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1. O volume de recursos para o Orçamento do Estado de 2019 deverá aumentar para 340 bilhões de MT (de 303 bilhões de
MT em 2018) e é o maior orçamento nominal de Moçambique; no entanto, uma vez contabilizadas a depreciação da
moeda, a inflação alta dos últimos anos assim como, os pagamentos elevados do serviço da dívida, o poder aquisitivo
desta dotação - incluindo para os sectores prioritários - não representa o máximo histórico.

2. Desde 2015, a percentagem de recursos dedicados ao investimento em Moçambique tem vindo a diminuir
progressivamente, devido ao congelamento do apoio dos doadores e a um efeito de exclusão devido aos aumentos
proporcionais das operações financeiras e de despesas recorrentes. Se bem que, na Proposta de Orçamento para 2019 o
investimento tenha aumentado para 30% da despesa total, esta percentagem ainda está muito abaixo da norma de 40%
registada há uma década.

3. Na última década, a percentagem de recursos alocada a nível distrital aumentou em detrimento dos recursos
direccionados para o nível provincial; não obstante, as despesas a nível central permaneceram inalteradas. Na Proposta
de Orçamento para 2019 o nível central receberá como habitualmente, a maior fasquia de recursos (64%), seguido pelos
distritos (19%), províncias (15%) e por último os municípios (2%).

4. Em relação ao Plano Quinquenal do Governo (PQG) espera-se que, a “Prioridade II: Desenvolvimento do Capital Humano
e Social” (ou seja, Sectores Económico e Social Prioritários) receba a maior parte do financiamento desta Proposta de
Orçamento para 2019.

5. O governo estabeleceu como meta atribuir pelo menos 60% dos recursos para os sectores prioritários (de acordo com a
metodologia que exclui do denominador as operações financeiras e o serviço da dívida); no entanto, porque as operações
financeiras e o serviço da dívida aumentaram como percentagem da despesa total, os 60% deixaram de ser uma
referência fiável (por exemplo, entre 2009 a 2019, as dotações para os sectores prioritários cresceram 3,5 vezes em
termos nominais enquanto que, no mesmo período todo o orçamento cresceu 4 vezes). As despesas proporcionais dos
sectores prioritários como percentagem de todo o orçamento (incluindo operações financeiras e o serviço da dívida)
diminuíram significativamente nos últimos anos. Na Proposta de Orçamento para 2019 prevê -se que, represente 51% de
todo o orçamento

6. Das dotações propostas para 2019, nos Sectores Económicos e Sociais Prioritários, Águas & Obras Públicas, Transportes
& Comunicações e a Agricultura & Desenvolvimento Rural houve mais do que uma duplicação relativamente às dotações
iniciais de 2018. Os Sectores de Educação, Saúde e Acção Social também devem receber dotações maiores do que em
2018 mas, o aumento será menor. O Sector de Infra-estruturas (principalmente o subsector de estradas) será o único que
vai sofrer um corte na alocação em relação ao Orçamento de 2018.

I. MENSAGENS PRINCIPAIS



II. TENDÊNCIAS no ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2019

Análise da Proposta de Orçamento do 
Estado para 2019

PÁG 3

O montante proposto para o Orçamento do Estado de 2019 é de 340 b de MT. Entre 2008 e 2014 o forte 
crescimento do PIB alimentou o crescimento das receitas do governo e, consequentemente das suas despesas. 
Entretanto, registou-se desde 2014 a desaceleração das receitas e despesas que diminuíram em termos reais como 
em percentagem do PIB. A depreciação da moeda, a inflação elevada e o peso elevado da dívida diminuíram o 
poder de aquisitivo no Orçamento do Estado, incluindo em sectores prioritários…

➢ A Proposta de Orçamento para 2019 é de 340,4 b de
MT. Este montante representa, em termos nominais
um aumento de 12% em relação ao Orçamento de
Estado de 2018 e um aumento de 38% em relação ao
total das despesas do governo em 2017. Segundo as
estimativas do Governo, a proposta de orçamento
deverá ser implementada no contexto da previsão de

crescimento do PIB de 4,7%.

