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INFORME ORÇAMENTAL: SAÚDE
MOZAMBIQUE 2019

PRINCIPAIS MENSAGENS
O orçamento do sector da saúde (actualizado) prevê uma despesa total de cerca de 30 mil milhões de MT (480 milhões de US$),
21% abaixo do valor nominal orçamentado (actualizado) para o exercício anterior. Em termos reais o montante orçamentado
para o ano de 2019 decresceu em 34%.
O orçamento do sector da saúde representa cerca de 9% do volume global do OE, sendo um dos sectores que mais recursos
recebe no conjunto dos prioritários. Este peso no OE encontra-se abaixo do rácio de 12% do ano anterior. Similarmente, em
comparação com o ano de 2018, o peso do orçamento do sector da Saúde no Produto Interno Bruto (PIB) reduziu em 0,4 pp,
estando fixado em 3,4%. A alocação orçamental ao sector continua muito abaixo da meta fixada em 15% do total do OE na
Declaração de Abuja e no Plano Estratégico do Sector da Saúde (PESS) 2014-2019.
O OE de 2019 foi objecto de realocações orçamentais no final do primeiro trimestre de 2019. Para o sector da Saúde, esses
reajustes levaram a um aumento global de recursos na ordem de 6%. Contribuíram para essa evolução o aumento da
componente de investimento externo em cerca de 47%, ao mesmo tempo que as despesas de funcionamento e de investimento
interno reduziram em 0.1% e 10%, respectivamente.
Está previsto que 74% e 26% dos recursos sejam destinados, respectivamente, a despesas de funcionamento e de investimento.
A despesa em medicamentos corresponde a cerca de um terço do total do orçamento do sector, sendo que é financiada em
86% e 14%, respectivamente, com recurso às rubricas de orçamento de funcionamento e de investimento (externo). Parte dos
recursos inscritos na componente de investimento são também ultilizados para despesas de funcionamento (45%).
Do ponto de vista de tipo de instituições, cerca de metade do total do orçamento (49%) está alocado ao Ministério da Saúde. Aos
Serviços Distritais da Saúde, Mulher e Acção Social (SDSMAS), Direcção Provincial da Saúde (DPS), e Hospitais Centrais estão
alocados 25%, 11% e 9%, respectivamente. Por nível de cuidado, a administração central recebeu 5% dos recursos do sector,
seguido dos cuidados de saúde primários e secundários, administração provincial, serviços de saúde quaternários e serviços
de saúde terceários que receberam 22%, 11%, 10% e 7%, respectivamente.
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Há um elevado desvio na alocação orçamental per capita entre províncias. Enquanto às províncias de Gaza, Sofala, Inhambane e
Maputo Cidade estão alocados recursos correspondentes a mais do que a média per capita nacional, as províncias de Nampula,
Zambézia, Tete, Manica e Sofala se situam no extremo oposto. Está previsto que o orçamento percapita de Maputo Cidade
venha a ser mais do que 4 vezes a média nacional e cerca de 6 a 7 vezes do das províncias de Nampula e Zambézia.
O Orçamento do Sector da Saúde é financiado em 79% por fontes internas e 21% por fontes externas. A proporção dos recursos
internos no orçamento é a maior de sempre e constitui uma ruptura com a situação de anos anteriores na qual os recursos
externos tinham maior expressão no volume total de recursos alocados ao sector.
Apenas o Hospital Central de Maputo (HCM), a Central de Medicamentos e Artigos Médicos (CMAM), o Centro Regional de
Desenvolvimento Sanitário (CRDS), o Instituto Nacional de Saúde (INS), e a Direcção Nacional de Saúde reportam as receitas
próprias colectadas com regularidade. Esta situação impede que se tenha uma visão completa sobre os recursos ao dispor do
sector e pode concorrer para uma fraca transparência na sua utilização.
O desempenho do sector da Saúde no último ano foi, nas suas principais actividades prioritárias misto, tendo registado
resultados para além dos planeados nas áreas de vacinação infantil e cobertura de partos institucionais, mas abaixo do esperado
na área de tratamento anti-retroviral (TARV) pediátrico.
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PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES
•
•
•
•
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É importante que esforços continuem a ser desenvolvidos no sentido de aumentar a proporção do orçamento do sector no OE, o que
permitirá que se alcancem as metas internacionalmente acordadas.
A alocação orçamental a nível das instituições para além das do nível central devará passar a ter em conta o tamanho das populações
residentes nas respectivas áreas geográficas.
As actividades relacionadas com a administração do TARV pediátrico deverão ser aceleradas de forma a permitir que as metas definidas
sejam alcançadas.
A prática de registo e reporte das receitas próprias deve ser estendida a todas as entidades que as colectam. Adicionalmente, a sua
utilização deve ser efectuada em observância às normas de administração financeira.
Para uma melhorar compreensão e transparência em relação à real aplicação dos fundos inscritos na componente investimento, é
importante que o MEF comece a quantificar através do e-SISTAFE o volume de fundos externos alocados a funções de funcionamento.

