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Principais Mensagens
➢ O peso dos sectores essenciais (a saber, Educação, Saúde e Agricultura) como percentagem do
Orçamento proposto para 2021 é o mesmo que no Orçamento de 2020. A necessidade de aumentar as
despesas de Saúde durante a pandemia da COVID -19 foi satisfeita pela redução das despesas no sector
da Educação, em vez de expandir os sectores essenciais em relação aos não essenciais.
➢ O Sector da Educação recebeu MT 64 mil milhões na Proposta de Orçamento para 2021. Este valor
representa uma redução em relação à dotação para o sector em comparação com o Orçamento de 2020,
quer em termos nominais quer em termos reais, como percentagem do Orçamento do Estado e do PIB.
Este facto é preocupante, uma vez que a pandemia da COVID-19 – que levou ao encerramento
prolongado das escolas – tem o potencial de exacerbar os maus resultados da educação.
➢ O Sector da Saúde recebeu MT 37,4 mil milhões na Proposta de Orçamento para 2021, que é a maior
dotação de sempre para o sector. A dotação proposta representa um aumento nominal de 40 por cento
e um aumento de 32 por cento em termos reais em relação ao Orçamento de 2020. Em resposta à
pandemia da COVID-19, o financiamento externo ao Sector da Saúde de 2021 mais do que triplicou desde
2020.
➢ Foi atribuído ao Sector da Acção Social o valor de MT 14,5 mil milhões no Orçamento de Estado proposto
para 2021, representando a maior dotação de sempre em termos nominais e reais, e como percentagem
do orçamento e do PIB. Não obstante, é necessário um novo aumento do peso do sector, não só para
cumprir as metas do PQG até 2024, mas também para garantir a cobertura dos novos pobres que
surgirão após a pandemia da COVID 19.
➢ Ao sector de Água, Saneamento e Higiene (ASH) foram atribuídos MT 6,1 mil milhões na Proposta de
Orçamento para 2021, o que representa um decréscimo em relação ao Orçamento de 2020. Esta redução
na dotação para a ASH é explicada pelo facto de o financiamento estrangeiro ter diminuído, uma vez que
os doadores estão a dar prioridade aos sectores da Saúde e Acção Social durante a pandemia da COVID19.

I.

Objectivos Estratégicos na Proposta de Orçamento do Estado de 2021

Na Proposta de Orçamento do Estado para 2021, a “Prioridade II do PQG: Promover o Crescimento Económico,
a Produtividade e a Criação de Empregos” recebeu novamente a maior percentagem do financiamento,
seguido pela “Prioridade I do PQG: Desenvolver o Capital Humano e a Justiça Social”. Relativamente ao
Orçamento de 2020, a Prioridade II reduziu em 2 pontos percentuais a favor da Prioridade I e do Pilar II.
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Figura #1: Orçamentação e Despesa referente às Prioridades e Pilares do Programa Quinquenal do Governo (PQG)

Prioridade II: Impulsionar o Crescimento Económico, a
Produtividade e Geração de Emprego

44.5%
42.5%
Prioridade I: Desenvolver o Capital
Humano e a Justiça Social
35.2%

36.3%

Pilar (ii): Promover a Boa Governação e Descentralização
Pilar (i): Reforçar a Democracia e Preservar a Unidade Nacional
12.1%
10.6%
7.6%
7.7%
Prioridade III: Fortalecer a Gestão Sustentável dos
Recursos Naturais e Ambiente
0.9%

2020

Pilar (iii): Reforçar a Cooperação
Internacional

0.4%

2021

Fonte: 2020 LOE e 2021 Proposta de Orçamento do Estado.

➢ A estratégia global de desenvolvimento do governo, o “Plano Quinquenal do Governo (PQG 2020-2024)”
possui 3 prioridades estratégicas e 3 pilares estratégicos:
Prioridade I: Desenvolver o Capital Humano e a Justiça Social
Prioridade II: Promover o Crescimento Económico, a Produtividade e a Criação de Emprego
Prioridade I: Reforçar a Democracia e a Reconciliação
Pilar II: Reforçar a Cooperação Internacional
Pilar III: Fortalecer a Gestão Sustentável dos Recursos Naturais e do Ambiente.
➢ Na Proposta de Orçamento de Estado para 2021, a Prioridade II: Promover o Crescimento Económico, a
Produtividade e a Criação de Emprego, recebeu a maior parte do financiamento, no valor de 42,5 por
cento do orçamento, embora tenha sido uma redução de 2 pontos percentuais relativamente ao
Orçamento de 2020. À Prioridade I: Desenvolver o Capital Humano e a Justiça Social foram alocados 36,3
por cento dos recursos do Orçamento do Estado para 2021, o que representa um aumento de um ponto
percentual relativamente ao ano anterior. O Pilar II sobre a boa governação e a descentralização registou
um aumento de dois pontos percentuais, passando de 10 para 12 por cento. As outras prioridades
mantiveram um nível de financiamento semelhante ao de 2020, todas abaixo dos 10 por cento.
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II.