➢ Com base nos dados do governo, entre 2008 e 2014 o PIB
cresceu em termos reais, a uma média de 9% ao ano, as
despesas dos sectores prioritários cresceram 14%, as
despesas do governo cresceram 16%, a receita do governo
cresceu 20%, enquanto que, a dívida do governo cresceu
10% . Entre 2014 e 2017, o PIB, as receitas do governo, as
despesas dos sectores prioritários e as despesas do governo
diminuíram em termos reais enquanto que, a dívida cresceu
22% ao ano. Os números do orçamento de 2018 e 2019

projectam aumentos reais em cada uma das categorias

Figura # 1: Tendências Macro-Fiscais segundo dados do Governo de Moçambique

➢ Como percentagem do PIB, a dívida do governo
disparou acima de 100% em 2016. As estimativas do
governo prevêem que, até 2019 o rácio dívida/PIB
diminua; Contudo, isso se deve à forte previsão de
crescimento do PIB real (denominador) e não à
diminuição da carga da dívida (numerador). Em 2019,
o rácio dívida/PIB é estimado em 77%. Desde 2014,
a despesa total do governo, a despesa dos sectores
prioritários e a receita do governo vêm diminuindo

como percentagem do PIB



II. TENDÊNCIAS no ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2019

Análise da Proposta de Orçamento do 
Estado para 2019

PÁG4

Comparativamente aos dados do governo, os dados do FMI são um pouco mais pessimistas em termos de perspectivas económicas em 
Moçambique. Em 2019, o crescimento previsto do PIB é estimado em 4%. Com a previsão de uma carga maior da dívida e um PIB mais 
baixo, o FMI mede o rácio dívida -PIB substancialmente acima da medida do governo; de facto, o FMI refere que, os 119% do PIB coloca 
Moçambique entre os dez países mais endividados do mundo *…

➢ De acordo com dados do FMI, entre 2008 e 2017 o
PIB cresceu em média 6% ao ano e projecta-se para
2019 o crescimento em termos reais de 4%.

Figura # 2: Tendências macro-fiscais de acordo com dados do World Economic Outlook do FMI

➢ A cada ano, o governo gastou no OE em média 32 %
do PIB. Esta percentagem é muito mais elevada do
que os outros Países de Baixo Rendimento que
gastam em média 13% do PIB e dos pares da África

subsariana que gastam, em média, 15 % do PIB **.

➢ Segundo os dados do FMI, o rácio da dívida- PIB é
muito mais elevado e estima-se em 119% para 2019.
Em relação as estimativas do governo, isto deve-se
as expectativas de um PIB menor (denominador) e
de um maior peso da dívida (numerador) . O FMI
estima valores similares em relação as receitas e
despesas do governo para 2019 comparativamente
às estimativas emanadas pelo Governo de

Moçambique



TENDÊNCIAS no ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2019

Análise da Proposta de Orçamento do 
Estado para 2019

PÁG 5

… A percentagem de recursos dedicada ao investimento em Moçambique tem vindo a diminuir progressivamente. Esta é uma realidade 
desde 2015, devido ao congelamento do apoio dos doadores e ao efeito de desajuste causado pelos aumentos proporcionais nas 
operações financeiras e nas despesas recorrentes. Em 2019, o investimento está na ordem de 30,1%  e constitui um aumento em 
relação aos anos recentes, mas muito abaixo dos 40,6% observados há uma década atrás ...

➢ Durante a última década, a percentagem
proporcional das despesas recorrentes no orçamento
aumentou enquanto que, a de investimento
diminuiu. Entre 2008 e 2014, o rácio entre as
despesas recorrentes e as de investimento foi de
54% - 40%. Depois, entre 2015 e 2017, o rácio foi de
61% despesas recorrentes: 25% despesas de
investimento. No orçamento de 2018, houve
finalmente uma melhoria nos investimentos; De
facto, a proporção ficou em 61% despesas
recorrentes: 27% despesas de investimento.

➢ Na proposta de orçamento para 2019 espera-se que,
o rácio seja de 58% despesas recorrentes : 30%
despesas de investimento.

➢ Em termos nominais, em relação ao Orçamento de
2018, no Orçamento de 2019 propõe-se um
aumento de 7% nas despesas recorrentes, um
aumento de 26% para o investimento e um
aumento de 11% no serviço da dívida e nas
operações financeiras.

➢ Comparativamente a 2018 o aumento nominal e
acentuado do investimento, deve-se ao aumento de
31% no investimento externo e ao aumento de 19%
no investimento interno. Em relação ao orçamento
executado em 2017 os investimentos propostos
aumentaram em 79%, de forma equilibrada entre
os investimentos internos e externos.

Figura # 3: Despesas Recorrentes Vs Despesas de Investimentos

➢ Em termos reais, as despesas recorrentes propostas
para 2019 são 3% maiores que do Orçamento de
2018; o investimento aumentou 21% e as operações
financeiras aumentaram 7%.

➢ Os aumentos nominais, reais e proporcionais nas
operações financeiras estão a reduzir os recursos de
investimento. Em 2008, as operações financeiras
representaram 5,9% do total das despesas e em 2017
atingiram o pico de 17,8% e, na proposta para 2019
situam-se em 12,2%.