Introdução
O Orçamento do Estado (OE) para o ano de 2019 foi aprovado pela
Assembleia da República a 5 de Dezembro de 2018. O mesmo foi,
posteriormente, promulgado pelo Presidente da República a 14 de
Dezembro e publicado como Lei nº 15/2018 de 20 de Dezembro. O
documento entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2019.
Sem alterar os limites globais do orçamento nem de cada um dos
seus âmbitos (funcionamento, investimento e operações financeiras)1,
o Ministro da Economia e Finanças aprovou a 29 de Março de 2019 a
realização de transferências, redistribuições e reforços das dotações
orçamentais alocadas aos órgãos e instituições do Estado. Os efeitos
dessas alterações são apresentadas mais abaixo.
O valor global do OE para 2019 é de 340 mil milhões de MT (5.5 mil milhões
de US$)2, do qual 58% são destinados à despesas de funcionamento,
30% investimento e 12% para as operações financeiras. O défice do OE
é de 27%, o que representa uma deterioração em comparação ao ano
anterior na ordem de 1 ponto percentual (pp).
Em comparação com o ano de 20183, o OE cresceu, globalmente, na
ordem de 11% em termos nominais, mas reduziu em 7% em termos
reais. A componente de orçamento de investimento, com uma
evolução nominal total de 26%4, foi a que mais cresceu, seguida da de
funcionamento com 9%. A componente de operações financeiras, por
seu lado, observou um decréscimo de 7%.
Quando comparado à despesa total realizada em 2018, o OE de 2019
representa um aumento nominal e real de 17% e 1%, respectivamente.
Para o financiamento do OE de 2019, está previsto que 79% dos
recursos provenham de fontes internas e os remanescentes 21% de
recursos externos. Comparativamente ao OE de 2018, os recursos
internos reduziram em 1 pp enquanto os externos aumentaram na
mesma medida. Enquanto no caso dos primeiros a redução é explicada
pela queda do peso das receitas internas na estrutura das origens do

1

OE, o aumento da proporção dos donativos em cerca de 2pp explica a
ascensão do peso global dos recursos externos.
O OE para o ano de 2019 foi elaborado tendo em conta uma das prioridades
definidas pelo Governo na afectação de recursos para a realização de
despesa pública, em conformidade com as acções estratégicas e
prioritárias definidas no Programa Quinquenal do Governo (PQG) 20152019. Dessa forma, os sectores da Saúde, Educação, Infraestruturas,
Agricultura e Desenvolvimento Rural e Sistema Judicial constituem as
áreas que mais recursos recebem5, com um peso combinado no OE de
cerca de 94%,.
Como mencionado anteriormente, o OE de 2019 foi objecto de
realocações orçamentais. No caso específico do sector da Saúde,
esses reajustes orçamentais levaram a um aumento global de recursos
alocados na ordem de 6%. Contribuíram para essa evolução o aumento
da componente de investimento externo em cerca de 47%, ao mesmo
tempo que as despesas de funcionamento e de investimento externo
reduziram em 0.1% e 10%, respectivamente.
Nem todas as instituições que fazem parte do sector foram afectadas
da mesma forma pelas realocações orçamentais. Com efeito, as
Direcções Provinciais da Saúde (DPS), os Hospitais Gerais e os Serviços
Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social (SDSMAS) com um aumento
nos seus orçamentos, respectivamente, de 75%, 7% e 6% foram os
maiores beneficiários das realocações orçamentais. Em contrapartida,
o Ministério da Saúde (MISAU) e Hospitais Centrais (exceptuando o
Hospital Central de Maputo - HCM) viram os seus orçamentos reduzir,
respectivamente, em 1% e 12%.
O orçamento do sector da saúde prevê uma despesa total de cerca de 30
mil milhões de MT (480 milhões de US$), 20% abaixo do valor nominal
orçamentado para o exercício anterior. Em termos reais, entretanto,
o montante orçamentado para o ano de 2019 decresceu em 34%. O

Essa competência é da Assembleia da República

Este relatório utiliza a taxa de câmbio de 1 USD= 62.3 MT, o que corresponde à taxa média observada nos primeiros três meses de 2019 para os quais existe informação disponível
http://www.bancomoc.mz/fm_pgTab1.aspx?id=246
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Dados de 2018 referem-se ao orçamento actualizado, após aprovação do OE rectificativo pela AR, conforme mencionados na Conta Geral do Estado (CGE) 2018.
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O investimento externo cresceu em 31%.
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LOE 2019. Documento de fundamentação
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orçamento do sector da saúde representa cerca de 9% do volume
global do OE, sendo que esta variável se encontra abaixo do rácio do ano
anterior que era de cerca de 12%6. Em comparação com o ano de 2018,
o peso do orçamento do Sector da Saúde no Produto Interno Bruto (PIB)
decresceu ligeiramente de 3,8% para 3,4%.
A ocorrência dos Ciclones Idai (em Março) e Kenneth (em Abril),
respectivamente, nas regiões centro e norte do país, com consequências
devastadoras tanto em termos humanos, assim como materiais, levou a
que o Governo anunciasse a necessidade duma revisão ao OE para fazer
face à destruição e a situação humanitária que se seguiram. Dependendo

