesa. Este montante representa cerca de 650 milhões de 
dólares ao câmbio actual. Espera-se que a respectiva taxa de crescimento atinja 6,8% em 2019 contra os 3,1% 
estimados para 2018.

Agricultura, sivicultura, pesca e caça no OGE 2014-2019

PROTecÇãO e AcÇãO sOciAl
Comparando com 2018, a dotação orçamental deste sector passa a ser de 526 688 484 537,00 AOA, o que 
corresponde a um corte, em termos nominais, de 15% e, em termos reais, de 26%. Esta diminuição dever-se-á, 
em princípio, à eliminação gradual das despesas de Protecção Social não-especificadas em 75%, passando de 
225 mil milhões de kwanzas para 62 mil milhões de kwanzas.

Enquanto que a rubrica destinada à Protecção Social na velhice aumentará, em 2019, 47%, passando a 
representar 75% do sector, outros cortes importantes que afectam particularmente os mais vulneráveis foram 
identificados, nomeadamente ao nível da “Família e Infância” (-40%), “Sobrevivência” (-20%) e “Doença e 
Incapacidade” (-50%).

Estima-se que houve um corte nominal de 20% na Protecção Social especificamente dirigida aos grupos mais 
vulneráveis.

Protecção social em % do OGE
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Por outro lado, a forte redução na componente de protecção social não especificada contribui para um 
aumento importante na transparência do sector, facilitando a comparação entre o total que vai para a 
protecção social contributiva e o montante destinado à protecção social não contributiva. Os gráficos seguintes 
demostram a persistência de um forte desequilíbrio entre estas componentes entre 2018 e 2019.

  Protecção Social 2018  Protecção Social 2019

O orçamento do Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher (MASFAMU) terá, em 2019, uma 
redução de 9 mil milhões – quase 1/3 do montante atribuído no ano anterior. A proposta de OGE para 2019 
avança com dois projectos estruturantes: a Municipalização da Acção Social, a qual deverá ser dotada com 
334 810 026,00 AOA e os Centros de Acção Social Integrados (CASI), para os quais deverá ser disponibilizado 
um total de 16 954 000,00 AOA. Está prevista a construção de 7 CASI em Luanda. 

Também nesta esfera ministerial, vários programas não contemplados pelo PDN 2018-2022 não foram incluídos 
explicitamente nesta proposta. Terá sido esse o caso, por exemplo, do Programa de Promoção da Mulher Rural, 
entre outros. Tal parece ser o resultado de uma preocupação para com a não fragmentação de programas de 
intervenções. Simultaneamente, outros programas estruturantes merecem, na proposta para 2019, reforços 
muito significativos:

Quadro 7 – Evolução dos programas do MASFAMU 2018-2019
2019 VARIAÇÃO 2018-2019

Protecção e Promoção dos Direitos da Criança 548 189 163,00 +228,84%

Promoção do Género e Empoderamento da Mulher 252 899 347,00 +174,76%

Valorização da Família e Aumento das Competências Familiares 272 005 052,00 +219,98%

Apoio às Vítimas de Violência 131 733 560,00 +39,94%

É de realçar o corte proposto no Programa Integrado de Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza, o 
qual ascende, nesta proposta, a 78,47%. Em 2019, este programa deverá gerir um montante de apenas 651 
700 000,00 AOA. Por seu turno, o Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza 
é orçamentado com 2 144 750 196,00 AOA. A nível central, este programa é gerido por vários ministérios, 
deixando de estar sob tutela única do MASFAMU. Parte do seu orçamento será descentralizado para o nível 
provincial.

Uma última nota para os programas de transferências monetárias, de bens ou renda: a proposta de OGE para 
2019 não inclui explicitamente nenhuma intervenção ou projecto a este nível. Para além disso, a proposta é 
também omissa no que se refere ao Programa do Cartão Kikuia que foi extinto.