Sectores Essenciais

O Governo reservou 48 por cento da proposta de Orçamento para 2021 (excluindo o serviço da dívida e
operações financeiras) para os sectores essenciais, nomeadamente a Saúde, a Educação e a Agricultura. Esta
é a mesma percentagem que o Orçamento de 2020.
Figura #2: Peso dos Sectores Essenciais como Percentagem do Total da Despesa do Governo

Fonte: LOE de 2019 -2020 e Proposta de Orçamento do Estado para 2021.

➢ À semelhança da Lei do Orçamento de 2020, a Proposta de Orçamento do Estado para 2021 identificou
três sectores essenciais que precisam de priorização porque fornecem serviços básicos essenciais à
população, ainda mais no contexto da incerteza económica induzida pela Covid-19: Educação, Saúde e
Agricultura. Tal como acontecera no Orçamento de 2020, também na proposta de Orçamento para 2021
foi alocado a estes três sectores apenas quase metade do total do orçamento (menos as operações
financeiras e o serviço da dívida).
➢ O governo calcula o peso percentual dos sectores essenciais a partir do Orçamento do Estado, menos as
operações financeiras e o serviço da dívida. Uma metodologia alternativa seria calcular as percentagens
a partir do valor total do Orçamento do Estado. As duas metodologias são apresentadas acima.
➢ O peso dos sectores essenciais do Orçamento do Estado, menos as operações financeiras e o serviço da
dívida, é de 48 por cento tanto no Orçamento de 2020 como na Proposta de Orçamento para 2021. O
gasto proporcional nos sectores essenciais como percentagem de todo o Orçamento do Estado (i.e.
incluindo as operações financeiras e o serviço da dívida) aumentou de 34 por cento em 2020 para 35 por
cento no orçamento proposto, enquanto que o serviço da dívida e as operações financeiras reduziram
de 29 por cento para 27 por cento.
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A necessidade de aumentar as despesas de Saúde durante a pandemia da Covid-19 foi satisfeita através da
redução da despesa no sector da Educação, em vez de expandir os três sectores essenciais; com efeito, a parte
cumulativa dos sectores essenciais permaneceu a mesma que nos Orçamentos de 2020 e de 2019.

Figura #3a, b e c: Peso dos Sectores Essenciais Desagregados por Sectores Individuais
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Fonte: LOE de 2019 - 2021.

➢ Excluindo as operações financeiras e o serviço da dívida do total do Orçamento do Estado, o Sector da
Educação diminuiu de um peso de 27 por cento no Orçamento de 2020 para um peso de 24 por cento
na Proposta de Orçamento para 2021; o Sector da Saúde aumentou de 11 por cento em 2020 para 14
por cento na proposta de 2021; e o Sector da Agricultura e Desenvolvimento Rural manteve-se estável
em 10 por cento.
➢ Incluindo operações financeiras e o serviço da dívida no total do Orçamento de Estado, o peso do Sector
da Educação diminuiu de 19,2 por cento no Orçamento de 2020 para 17,4 por cento na Proposta de
Orçamento para 2021. Em contrapartida, o Sector da Saúde aumentou de um peso de 7,7 por cento para
10,2 por cento; o sector da Agricultura e Desenvolvimento Rural manteve-se inalterado, com um peso
de 7 por cento.
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➢ Vale a pena notar que a necessidade de aumentar os gastos da Saúde durante a pandemia da Covid-19
foi satisfeita através da redução das despesas no sector da Educação, em vez de expandir os três sectores
essenciais, cujo peso cumulativo permaneceu o mesmo que nos orçamentos de 2020 e 2019. Isto é
preocupante, uma vez que a pandemia da COVID-19, que levou ao encerramento prolongado das
escolas, tem o potencial de exacerbar os maus resultados da educação.

Ao olhar apenas para os sectores essenciais, a dotação proposta para 2021 para a Educação diminuiu de um
peso de 56 por cento para 50 por cento. Em contrapartida, o peso dos sectores essenciais proposto para o Sector
da Saúde aumentou de 23 por cento para 29 por cento e o peso proposto para a Agricultura e Desenvolvimento
Rural manteve-se em 21 por cento, tal como no Orçamento de 2020.