da magnitude da revisão orçamental que vier a ter lugar, o quadro do OE
apresentado acima e parte das análises que se seguem poderão mudar
de forma significativa.
O quadro orçamental descrito acima sugere que são os necessários
aumentos substanciais nos montantes alocados ao sector para que estes
permitam, essencialmente, a cobertura da erosão monetária resultante
da inflação; a necessidade de se encontrarem recursos para fazer face
à redução contínua do apoio externo ao sector; e a necessidade de se
implementarem sistemas de cobrança e reporte de receitas próprias
que permitam maior transparência e prestação de contas.

1. Definição do Sector da Saúde
Entende-se por sector da Saúde ao conjunto de entidades que fazem
parte do Ministério da Saúde (MISAU) ou que lhe são subordinadas e
que têm dotações próprias dentro do OE. Presentemente fazem parte
do sector um total de 184 Unidades Gestoras Beneficiárias (UGBs), entre
as quais, o MISAU (que o lidera a nível nacional), 11 DPS (coordenam o
sector à nível de cada província) e 151 SDSMAS (coordenam o sector à
nível de cada distrito). Fazem ainda parte do sector o Instituto Nacional de
Saúde (INS), a Central de Medicamentos e Artigos Médicos (CMAM), 4
Hospitais Centrais, 8 Hospitais Provinciais, 5 Hospitais Gerais, 1 Hospital
Psiquiátrico e 1 Hospital Distrital. Este ano foi acrescido o SDSMAS de
Liupo ao conjunto de UGBs do sector.

As actividades do sector emanam do Plano Estratégico do Sector da Saúde
2014-2019 (PESS), o qual estipula os seguintes objectivos estratégicos:
(i) aumento do acesso e utilização dos serviços de saúde, (ii) melhoria
da qualidade dos serviços de saúde, (iii) redução das desigualdades
geográficas no acesso e utilização dos serviços de saúde, (iv) melhoria
da eficiência dos serviços de saúde prestados, (v) fortalecimento das
parcerias de saúde, (vi) aumento da transparência e a responsabilização
na utilização dos recursos públicos, e (vii) fortalecimento da governação
do sistema de saúde de Moçambique. Este documento descreve como
a alocação de recursos ao sector responde a vários desses objectivos.

2. Tendências emergem do Orçamento da Saúde?
Para o exercício de 2019, foi alocado ao Sector da Saúde através do
OE o valor total de 30 mil milhões de MT (480 milhões de US$). Este
montante representa uma redução nominal de 21% em relação ao
previsto no OE actualizado do ano anterior, e uma redução de 34% em

FIGURA 1A e B

termos reais. Comparando com o valor total despendido pelo sector
em 2018, observa-se que o orçamento de 2019 reduziu em 9% e 24%,
respectivamente, em termos nominais e reais (ver Figura 1A e 1B).

Provision of internal versus external resources
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Fonte: Cálculos do autor com base em CGE 2008-2018, REO IV 2018, LOE 2019, REO I 2019.
Ajustamentos para efeitos da inflação baseados em informação do Instituto Nacional de
Estatística: Índice de Preços no Consumidor (2016 =100).
Nota: Ainda não estavam disponíveis os dados finais sobre a realização da despesa em 2019.4

Ao longo do último quinquénio tem havido uma considerável volatilidade
na taxa de crescimento tanto dos recursos alocados ao sector, bem assim
dos executados. Com efeito, enquanto o volume do orçamento alocado
ao sector cresceu em média 10% ao ano durante o período, observou-se
um pico de crescimento anual de 21% em 2016 seguido duma redução
em 5% no ano seguinte. A média dos aumentos do orçamento anual
realizado foi, similarmente, de 9%, sendo que a variação mais elevada
ocorreu em 2018 (21%) e a mais baixa em 2017 (3% negativos).
Essa ausência de consistência na tendência das alocações orçamentais
ao longo do tempo deve significar a ausência duma política consistente
para o financiamento ao sector por parte das autoridades. Esta situação
põe em causa a consolidação dos ganhos que vêm sendo alcançados ao
longo dos anos e a materialização de compromissos internacionalmente
assumidos, nomeadamente através da Declaração de Abuja, que
estabelece a necessidade de alocação de 15% do OE ao sector da
Saúde.
À esse respeito, o montante alocado ao sector em 2019 representa cerca
de 8.8% do total do OE (incluindo Operações Financeiras e Encargos