II. TENDÊNCIAS no ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2019

Análise da Proposta de Orçamento do 
Estado para 2019

PÁG 6

… Durante a última década, o rápido crescimento da despesa nos distritos e a manutenção das despesas a nível 
central reduziram as despesas proporcionais ao nível provincial. Na Proposta de Orçamento para 2019, o nível 
central vai receber a maior parte dos recursos, seguido pelos distritos, províncias e por último os municípios….

➢ Entre 2008 e 2014 as despesas ao nível central
aumentaram em termos nominais, reais e proporcionais.
Em 2015, as despesas ao nível central diminuíram em
todos os termos mas, em 2016 aumentaram em termos
nominais, reais e proporcionais; em seguida, aumentou
novamente nas despesas de 2017 e no orçamento de
2018. Na proposta de orçamento para 2019, as despesas
centrais deverão aumentar em relação ao orçamento de
2018 em 14% em termos nominais e 9% em termos
reais. Em relação às despesas de 2017, deverá aumentar
62% em termos nominais e 46% em termos reais..

➢ Ao longo dos anos, a distribuição das despesas no OE
sofreu mudanças. Em 2008, as despesas do nível
central representaram 63,7%, das províncias 31,2%,
dos distritos 4,1% e as despesas dos municípios
1,1%. Na Proposta de Orçamento para 2019, as
despesas a nível central representarão 64,6%;
despesas provinciais 14,7%; despesas distritais,
18,8%; e despesas municipais, 1,8%.

Figura # 4: Despesas por Nível Territorial

➢ Durante a última década, a descentralização ocorreu
apenas do nível provincial ao nível distrital. 2015 foi
o primeiro ano em que as despesas do distrito
ultrapassaram as despesas provinciais. A distribuição
territorial dos recursos na Proposta de Orçamento
para 2019 permaneceu a mesma que no orçamento
de 2018.



II. TENDÊNCIAS no ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2019

Análise da Proposta de Orçamento do Estado para 2019 PÁG 7

… Na Proposta de Orçamento para 2019, espera-se que, a “Prioridade II do PQG: Desenvolvimento do Capital Humano e Social” (ou 
seja, sectores sociais) recebam a maior parcela de financiamento. No entanto, na “Prioridade IV do PQG: Desenvolvimento de 
Infra-estruturas Económicas e Sociais ” espera-se o aumento de recursos em 2019 comparado aos níveis de 2018…

➢ A estratégia global de desenvolvimento do governo, o “Plano
Quinquenal do Governo (PQG 2015-2019)” tem 5 prioridades
estratégicas e 3 pilares estratégicos. Na Proposta de
Orçamento para 2019, a Prioridade II: Desenvolvimento do
Capital Humano e Social recebeu a maior parte do
financiamento, no valor de 31,6% do orçamento proposto.
Esta prioridade tem em conta as despesas em sectores sociais,
incluindo o da educação e saúde.

➢ Desde que, o PQG entrou em vigor em 2015, as despesas
com a Prioridade II cresceram em termos nominais, mas
permaneceram as mesmas em termos reais e
proporcionais. A outra categoria relacionada a Prioridade
IV: Desenvolvimento de Infra-estruturas Económicas e
Sociais (ou seja, escolas e hospitais) recebeu uma dotação
maior em termos nominais, reais e proporcionais no
Orçamento de 2018 e na Proposta de Orçamento para
2019.

Figura # 5: Orçamento e Despesa por Prioridade e Pilar do Plano Quinquenal do Governo (PQG)

➢ O aumento substancial em termos nominal, real
e proporcional na Proposta de Orçamento para
de 2019 registou-se na Prioridade IV:
Desenvolvimento de infra-estruturas
Económicas e Sociais às expensas do Pilar I e III.
Em 2019, a Prioridade IV deve representar
25,7% da despesa total.



Análise da Proposta de Orçamento do Estado para 2019 PÁG 8

…O governo estabeleceu uma meta para atribuir pelo menos 60% dos recursos aos sectores prioritários (de acordo com a metodologia 
de excluir no denominador as operações financeiras e do serviço da dívida).  No entanto, e porque as operações financeiras e o serviço 
da dívida aumentaram como percentagem da despesa total, os 60% não constituem mais uma referência fiável. A despesa 
proporcional em sectores prioritários como percentagem de todo o orçamento diminuíram significativamente nos últimos anos. Em
2019, projecta-se um pouco acima dos 50% de todo o orçamento.…

➢ O governo calcula a participação percentual do sector prioritário no Orçamento
do Estado menos as operações financeiras e o serviço da dívida. Uma
metodologia alternativa é calcular as percentagens a partir do valor total do
Orçamento do Estado. Ambas as metodologias são apresentadas acima. As
diferenças cada vez maiores entre os dois cálculos ao longo do tempo devem-se

ao crescimento exponencial do serviço da dívida e das operações financeiras.