Fonte: LOE de 2019 -2020 e Proposta de Orçamento do Estado para 2021
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III.

Sector da Educação

O Sector da Educação recebeu 64 mil milhões de MT na Proposta de Orçamento para 2021. Isto representa
uma diminuição na dotação ao sector em relação ao Orçamento de 2020, tanto em termos nominais como
reais.
Figura #4: Orçamentação e Despesa no Sector da Educação

Fonte: Cálculos do autor a partir da CGE 2008-2019; LOE de 2020 e Proposta de Orçamento do Estado para 2021.
Nota: Os termos reais são aqui calculados utilizando o ano base de 2016 para o IPC dos Indicadores de Desenvolvimento Mundial do
Grupo Banco Mundial.

➢ Na Proposta de Orçamento do Estado para 2021, foram atribuídos ao Sector da Educação MT 64 mil
milhões, representando um decréscimo nominal de 3,5 por cento em relação ao Orçamento de 2020,
onde foi atribuído à Educação o valor de MT 66,3 mil milhões. Em termos reais, esta proposta de dotação
ao sector para 2021 é 9 por cento inferior à do Orçamento de 2020. Em comparação com a dotação
revista de 2020, a dotação proposta para 2021 à Educação é 2 por cento inferior em termos nominais e
7,5 por cento inferior em termos reais.
➢ Historicamente, as dotações iniciais do sector da Educação e as despesas reais alinharam-se. De facto,
desde 2008, a despesa tem variado em relação à dotação inicial em não mais do que uma média de 4
por cento. A julgar pelo desempenho no passado, as despesas do sector da Educação em 2021
aproximar-se-iam muito provavelmente da dotação proposta. Não obstante, possíveis alterações às
dotações durante o ano fiscal de 2021 como forma de responder à pandemia da COVID-19 tornam difícil
prever neste momento se as despesas do sector se alinharão totalmente com a dotação proposta.
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A dotação para o Sector da Educação é equivalente a 17,4 por cento da Proposta de Orçamento do Estado
para 2021. Excluindo as operações financeiras e o serviço da dívida, a educação representa 23,9 por cento, o
que constitui uma redução em relação ao Orçamento de 2020.

Figura #5: Peso do Sector da Educação como percentagem da Despesa do Governo

Fonte: Cálculos do autor a partir da CGE 2008-2019; LOE de 2020 e Proposta de Orçamento do Estado para 2021.

➢ A dotação proposta para 2021 para a Educação equivale a 23,9 por cento do orçamento do Estado
proposto, menos operações financeiras e o serviço da dívida. Como parte da totalidade do orçamento
proposto (ou seja, incluindo operações financeiras e serviço da dívida), a dotação proposta para o sector
para 2021 equivale a 17,4 por cento. A diferença no peso deve-se ao aumento dos pagamentos do
serviço da dívida nos últimos anos.
➢ Não obstante, independentemente da metodologia utilizada para o cálculo, o peso da despesa pública
na educação reduziu no orçamento proposto para 2021 em relação a 2020. Com efeito, como parte do
orçamento proposto menos operações financeiras e serviços da dívida, a dotação ao sector da Educação
diminuiu um pouco mais de 2 pontos percentuais e 3 pontos percentuais como parte de todo o
orçamento proposto. Tal como referido anteriormente no memorando, embora a Educação continue a
ser um dos três sectores essenciais para o Governo de Moçambique, a diminuição do peso do sector é
explicada pelo aumento muito maior da dotação ao sector da saúde para responder à pandemia da
COVID-19.
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➢ Apesar da diminuição da dotação proposta para a Educação em relação a 2020, o peso do sector de 17,4
por cento de todo o orçamento do Estado (ou seja, metodologia de cálculo padrão para a avaliação
comparativa) situa-se ao nível do dos países da África Subsaariana e dos países de baixa renda.
Como percentagem do PIB, a dotação de 2021 à Educação equivale a 5,9 por cento, ou cerca de 1 ponto
percentual menos do que no Orçamento de 2020.

Figura #6: Peso do Sector da Educação como percentagem do PIB

Fonte: Cálculos do autor a partir da CGE 2008-2019; LOE de 2020 e Proposta de Orçamento do Estado para 2021; e WEO do FMI.