da Dívida), sendo que atinge 11.4% quando se excluem as Operações
Financeiras e Encargos da Dívida. Do ponto de vista histórico, estes
rácios têm tido um comportamento estável ao longo dos últimos cinco
anos, com a média dos recursos alocados ao sector como proporção
do OE global a rondar os 9%, e 12% quando excluídas as Operações
Financeiras e Encargos de Dívida.
A proporção do volume de fundos alocados ao Sector da Saúde no total
do OE (8.8%) é similar à média deste indicador nos Países de Baixa
Renda (8.7%), mas abaixo dos países da África Sub-Sahariana (10.5%)7
(ver Figura 2A).
No que diz respeito à proporção dos recursos alocados ao sector em
relação ao Produto Interno Bruto (PIB), Moçambique melhorou no último
ano a sua situação em 0.6 pp (tendo atingido a fasquia de 3.4%) em
2019. Este rácio situa-se, ligeiramente, acima da média do país na última
década (3.0%) que tem variado pouco. O rácio indica, igualmente, um
desempenho superior à média dos países de baixo rendimento (1.2%)
assim como dos países da África Sub-Sahariana (1.9%) (Figura 2B)8.
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Informação disponível para estes grupos de países é referente apenas ao período de 2008 a 2014.
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Informação disponível para estes grupos de países é referente apenas ao período de 2008 a 2014.
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3. Fonte dos recursos do Sector da Saúde?

3.1 Recursos Internos versus Externos
O Orçamento do sector da Saúde em 2019 está estruturado em 79%
por fontes internas e 21% por fontes externas. Esta composição do
orçamento constitui um grande desvio da tendência da última década
durante a qual a estrutura foi de 60 e 40%, respectivamente, de fundos
internos e externos (ver Figura 3A e 3B). Importa ressaltar que tanto o
valor nominal dos recursos internos, assim como o seu peso no total dos
recursos alocados ao sector são em 2019 os maiores de sempre.
Longe de significar a emergência dum novo quadro no equilíbrio entre
recursos internos e externos no orçamento do sector, as proporções
deste ano resultam da significativa redução dos recursos externos
alocados ao sector em relação ao ano anterior. Com efeito, enquanto
os recursos internos observaram um aumento nominal de 22%, os
recursos externos tiveram uma redução nominal de 54%9.

(28%), Fundos de Projectos bilaterais – fundos verticais (29%),Créditos
(26%). Donativos em espécie – medicamentos (17%). Importa salientar
que os recursos externos são classificados como investimento externo,
ainda que sejam usados para actividades que não sejam puramente de
investimento.

FIGURA 3A e B
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Esta estrutura das fontes de financiamento não toma em consideração os recursos fora do OE, cujo rastreio se tem revelado uma tarefa difícil.
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3.2 Fundo Comum do sector da Saúde (ProSaúde)

Esta queda no montante comprometido para 2019 está em linha com
a tendência dos últimos cinco anos com a decisão dos doadores
de reduzirem ou cessarem os seus apoios na modalidade de Apoio
Geral ao Orçamento e fundos comuns. Desta forma, para fazer face
a eventualidade desta tendência se manter no futuro próximo, tornase urgente que as autoridades desenvolvam esforços no sentido de
encontrar fontes alternativas de financiamento para fazer cobro aos
financiamentos que se perdem com a redução deste apoio.

FIGURA 4
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3.3 Receitas próprias do sector da Saúde
O total das receitas próprias reportadas pelo sector da Saúde ascendeu
a média anual de cerca de 390 milhões de MT (equivalente a cerca de
6.2 milhões de US$) nos últimos 10 anos. Ao longo desse período, essas
receitas corresponderam a uma média de 2,4% do orçamento disponível
do sector10. Têm contribuído para as receitas o Hospital Central de
Maputo (HCM), a Central de Medicamentos e Artigos Médicos (CMAM),
o Centro Regional de Desenvolvimento Sanitário (CRDS), o Instituto
Nacional de Saúde (INS), e a Direcção Nacional de Saúde. No entanto,
do conjunto destas instituições, apenas o HCM tem reportado as suas
receitas arrecadadas de forma consistente e contribuiu em média com
cerca de 91% das receitas reportadas (ver Figura 5A).
O limitado reporte das receitas próprias é contrário às normas de
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Fonte: Compilado pelo autor com base em CGE 2008-2018, REO IV 2018, REO IV da Saúde
2018; LOE 2019, REO I 2019, REO I da Saúde 2019

execução orçamental e põe em causa a transparência e a prestação
de contas. Dessa forma, a prática de reporte das receitas próprias
deverá ser estendida a todas as intuições que as colectam, incluindo
a observância dos procedimentos estabelecidos em todo o ciclo de
gestão das mesmas11.
Em relação ao HCM, as receitas colectadas ao longo da última década
tem ascendido a uma média anual de 351 milhões de MT (o equivalente
a cerca de 5.6 milhões de US$). Os serviços da Clínica Especial, venda
de medicamentos, e Serviços de Atendimento Especial constituem
as principais fontes de receitas próprias (ver Figura 5B) com uma
contribuição média anual nos últimos anos de 226 milhões de MT, 44.3
milhões de MT e 35.5 milhões de MT, respectivamente.