51,85%41,17%

6,99%

80,97%

12,18%

6,85%
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ReGisTO de nAsciMenTO e JusTiÇA
Para 2019, o orçamento do Ministério da Justiça e Direitos Humanos deverá ascender a 63 692 137 145,00 AOA. As 
despesas correntes absorvem uma fatia muito elevada deste orçamento, restando apenas 176 208 699,96 AOA 
para investimentos, mantendo-se a tendência do ano anterior.

Esta proposta de OGE para 2019 não contempla o Programa de Promoção do Acesso ao Direito e à Justiça. 
Para além disso, persistem as assimetrias em termos de investimento por província e per capita, tal como revela 
gráfico seguinte:

Dotações dos órgãos provinciais (delegação provincial, tribunal e procuradoria provincial) totais e per capita em 2019

Relativamente aos principais programas, a tabela seguinte procura sistematizar as principais opções contidas 
nesta proposta de OGE para 2019:

Quadro 8 – Evolução dos programas na área da justiça 2017-2019

2017 2018 2019

Massificação do Registo 6 407 545 530,00 963 058 563,00 2 151 128 852,00

Universalização do Registo Civil de Nascimento 0 0 0

Modernização do Bilhete de Identidade e Informatização  
do Registo Criminal

9 047 192 867,00 4 759 277 994,00 3 129 563 650,00

A este nível, é de sublinhar o importante reforço do Programa de Massificação do Registo, o qual vê a sua 
dotação aumentar 123% entre 2018 e 2019. Ainda assim, esta dotação representa somente 1/3 do montante 
que foi atribuído em 2017. Será importante saber se este programa engloba o “Nascer Cidadão” – programa 
destinado a realizar o registo de nascimento nas maternidades. Já o Programa de Modernização do Bilhete de 
Identidade e Informatização do Registo Criminal sofre um corte de 34% em relação a 2018, passando a usufruir 
de 306 mil milhões de kwanzas. O Programa de Reforma e Modernização de Justiça absorve 25% do orçamento 
dedicado ao Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos (16 181 066 426,00 AOA).

Não se identificam, igualmente, referências claras directamente relacionadas com a temática da Justiça para a 
Criança, havendo apenas menção aos Encargos com o Centro de Internamento de Menores de Calumbo 
(355 972 307,00 AOA) e aos Encargos com o Observatório do Julgado de Menores do Zango 3 
(191 367 206,00 AOA).
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áGuA e sAneAMenTO
No que se refere ao sector da água e do saneamento, constata-se uma diminuição significativa dos montantes a 
disponibilizar em 2019. Este corte contrasta fortemente com o aumento da dotação orçamental registado em 2018:

Quadro 9 – Evolução da despesa nominal e da despesa real no sector da água e saneamento 2017-2019

2017 2018 2019
VARIAÇÃO 2018-

2019

Despesa nominal 37 009 142 516,00 179 653 475 578,00 143 060 694 700,00 -20%

Despesa real 18 070 726 528,00 73 609 731 127,00 50 970 881 063,74 -31%

Índex 2014 2.048 2.441 2.807

Verifica-se, pois, uma realocação financeira elevada em favor do saneamento básico (+84,40%) e da gestão de 
resíduos (+27,84%). Apesar destas realocações, se se considerar os valores reais, observa-se uma diminuição 
significativa da despesa nestas áreas:

Atribuição ao sector da água e saneamento, despesas nominais vs. reais

Em termos de percentagem da proposta do OGE para 2019, o peso da função de abastecimento de água será 
de 1,2%, o que corresponde a uma diminuição de 0,06%. O peso do saneamento básico e higiene, por seu turno, 
mantém-se em 0,1% do OGE para 2019.