➢ A dotação proposta para o sector da educação em 2021 representa 5,9 por cento do PIB previsto pelo
FMI. Este valor situa-se ao nível do peso previsto na proposta de orçamento para 2020 (ou seja, 6,1 por
cento) mas uma ligeira diminuição em relação ao peso real do sector no PIB em 2020 (ou seja, 6,6 por
cento).
➢ Em relação aos países pares, Moçambique continua a gastar uma parte maior do PIB no sector da
Educação (ou seja, 1,5 a 2 pontos percentuais maior).
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2020. Em 2021, o peso dos recursos internos é o mesmo que o do Orçamento de 2020
Figura #7: Recursos Internos versus Recursos Externos da Educação

Fonte: Cálculos do autor a partir da CGE 2008-2019; LOE de 2020 e Proposta de Orçamento do Estado para 2021.

➢ A dotação proposta para 2021 para o Sector da Educação baseia-se em 91 por cento de recursos internos
e 9 por cento de recursos externos. Este valor é quase o mesmo que o rácio 92/8 no Orçamento de 2020.
Embora os recursos externos no orçamento proposto para 2021 tenham aumentado visivelmente em
relação a 2020 em resposta à pandemia da COVID-19, este aumento do financiamento estrangeiro não
foi absorvido pelo Sector da Educação.
Os maiores programas de investimento no Sector da Educação no Orçamento proposto para 2021 são:
distribuição do livro escolar, construção de salas de aula e gestão de desastres e resiliência nas escolas.
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Figura #8: Investimentos do Sector da Educação
Maiores Investimentos no Sector da Educação
Actividade

Investimento Externo

Investimento Interno

LIVRO ESCOLAR

-

CONSTRUCAO DE SALAS DE
AULAS

PROGRAMA DE GESTÃO DE
RISCO DE DESASTRES E
RESILÊNCIA NAS ESCOLAS

Investimento Total

1.118

1.118

92

597

689

148

401

549

RECUPERAÇÃO RESILIENTE DE
INFRA-ESTRUTURAS ESCOLARES

-

184

184

CARTEIRAS ESCOLARES

87

42

129

MATERIAL DE ENSINO PARA
EDUCAÇÃO DE ADULTOS

70

58

128

MATERIAL DE ENSINO PARA O
ENSINO SECUNDÁRIO GERAL

-

106

106

PROJECTO - PILOTO DE ENSINO
PRÉ-ESCOLAR

-

105

105

Fonte: Proposta de Orçamento do Estado 2021.

No Plano Económico e Social (PES) de 2021, os objectivos do Governo para este ano estão no bom caminho
em relação aos objectivos do PQG de 2024. Não obstante, algumas metas que ainda não foram atingidas em
2020 terão de ser priorizadas para garantir o desempenho. A título de exemplo, a distribuição de carteiras
escolares e a construção de salas de aula tiveram um desempenho inferior ao previsto no primeiro semestre
de 2020.

Figura #9: Indicadores e Metas do PES para o Sector da Educação em 2021

Fonte: Proposta de Plano Económico e Social de 2021, Página 56, Quadro 20 - Desenvolvimento do Capital Humano e Social.
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IV.

Sector da Saúde

O Sector da Saúde recebeu a sua maior dotação de sempre na Proposta de Orçamento para 2021, tanto em
termos nominais como reais. Em termos nominais, a dotação proposta em 2021 equivale a MT 37,4 mil
milhões, o que representa um aumento de 40 por cento em relação ao Orçamento de 2020. Em termos reais,
a dotação proposta para a saúde representa um aumento de 32 por cento em relação a 2020.
Figura #10: Orçamentação e Despesas no Sector da Saúde

Fonte: Cálculos do autor a partir da CGE 2008-2019; LOE de 2020 e Proposta de Orçamento para 2021.
Nota: Os termos reais são aqui calculados utilizando o ano base do IPC de 2016 dos Indicadores de Desenvolvimento Mundial do Grupo
Banco Mundial.

➢ Ao Sector da Saúde foram atribuídos MT 37,4 mil milhões na Proposta de Orçamento para 2021. Tratase de um aumento nominal de 40,5 por cento e um aumento real de 32 por cento em relação ao
orçamento da saúde de 2020.
➢ Uma vez que a orçamentação e as despesas no Sector da Saúde têm sido bastante irregulares nos últimos
anos, a dotação proposta não é uma indicação fiável de quanto o sector irá gastar. Além disso, o Sector
da Saúde historicamente tem contado com grandes recursos fora do orçamento que não são facilmente
controlados, mas que foram estimados em um terço a metade do total de recursos destinados ao sector
(ODAMOZ). No contexto da pandemia da COVID-19, é provável que os recursos fora do orçamento
constituam uma parte ainda mais relevante do financiamento da Saúde em Moçambique. Contudo,
devido à falta de dados, os recursos fora do orçamento não estão documentados nestas Figuras.
12

A saúde equivale a 10,2 por cento do Orçamento de Estado para 2021.Excluindo as operações financeiras e o
serviço da dívida, o sector representa 14 por cento. Como percentagem do PIB previsto para 2021, o
Orçamento da Saúde representa aproximadamente 3,5 por cento. Em relação ao Orçamento de 2020, estas
percentagens representam um aumento significativo.