FIGURA 5A e B
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4. Aplicação dos recursos do Sector da Saúde
No início do ano, o Ministério da Economia e Finanças (MEF) liberta
a dotação inicial através da Conta Única do Tesouro (CUT) para cada
UGB que perfaz o sector da saúde. Em função das taxas de execução
e da disponibilidade de recursos, essa dotação é ajustada tornandose dotação actualizada. As instituições controlam a execução através
do e-SISTAFE (versão electrónica do Sistema de Administração

Financeira do Estado), cuja informação nele gerada alimenta a
produção dos Relatórios de Execução do Orçamento (REO) e a Conta
Geral do Estado (CGE). A maneira como o orçamento da saúde de
2019 será gasto pode ser analisada em quatro perspectivas, conforme
se apresenta a seguir.

4.1 Despesas de funcionamento versus de investimento
No OE, as despesas do sector da Saúde encontram-se subdivididas
em duas categorias: a de funcionamento e a de investimento. As
despesas de funcionamento são constituídas pelos gastos em
salários / remunerações, bens e serviços, custos operacionais e
transferências. . As despesas de investimento estão relacionadas
com gastos destinados a melhorar a eficiência e o desempenho do
sector à médio e longo-prazos através, entre outros, da construção de
postos de saúde e hospitais, formação de médicos e enfermeiros e
aquisição de equipamentos e artigos médicos.
A despesa de funcionamento é exclusivamente financiada através
de recursos internos, enquanto a de investimento é financiada
interna e externamente. Contudo, é necessário assinalar que todo
o financiamento externo é contabilizado no orçamento como
“investimento externo” quando, de facto, pode ter uma parte
dedicada a funções de funcionamento. De forma a melhorar a
compreensão e a transparência em relação à real aplicação dos
fundos inscritos na componente investimento, é importante que o
MEF comece a quantificar através do e-SISTAFE o volume de fundos
externos alocados a funções de funcionamento. Na verdade, como
mostram os dados constantes dos REOs do sector, nomeadamente
dos exercícios de 2018 e 2019, o volume desses fundos tem sido
considerável. À título ilustrativo, o volume total de despesas de
funcionamento previstas no orçamento de investimento ascende a

54,3% e 44,8%, respectivamente, nos anos de 2018 e 201912.
O OE do sector da Saúde é constituído por 74% de despesas de
funcionamento e 26% de despesas de investimento (ver Figuras 6A e
6B). As proporções de despesas de funcionamento e de investimento
estão para além das registadas no decurso da última década (durante
a qual a média foi de 55% de funcionamento e 45% de investimento),
mas muito próximo das tendências dos últimos dois anos (média de
77% para o funcionamento e 33% para o investimento). O referido
aumento do peso das despesas de funcionamento é resultante da
combinação dos tendenciais aumentos nominais das despesas de
funcionamento e da redução das despesas de investimento ao longo
do tempo.
Para o exercício de 2019, entre as despesas de investimento,
21% provêm de fontes internas e 79% de fontes externas. Estas
proporções estão em linha com a média dos últimos 10 anos, mas
constituem uma significativa mudança quando comparadas à situação
no início da década. Com efeito, em 2009, o investimento interno
e externo tinham os pesos de 9 e 91%, respectivamente. A nova
estrutura na composição das fontes de investimento é explicada
pelo tendencial declínio do investimento externo ao longo da última
década, ainda que tenha aumentado em 79% de 2018 para 2019.

FIGURA 6A e B
TERMOS NOMINAIS
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Dados calculados através da informação constante dos Anexos 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dos
REOs do MISAU referentes ao exercício de 2018 e 1º trimestre de 2019.

Rácio Despesa de Investimento vs Funcionamento

1,8

30

Mil milhões de Meticais (MT 10^9), Constante

Mil milhões de Meticais (MT 10^9), Corrente

35

0,0
2008

2009

2010

2011

Funcionamento (Interno)

2012

2013

2014

2015

Investimento (Interno)

2016

2017

2018

LOE
2019

Investimento (Externo)

Fonte: Compilado pelo autor com base em CGE 2008-2018, REO IV 2018, REO IV da Saúde
2018; LOE 2019, REO I 2019. Ajustamentos para efeitos da inflação baseados em informação
do Instituto Nacional de Estatística: Índice de Preços no Consumidor (2016 =100).
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Para o exercício de 2019, o MISAU teve a mais elevada alocação
de fundos, seguido pelos SDSMAS, DPS, e Hospitais Centrais (ver
Figura 7A). Ao MISAU foi alocado o montante de 14,7 mil milhões de
MT, o correspondente a 49% do total do orçamento do Sector, sendo
que entretanto cerca de 55% do valor se destina a componente de
medicamentos. Os SDSMAS receberam em conjunto o total de 6,5
mil milhões de MT, o equivalente a cerca de um quarto dos recursos
do sector. Às DPS foi alocado o montante de 3,2 mil milhões de
MT, o correspondente a 11% do total do Orçamento. Os Hospitais
Centrais, por sua vez, têm à sua disposição 2,8 mil milhões de MT,
o equivalente a 9% do total dos fundos disponibilizados ao sector.