De acordo com o IIMS 2015-2016, 53% dos agregados familiares têm instalações sanitárias não apropriadas 
(86% nas áreas rurais e 32% nas áreas urbanas) e 45% dos agregados familiares têm acesso a fontes de água 
não potáveis (67% nas áreas rurais e 31% nas áreas urbanas). Este cenário torna-se ainda mais preocupante 
quando se verifica que a alocação do investimento no sector tem sido inversamente proporcional ao 
crescimento populacional. Ou seja, o investimento tem diminuído e a população tem crescido muito 
significativamente. Nesta perspectiva, conclui-se que o actual ritmo de investimento no sector está longe de ser 
suficiente para atingir as metas estabelecidas. 
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Metas para o acesso à água e ao saneamento e resultados IIMS 2015-2016

O gráfico acima revela que os objectivos do executivo para 2017 incluíam uma taxa de 85% de cobertura em 
termos de acesso à água e 70% em termos de acesso ao saneamento. O Inquérito de Indicadores Múltiplos de 
Saúde (2015-2016) indica, por seu turno, que apenas 53% da população tem acesso a água e que somente 32% 
tem acesso a saneamento básico.

À semelhança de outros sectores, vários programas relevantes foram reorganizados. Enquanto o Programa 
Água para Todos é da tutela do MINEA e tem uma aplicação provincial e municipal, o Programa de Reabilitação 
dos Sistemas Urbanos de Água e Saneamento e o Programa de Saneamento Total Liderado pela Comunidade 
e Escola não foram contemplados na proposta de OGE para 2019. Este facto causa estranheza quando se 
considera o lançamento, em Junho de 2018, da Estratégia Nacional de Saneamento Total Liderado pelas 
Comunidades e Escolas em Angola (ENSTLCEA), cuja meta é o acesso universal ao saneamento e higiene 
sustentáveis, adequados e equitativos para todos até 2030, contribuindo, assim, para a redução da pobreza. 
Seria relevante dar continuidade a este programa, nomeadamente via a descentralização de funções e 
competências nesta área para os municípios. Em contrapartida, foram incluídos dois novos programas 
estruturantes: por um lado, o Programa de Expansão do Abastecimento de Água nas Áreas Urbanas, Sedes 
de Município e Áreas Rurais, dotado com 93 mil milhões de kwanzas e o Programa de Desenvolvimento e 
Consolidação do Sector da Água com 15 mil milhões de kwanzas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta proposta de OGE para 2019, são de salientar vários novos programas que incidem em áreas cruciais, 
como os dedicados à empregabilidade da juventude, no valor de 6,5 mil milhões de kwanzas. Destaque-se 
também o Programa de Melhoria na Gestão das Finanças Públicas, dotado com 7,9 mil milhões de kwanzas, 
o Programa de Promoção da Cidadania e da Participação dos Cidadãos na Governação, com 57 milhões de 
kwanzas, o novo Programa de Coesão Territorial, ao qual será atribuído um montante previsto de 1,7 mil milhões 
de kwanzas, e o Programa de Descentralização e Implementação das Autarquias Locais, ao qual será destinado 
um valor de 21 mil milhões de kwanzas.

Espera-se que a implementação e o acompanhamento destes novos programas sejam assegurados 
adequadamente pelo executivo, pela sociedade civil e pelas autoridades competentes. Neste aspecto, o 
Tribunal de Contas desempenha um papel da maior importância. Apesar de receber um reforço de 27% em 
2019, passando a gerir 1 991 158 565,00 AOA, o orçamento do Tribunal de Contas representa menos 74% do 
montante atribuído em 2014 (6 021 942 360,00 AOA). 

Espera-se, igualmente, que seja possível alcançar uma estabilidade e regularidade em termos de execução 
da despesa, muito especialmente no que diz respeito à emissão das quotas financeiras para os diferentes 
programas e órgãos. Sem tal previsibilidade, o planeamento de uma acção integrada que traga resultados 
concretos na melhoria sustentável da qualidade de vida das famílias e crianças angolanas será seriamente 
prejudicado.
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