Figura #11: Peso do Sector da Saúde como percentagem da Despesa do Governo

Fonte: Cálculos do autor a partir da CGE 2008-2019; LOE de 2020 e Proposta de Orçamento do Estado para 2021.

➢ Na Proposta de Orçamento para 2021, o Sector da Saúde representa 14 por cento do Orçamento do
Estado de 2020, menos operações financeiras e serviço da dívida, e 10,2 por cento de todo o Orçamento
do Estado (isto é, incluindo operações financeiras e serviço da dívida). Ambas as acções representam um
aumento significativo em relação ao ano passado, fornecendo igualmente evidências do esforço do
Governo com vista a aumentar os recursos para o sector destinados a dar resposta à pandemia da COVID19.
➢ O peso de 10,2 por cento (calculado através da utilização de uma metodologia padrão para a avaliação
comparativa) está ao nível do dos países ao Sul de África e dos países de baixa renda. Contudo, é de
notar que ainda não estão disponíveis dados referentes às despesas de saúde pós-COVID para todos os
países do Sul de África e Países de Baixa Renda.
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Figura #12: Peso do Sector da Saúde como percentagem do PIB

Fonte: Cálculos do autor a partir da CGE 2008-2019; LOE de 2020 e Proposta de Orçamento do Estado para 2021; e WEO do FMI.

➢ Como percentagem do PIB, a dotação para a Saúde aumentou de 2,7 por cento no Orçamento de 2020
para 3,5 por cento na Proposta de Orçamento para 2021. Em relação a outros países, o peso do
orçamento da Saúde no PIB de Moçambique está ao nível da média dos países de baixa renda e dos
países pares da África Subsaariana. No entanto, é de notar que ainda não estão disponíveis os dados
mais recentes (isto é, pós-CVID).
Em resposta à pandemia da COVID-19, o financiamento externo dos doadores e parceiros de desenvolvimento
ao Sector da Saúde mais do que triplicou do orçamento aprovado, tendo passado de MT 2,1 mil milhões em
2020 para MT 6,8 mil milhões na Proposta de Orçamento para 2021.
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Figura #13: Recursos da Saúde Internos versus Externos

Fonte: Cálculos do autor a partir da CGE 2008-2019; LOE de 2020 e Proposta de Orçamento do Estado para 2021.

➢ O Governo de Moçambique tem aumentado consistentemente a sua despesa interna no sector da
Saúde nos últimos anos, o que culminou no Orçamento 2020 com 92 por cento dos recursos internos e
8 por cento dos recursos externos. Em resposta à pandemia da COVID-19, os recursos externos dos
doadores e parceiros de desenvolvimento mais do que triplicaram, passando de MT 2,1 no Orçamento
de 2020 para 6,8 na Proposta de Orçamento para 2021, o mesmo que 8 por cento do total dos recursos
destinados à Saúde em 2020 para 18 por cento na Proposta de Orçamento para 2021.

Figura #14: Investimentos do Sector da Saúde
Maiores Investimentos no Sector da Saúde
Actividade
PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS PHCSP

Investimento Externo

Investimento Interno
-

Investimento Total

1.773

1.773
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CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS E SERVIÇOS DE SAÚDE. - PROSAUDE III

-

753

753

APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO HIV/SIDA

70

404

475

APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE À MALARIA

-

405

405

APOIO AO PROGRAMA ALARGADO DE VACINAÇÃO

0

309

309

-

244

244

APOIO AO PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE À TUBERCULOSE

Fonte: Proposta de Orçamento do Estado 2021.

O PES definiu metas ambiciosas para o primeiro ano do novo PQG. Em particular, o Sector da Saúde irá centrarse na melhoria das taxas de vacinação, na cobertura do tratamento ARV (TARV) entre crianças e nos partos
institucionais.

Figura #15: Indicadores e Metas do PES para o Sector da Saúde em 2020

Fonte: Proposta do Plano Económico e Social de 2021, Página 56, Quadro 20 - Desenvolvimento do Capital Humano e Social.

V.