4.3 Uso de recursos por nível de cuidados

FIGURA 7A e B

100%

4.4 Uso de recursos por área funcional
De acordo com a classificação orçamental constante do orçamento de
2019, a área de medicamentos, aparelhos e equipamentos médicos
recebeu a maior porção dos recursos do sector (30%), seguida pelas
áreas da saúde não especificado (25%), Serviços de Saúde Pública
(23%), Serviços Hospitalares Gerais (12%), e Serviços Hospitalares
Especializados (9%) (ver Figura 8). Ainda que tenha decrescido em
16pp em relação ao exercício de 2018, continua a ser preocupante
que 25% da despesa não tenha classificação específica. Esforços
adicionais são necessários para que no futuro a totalidade da despesa
seja devidamente enquadrada nos seus devidos classificadores
funcionais.
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Os cuidados de saúde primários e secundários que são prestados
pelos SDSMAS e hospitais distritais receberam em conjunto o valor
de 6,5 mil milhões de MT, o equivalente a 22% do orçamento. A
administração provincial que é exercida pelas DPS recebeu 3,2 mil
milhões de MT, o correspondente a 11% do orçamento. Da mesma
forma, os cuidados de saúde quaternários que compreendem os
hospitais centrais e hospitais psiquiátricos receberam o montante de
2,9 mil milhões de MT, o equivalente a 10% do orçamento. Os cuidados
de saúde terciários, os quais são prestados pelos hospitais gerais e
provinciais, receberam 1,9 mil milhões de MT, o correspondente a
6% do total do orçamento do sector. Finalmente, a Pesquisa, que
é exercida pelos Institutos de Ciências de Saúde, recebeu a quantia
mais baixa no valor de 0,1 mil milhões de MT, o equivalente a 0,4%
do orçamento total do sector.
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Para o ano de 2019, a administração central recebeu pouco mais da
metade da totalidade dos fundos alocados ao sector, seguida pelos
cuidados de saúde primários e Secundários, administração provincial,
cuidados de saúde quaternários, e cuidados de saúde terciários (ver
Figura 7B).
A administração central que compreende o MISAU, CNCS, CMAM e
INS recebeu o montante de 15,2 mil milhões de MT, o correspondente
a 51% do total do orçamento do sector. Importa referir que cerca de
um terço daquele valor, o correspondente a 9,3 mil milhões de MT,
se destina à aquisição de medicamentos (Fundos da Componente
Medicamentos)13.
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4.5 Uso de recursos por áreas geográficas
Tomando o orçamento do Sector da Saúde como um todo, o
montante orçamentado corresponde a uma alocação per capita de
1,1 mil MT (17,8 US$). Quando excluídos os gastos previstos com a
Administração Central, o dispêncio per capita decresce para cerca de
metade fixando-se em 0,55 mil MT (8,8 US$).
No entanto, tendo por base o valor total de recursos alocados às
instituições dentro de cada província, nota-se um grande desvio
no orçamento per capita entre províncias. Com efeito, enquanto o
orçamento per capita do sector canalizado às províncias de Nampula,
Zambézia, Tete e Manica é inferior à nacional, as províncias de Gaza,
Sofala, Inhambane e Maputo Cidade se situam acima da média per
capita nacional (Figura 9A). No caso particular de Maputo Cidade14,
os recursos do orçamento à ela alocados equivalem a mais de quatro

vezes a média do orçamento per capita do país. Quando comparada às
províncias em situação mais desvantajosa, nomeadamente Nampula
e Zambézia, o orçamento per capita de Maputo Cidade é de 6 a 7
vezes o daquelas circunscrições geográficas.
A severidade do acentuado desvio do orçamento per capita torna-se
mais evidente quando se toma em conta o tamanho da população
que habita cada uma das províncias consideradas. De facto, tendo
em conta os dados populacionais mais recentes, as províncias com
o orçamento per capita abaixo da média nacional concentram 71%
da população do país, enquanto que os remanescentes 29% residem
em áreas que beneficiam de recursos superiores à media per capita
(Figura 9B).

FIGURA 9A e B
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5. Qual foi o grau de execução dos
orçamentos anteriores pelo sector
da Saúde?
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Em 2018, o Sector da Saúde executou 82% do seu orçamento, o
que foi impulsionada por execuções robustas nas despesas de
funcionamento e investimento interno (ver Figura 10). Esta execução
é relativamente maior em relação à do ano anterior em 6pp, mas
continua inferior à execução global do OE que se situou em 91.9%.
A execução orçamental das despesas de funcionamento e de
investimento interno foram de 96,3% e 97,6%, respectivamente.
Enquanto isso, as despesas de investimento externo registaram o
mais baixo nível de execução da última década. A diminuta execução
destas despesas que que se tornou recorrente nos últimos 3-4
anos parece estar associada ao desembolso tardio de fundos pelos
doadores. Tomando o caso do exercício de 2018, por exemplo, a
totalidade dos desembolsos do Fundo Comum ProSaúde esteve
concentrada nos últimos dois trimestres do ano, tendo sido efectuados
23% e 77%, respectivamente, no terceiro e quarto trimestre. O facto
de terem sido concentrados no mês de Dezembro 63% do total de
desembolsos efectuados durante o ano e 82% dos efectuados no
quarto trimestre ilustra bem a gravidade dos atrasos.

Proportion of Health Sector Budget Spent, by budget category (%)
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Apesar de as instituições de nível central estarem localizadas na Cidade de Maputo, os
montantes à elas alocado são excluídos desta análise.
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Realização Agregada do Orçamento do Sector Saúde

6. Desempenho do Sector da Saúde em relação aos Objectivos Estratégicos?
Esta secção explora o desempenho do Sector da Saúde de
Moçambique nos principais indicadores de saúde e nas medidas de
qualidade de serviços que respondem ao objectivo estratégico n.º 2
do PESS, relativamente aos seus pares, tendo em conta o nível de
recursos aplicados ao longo dos últimos anos.
Para o exercício de 2019, o Plano Económico e Social (PES) prioriza
a melhoria no desempenho dos seguintes indicadores do Sector
da Saúde: (i) aumento da cobertura de partos institucionais; (ii)
aumento da cobertura de crianças menores de 12 meses de idade

completamente vacinadas; (iii) Nº de profissionais colocados no
Sistema de Saúde; e (iv) Nº de crianças beneficiárias do Tratamento
Anti-retroviral. Em 2019, o governo pretende alcançar a meta de
84% de partos institucionais, 9 pp acima da meta definida no PQG.
No caso da cobertura de crianças menores de 12 meses de idade
completamente vacinadas, o governo pretende alcançar a meta
fixada no PQG que é de 94%. O PQG não previa os indicadores “Nº
de profissionais colocados no Sistema de Saúde” e “Nº de crianças
beneficiárias do Tratamento Anti-retroviral”, sendo que as suas metas
estão fixadas em 2.126 e 104.229, respectivamente (Tabela 1).

TABELA 1
Indicador de Resultado PQG

Instituição

Linha de base
2014

Objectivo 2019

Meta Revista
2018

Resultado
2018

Meta PQG 2019

Orçamento
2019

Taxa de cobertura de partos
institucionais

MISAU

71%

75%

80%

87%

75%

84%

Percentagem ou número de
crianças completamente vacinadas

MISAU

82%

94%

92%

94%

94%

94%

Nº de profissionais colocados no
Sistema de Saúde*

MISAU

N/A

N/A

2,019

N/A

2,126

Nº de crianças beneficiárias do
TARV*

MISAU

N/A

N/A

98,717

N/A

104,229

86,920

Fonte: Balanço do Plano Económico e Social – 2018; Matriz do PQG 2015-2019 – nível Central.
Nota: *Indicadores não constam do PQG 2014-2019
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Ainda para o ano de 2019, estão planeadas as conclusões de obras de
7 Hospitais Distritais em Niassa (Cuamba), Cabo Delgado (Montepuez,
Mocímboa da Praia e Macomia), Manica (Machaze), Inhambane
(Jangamo) e Gaza (Macia). Prevê-se, ainda, a continuação das obras
de construção do Hospital Geral de Nampula e do Hospital Provincial

de Inhambane na Maxixe. De forma geral, o desempenho do sector
da Saúde é misto. De facto, enquanto houve desempenho robusto
nas áreas vacinação infantil e cobertura de partos institucionais,
o desempemho foi negativo na área de administração da TARV
pediátrico.

6.1 Tendências dos resultados do sector da Saúde
Moçambique tem tido um desempenho melhor que a média dos
países da África Sub-Sahariana e equipara-se à média dos Países
de Baixa Renda no que tange à redução da mortalidade infantil. Em
relação à mortalidade materna, o desempenho de Moçambique é
ligeiramente inferior ao da média dos países da África Sub-Sahariana,
mas melhor que o da média dos Países de Baixa Renda (ver Figura
11). Moçambique reduziu a mortalidade infantil de uma média de 143
por 1000 nascidos vivos em 2000 para 69 por 1000 em 2017. Durante
esse mesmo período, os Países de Baixa Renda reduziram de 150
para 69, enquanto os países da África Sub-Sahariana reduziram de
154 para 76 por 1000 nascidos vivos15. Em relação à mortalidade
materna, Moçambique passou duma média de 915 por 100 mil em
2000 para 489 em 2015 (informação mais actualizada disponível).
Nesse mesmo período, os Países de Baixa Renda passaram de 796
para 479, enquanto os países da África Sub-Sahariana passaram de
846 para 547 por 100 mil.
Moçambique está atrasado em relação aos seus pares nos
indicadores que medem o progresso nas áreas de prevalência de HIV/
SIDA, incidência de malária e tuberculose e a ocorrência de acidentes
rodoviários. A incidência de HIV/SIDA aumentou de 10,4% em 2000
para 14.1% no período de 2007-2009, tendo se fixado em 12,5% em
2017. Em contrapartida, a média de incidência tanto nos países de
baixa renda, assim como nos da África Sub-Sahariana tem decrescido
de forma consistente ao longo do mesmo período, tendo passado de
4,3% para 2.7% nos primeiros, e de 5,9 para 4.1% nos segundos.
No que refere à malária, Moçambique viu reduzida a sua incidência de
457 por mil em 2000 para 338 por mil em 2017. No decurso do mesmo
espaço temporal, a incidência desta doença passou de 276 para 189
por mil nos Países de Baixa Renda e de 314 para 210 nos países da
África Sub-Sahariana.