Sector da Protecção Social

Foi atribuído ao Sector da Acção Social o valor de MT 14,5 mil milhões no Orçamento de Estado proposto para
2021, representando a maior dotação de sempre em termos nominais e reais ao sector.

Figura #16: Orçamentação e Despesas no Sector da Acção Social
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Fonte: Cálculos do autor a partir da CGE 2008-2019; LOE de 2020 e Proposta de Orçamento para 2021.
Nota: Os termos reais são aqui calculados utilizando o ano base 2016 para o IPC dos Indicadores de Desenvolvimento Mundial do Grupo
Banco Mundial.

➢ Ao sector da Acção Social – destinado, na sua definição restrita, como o sector gerido pelo MGCAS e pelo
INAS – foram atribuídos MT 14,5 mil milhões na Proposta de Orçamento para 2021, que – se for aprovada
pelo Parlamento – será a maior dotação em termos nominais e reais de sempre ao sector, e mais do que
o dobro da dotação de 2020.
➢ Em termos nominais, a dotação proposta para a Acção Social para 2021 é 116 por cento maior do que a
do Orçamento de 2020, e aumentou 163 por cento em comparação com a despesa real de 2019. Em
termos reais, a dotação proposta para 2021 para o sector aumentou 105 por cento em comparação com
o Orçamento de 2020, e 132 por cento em comparação com a despesa real de 2019.
➢ Em consequência do aumento das disparidades entre o orçamento e a despesa no sector da Acção Social
desde 2014, a dotação inicial proposta não é uma indicação fiável de quanto o sector irá realmente
gastar até ao fim de 2021. Em 2019, cerca de 20 por cento do orçamento aprovado não foi executado,
principalmente devido ao fraco desempenho de um dos programas de Protecção Social do INAS,
designadamente o PASP. Considerando que o aumento significativo do orçamento proposto para a
Acção Social foi amplamente absorvido pelos programas de Protecção Social do INAS em resposta à
COVID-19, será muito importante que todos os programas do INAS tenham um bom desempenho como
forma de garantir uma mitigação eficaz da COVID-19 nos agregados familiares mais vulneráveis.
A dotação à Acção Social aumentou significativamente, tanto como peso da despesa do Governo como do PIB.
No entanto, é necessário um novo aumento do peso do sector, não apenas para cumprir as metas
estabelecidas no PQG até 2024, mas também para assegurar a cobertura dos novos pobres no período pósCOVID 19.
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Figura #17: Peso do Sector de Acção Social como percentagem da despesa do Governo e do PIB

Fonte: PQG: Cálculos do autor a partir da CGE
2008-2019; LOE 2020 e Proposta de Orçamento
para 2021

➢
O peso do Sector de Acção Social,
tanto como percentagem da despesa do
Governo como do PIB, aumentou
significativamente em relação aos anos anteriores e atingiu os valores mais elevados de sempre.
➢ A dotação proposta para 2021 para a Acção Social representa 5,4 por cento da proposta de Orçamento
do Estado, menos as operações financeiras e o serviço da dívida. Como percentagem do total do
orçamento (ou seja, incluindo as operações financeiras e o serviço da dívida), o orçamento do sector da
Acção Social equivale a 3,9 por cento.
➢ Como percentagem do PIB, a dotação proposta para 2021 para a Acção Social equivale a 1,35 por cento.
Embora esta seja a maior percentagem do PIB alguma vez atribuída ao sector, este ainda requer uma
maior expansão a fim de alcançar o objectivo do PQG 2024 de alocar 2,23 por cento do PIB à Protecção
Social.
➢ Embora o aumento do financiamento ao sector seja deveras notável, é importante compreender que as
dotações para o sector aumentaram em resposta à COVID-19. Contudo, este nível de financiamento teria
sido adequado para o grau de pobreza e vulnerabilidade no país antes da pandemia da COVID-19. A
COVID-19 está a impelir ainda mais famílias para a pobreza e a pobreza profunda, o que exigiria dotações
ainda maiores e a registarem um aumento constante para os programas de Protecção Social.
O sector da Acção Social irá receber em 2021 o montante de MT 5,3 mil milhões dos doadores e parceiros
internacionais, cifra que equivale a 36 por cento do total dos recursos do sector, ou a maior contribuição
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externa de sempre para o sector como resultado da grande mobilização dos doadores e parceiros em resposta
à COVID-19.

Figura #18: Recursos Internos versus Externos
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Fonte: Compilação do autor a partir da CGE 2008-2019; LOE de 2020 e Proposta de Orçamento do Estado para 2021.