Em relação à tuberculose, a sua incidência em Moçambique passou
de 513 por 100 mil em 2000 para 551 por 100 mil em 2017. Nos Países
de Baixa Renda e nos da África Sub-Sahariana, respectivamente,
passou de 307 para 206 por 100 mil e de 333 para 237 por 100 mil.
No que tange à mortalidade causada por acidentes rodoviários, a sua
média de ocorrência em Moçambique transitou de 31,7 por 100 mil
em 2000 para 33,1 por 100 mil em 2015. Nos Países de Baixa Renda
e nos da África Sub-Sahariana, os valores do indicador no início do
período eram, respectivamente, de 26,0 e 26,8 por 100 mil. Para
ambos grupos de países o valor do indicador está fixado em 27,2 em
2015.
Os progressos alcançados na área da mortalidade infantil merecem
apreço e suferem que a estratégia adoptada pelas autoridades para
o seu combate, nomeadamente, a administração de vacinas, esteja
a trazer os resultados desejados. No entanto, esforços devem
continuar a ser desenvolvidos de forma a que se consolidem os
ganhos alcançados até agora.
O fraco desempenho na área de HIV e tuberculose, a segunda
oportunista da primeira, pode ser uma indicação de que a estratégia
adoptada nesta área carece de aprimoramento. Sem descartar a
possibilidade dos níveis de financiamento alocados à área contribuírem
para a actual situação, pode ser que factores sociológicos - que
resultam por exemplo na resistência ao tratamento -, precisem de
ser tomados em consideração. De qualquer forma, um trabalho
concertado entre as autoridades e os seus parceiros precisa de ser
levado a cabo de forma a reverter o actual quadro.

FIGURA 10
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A fonte da série de dados (World Development Indicators) foi revista sendo, por isso, os valores diferentes dos reportados em relatórios anteriores.
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FIGURA 10

Fonte: Compilação do autor com base em Indicadores de Desenvolvimento do Banco Mundial (World Development Indicators - WDI)
Nota: Informação baseada nos dados mais actualizados possíveis disponíveis.
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GLOSSARY OF BUDGET TERMS:
Initial Allocation:
Revised Initial Allocation:
Updated Allocation:
Expenditure:
Budget Execution:
Nominal Values; Current:
Real Values; Constant:

The first allocation of funds, approved by Parliament
A revised allocation of funds, approved by Parliament
The total funds that arrive at the disposal of a given education institution
Allocated funds spent on education investment and recurrent costs
Percentage of allocated funds spent out of the total allocation
Numbers not corrected for the effect of inflation
Numbers corrected for inflation

ACRÓNIMOS
CGE
CMAM
CNCS
CRDS
CUT
DPS
e-SISTAFE
Financeira
HCM
INS
LIC
LOE
MEF
MISAU
MT

Conta Geral do Estado
Central de Medicamentos e Artigos Médicos
Conselho Nacional de Combate ao SIDA
Centro Regional de Desenvolvimento Sanitário
Conta Única do Tesouro
Direcção Provincial da Saúde
Sistema electrónico de Gestão de Informação

OE
PES
PESS
PIB
pp
PQG
REO
SDSMAS
SIDA
SSA
TARV
UGB
US$

Hospital Central de Maputo
Instituto Nacional da Saúde
Low Income Countries – Países de Baixa Renda
Lei do Orçamento do Estado
Ministério da Economia e Finanças
Ministério da Saúde
Meticais

Fó

Orçamento do Estado
Plano Económico e Social
Plano Estratégico do Sector da Saúde
Produto Interno Bruto
pontos percentuais
Programa Quinquenal do Governo
Relatório de Execução Orçamental
Serviços Distritais da Saúde, Mulher e Acção Social
Sindrome da Imuno-Deficiência Adquirida
Sub-Saharan Africa - África Sub-Sahariana
Tratamento Anti-Retroviral
Unidade Gestora Beneficiária
Dólares Norte-Americanos