➢ Embora o sector da Acção Social tenha sido historicamente financiado quase inteiramente através de
recursos internos, em 2021 a Proposta de Orçamento do Estado é financiada através de uma parte muito
maior de recursos externos do que nos anos anteriores. Com efeito, se o orçamento proposto for
aprovado pelo Parlamento, o sector da Acção Social receberá MT 9,3 mil milhões em recursos internos
e MT 5,3 mil milhões em recursos externos, com um rácio entre recursos internos por externos de 64
por cento por 36 por cento.
➢ No Orçamento de 2020, os recursos internos equivaliam a MT 4,7 mil milhões e os recursos externos a
MT 1,9 mil milhões, ou seja, 71 por cento dos recursos internos e 29 por cento dos recursos externos. O
peso dos recursos externos no orçamento de 2020 já era muito mais elevado do que o habitual, uma vez
que os doadores internacionais e parceiros de desenvolvimento tinham disponibilizado financiamento
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adicional para o programa de emergência PASD em resposta aos efeitos devastadores dos ciclones que
se registaram em 2019 nas famílias vulneráveis. Do mesmo modo, este ano, os doadores e parceiros
mobilizaram mais recursos essenciais como forma de prestar apoio adicional através de programas do
INAS a famílias pobres e vulneráveis gravemente afectadas pela pandemia da COVID-19, que estão ainda
mais em risco de pobreza prolongada e profunda.

Na Proposta de Orçamento para 2021, a dotação proposta para o PASD e o PASP mais do que duplicou
comparativamente à do Orçamento de 2020. Foi criado um outro programa de Protecção Social para fazer face
à emergência da COVID-19, que se prevê que receba 1,5 mil milhões de MT.
Figura #19: Programas da Acção Social

Fonte: LOE 2015-2020; Proposta de Orçamento do Estado para 2021

➢ Entre os programas de Protecção Social, a dotação nominal ao PASD mais do que duplicou na Proposta
de Orçamento para 2021 em relação ao Orçamento para 2020. Os outros programas deverão receber
um financiamento semelhante ao do ano passado. Além disso, foi criado um novo programa de
emergência para tratar das vulnerabilidades relacionadas com a COVID-19, tendo sido definido que
serão atribuídos cerca de MT 1,5 mil milhões.
Figura #20: Metas do PES para a Acção Social em 2021

Fonte: Proposta de Plano Economico e Social de 2021, Página 56, Quadro 20 - Desenvolvimento do Capital Humano e Social.
Fonte: Proposta Plano Económico e Social de 2021, Page 56, Quadro 20 - Desenvolvimento do Capital Humano e Social.
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➢ No PES 2021, o objectivo relacionado com a cobertura dos programas de Protecção Social aumentou de
22 por cento em 2020 para 57 por cento em 2021. Este objectivo é mais do que o dobro do objectivo do
PQG definido para 2024. Tal aumento das metas de cobertura da Protecção Social é uma resposta à
pandemia da COVID-19, que está a afectar desproporcionalmente os pobres. Não obstante, seria
importante identificar também as famílias que não estavam abaixo do limiar da pobreza, mas que foram
impelidas para a pobreza como resultado da pandemia.
➢ Também é interessante notar que embora a meta relacionada com a cobertura da Protecção Social
fixada para 2021 seja mais do que o dobro do objectivo estabelecido para o PQG 2024, o mesmo não
acontece com as alocações direccionadas à Protecção Social como percentagem do PIB. Com efeito, e
tal como foi explicado anteriormente neste memorando, embora a percentagem tenha sido fixada em
2,23 por cento do PIB como objectivo para 2024, a percentagem do sector prevista no PIB em 2021 é de
1,35.

VI.

Sector de Água, Saneamento e Higiene (ASH)

Foi atribuído ao sector de Água, Saneamento e Higiene (ASH) o montante de MT 6,1 mil milhões na Proposta
de Orçamento para 2021, o que representa uma redução em relação ao Orçamento de 2020.

Figura #21: Orçamentação e Despesa do Sector de Água, Saneamento e Higiene

Fonte: Compilação do autor a partir da CGE 2008-2019; LOE de 2020 e Proposta de Orçamento do Estado para 2021.

➢ Ao Sector de Água, Saneamento e Higiene (ASH) – e de acordo com a sua definição restrita que exclui a
Gestão de Recursos Hídricos – foi atribuído o montante de MT 6,1 mil milhões no Orçamento proposto
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para 2021. Este valor representa uma redução de 14 por cento em termos nominais e de 18 por cento
em termos reais, comparativamente à dotação destinada ao sector no Orçamento de Estado de 2020.
➢ As dotações atribuídas ao sector de Água, Saneamento e Higiene têm sido bastante irregulares ao longo
da última década. Embora este sector tenha registado bons resultados e executado a maior parte do seu
orçamento em determinados anos (nomeadamente 2012, 2015,2016 e 2018) noutros apresentou baixas
taxas de execução (2014, 2017 e 2019). Por conseguinte, a dotação proposta – se for aprovada pelo
Parlamento – pode não ser uma indicação muito fiável de quanto o sector irá gastar em 2021.

A dotação proposta para a Água, Saneamento e Higiene equivale a 1,6 por cento da totalidade do
Orçamento proposto para 2021. Se forem subtraídas as operações financeiras e o serviço da dívida, será
equivalente a 2,3 por cento. Como percentagem do PIB, equivale a 0,56 por cento.

Figura #22: Peso do Sector de Água, Saneamento e Higiene como parcela da Despesa Pública e do PIB

Fonte: Cálculos do Autor a partir da CGE 2008-2019; LOE de 2020 e Proposta de Orçamento do Estado para 2021; e WEO do FMI

➢ A dotação proposta para o sector de Água, Saneamento e Higiene representa 2,3 por cento do
Orçamento de Estado proposto para 2021, menos operações financeiras e serviço da dívida, e 1,6 por
cento de todo o orçamento (ou seja, incluindo as operações financeiras e o serviço da dívida). As duas
percentagens respectivas representam uma redução em relação a 2020.
➢ A dotação proposta para o sector de Água, Saneamento e Higiene 2021 é igual a 0,56 por cento do PIB
projectado para este ano. Isto significa uma diminuição relativamente ao Orçamento de 2020, abaixo da
média de 0,85 por cento registada nos últimos dez anos, mas acima da percentagem mais baixa de 2019
e acima da percentagem de 0,52 da África Subsaariana.
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➢ Ao abrigo da Declaração de N'Gor, Moçambique comprometeu-se a atingir um mínimo de 0,5 por cento
do PIB destinado especificamente ao Saneamento e Higiene. Apesar dos esforços redobrados
empreendidos pelo governo em relação ao subsector de água, Moçambique ainda está atrasado no
investimento nos subsectores do saneamento e higiene. Estima-se que menos de 0,1 por cento do PIB
se destine a intervenções em saneamento e higiene. Além disso, estas intervenções são frequentemente
realizadas como parte dos projectos ou programas de outros sectores (ou seja, Educação, Saúde), o que
torna muito difícil acompanhar com precisão as dotações especificamente reservadas ao saneamento e
higiene a partir dos documentos disponíveis ao público.
O sector de Água, Saneamento e Higiene continua, em grande parte, financiado através de recursos
externos. No entanto, em 2021, a percentagem de recursos externos atribuídos a este sector deverá
diminuir, uma vez que os doadores estão a dar prioridade aos sectores da Saúde e Acção Social durante a
pandemia da COVID-19.

Figura #23: Recursos internos versus externos do Sector de Água, Saneamento e Higiene

Fonte: Compilação do Autor a partir da CGE 2008-2019; LOE de 2020 e Proposta de Orçamento do Estado para 2021

➢ No orçamento proposto para 2021, 87 por cento dos recursos do sector de Água, Saneamento e
Higiene são financiados externamente e 13 por cento internamente. Enquanto o peso dos recursos
internos destinados ao sector aumentou de 11 por cento no orçamento de 2020 para 13 por cento na
dotação proposta, a contribuição nominal interna para o sector não sofreu alterações. Pelo contrário,
os recursos externos destinados à Água, Saneamento e Higiene diminuíram, pois os doadores
passaram a dar prioridade ao sector da Saúde durante a pandemia da COVID-19.
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Figura #24: Indicadores e Metas do PES para o Sector de Água, Saneamento e Higiene em 2021
Indicators

Baseline
2019

2024 PQG
Goal

2020
PES

Percentage of rural population having access to safe water

52%

70%

missing
data

Percentage of urban population having access to safe water

80%

90%

missing
data

Percentage of rural population using adequate sanitation
services

32%
56%

Percentage of urban population using adequate sanitation
services

Actual
2020 (1st
semester)
54%

2021
PES
60%

80%

83%

missing
55% data

32%

38%

missing
80% data

57%

64%

Fonte: Proposta de Plano Económico e Social de 2021, Pág. 57, Quadro 21 - Crescimento Económico, Produtividade e Geração de Emprego
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