➢ As despesas proporcionais em sectores prioritários como percentagem de
todo o Orçamento do Estado aumentaram de 2010 a 2013; no entanto,
desde 2014, as despesas proporcionais diminuíu drasticamente e atingiram
a menor participação em 2017, com menos de 40%. Na Proposta de
Orçamento para 2019, os sectores prioritários estão orçados em 51%.

Figura # 6: Peso dos sectores económicos e sociais prioritários como percentagem do total das despesas do governo

III. SECTORES ECONÓMICOS e SOCIAIS PRIORITÁRIOS 



III. SECTORES ECONÓMICO e SOCIAL PRIORITÁRIOS 

… Na última década, o poder aquisitivo dos recursos destinados aos Sectores Económico e Social Prioritários foram corroídos pela
inflação elevada e depreciação do Metical. Apesar de, em termos nominais, a dotação proposta para 2019 ser historicamente a 
mais alta em termos reais está abaixo dos níveis das despesas de 2014…

Análise da Proposta de Orçamento do Estado para 2019 PÁG 9

➢ Na Proposta de Orçamento para 2019, foram consignados aos sectores
económico e social 174.4 b de MT. Em termos nominais, a dotação
proposta para os sectores prioritários é 18% maior que a dotação
inicial de 2018 e 51% maior que as despesas de 2017. Se aprovado pelo
parlamento esta seria a maior dotação nominal de sempre para os
sectores prioritários.

Figura # 7: Orçamento e Despesas em Sectores Económico e Social  Prioritários

➢ A inflação superior a 17 % em 2016 e 15 % em 2017 associada à
depreciação do Metical, afectaram negativamente o poder aquisitivo
com os fundos destinados aos sectores sociais. Embora os níveis de
inflação tenham diminuído para 5,9% em 2018 esperando que, em
2019 seja de 5,7% a dotação em termos reais para os Sectores Sociais
ainda é inferior a de 2014.



Análise da Proposta de Orçamento do Estado para 2019 PÁG 10

… Nos Sectores Económico e Social Prioritários, Águas & Obras Públicas, Transportes & Comunicações,  Agricultura & 
Desenvolvimento Rural duplicaram-se as dotações propostas em  2019 relativamente às dotações iniciais de 2018…

➢ Em termos nominais, a Águas & Obras Públicas deverá aumentar 168% comparativamente
ao Orçamento de 2018; Transportes & Comunicações deverá aumentar 151% em relação a
2018; e o Sector de Agricultura & Desenvolvimento Rural deverá aumentar 120%.

➢ O subsector de estradas é o único regista cortes. Na proposta para 2019, espera-se receber
aproximadamente 46% menos do que no orçamento de 2018.

➢ Em relação ao orçamento de 2018, a dotação proposta para
Educação aumentou em 8%; para o Sector da Saúde
aumentou em 5% e para a Acção Social & Empregos
aumentou em 13%.

Figura # 8: Orçamento e Despesas dos Sectores Económico e Social Prioritários 

III. SECTORES ECONÓMICO e SOCIAL PRIORITÁRIOS 

Milhões de Meticais (MT, 10^6) Despesa 2017 Orçamento 2018 Proposta 2019

Educação 51,950.5 52,629.5 56,658.4

Saúde 19,882.1 26,606.2 27,980.3

Infra-estrutura 21,355.0 40,905.8 39,246.5

Estradas 11,094.0 30,724.0 16,541.8

Água e Obras. Públicas 8,771.3 7,128.7 19,115.0

Recursos Minerais e Energia 1,489.7 3,053.1 3,589.8

Agricultura e Desenvolvimento. Rural 10,835.4 13,232.8 29,130.2

Sistema Judicial 4,750.1 3,642.8 4,332.2

Transporte e Comunicações 1,714.8 3,761.5 9,456.9

Acção Social e Emprego 5,099.9 6,764.4 7,665.5

Fonte : CGE 2017; Proposta do OE 2019 



Análise da Proposta de Orçamento do Estado para 2019 PÁG 11

… Na Proposta de Orçamento para 2019, o peso dos Sectores de Educação e Saúde diminuiu, o peso do Sector de Águas & 
Saneamento aumentou enquanto que, o da Acção Social & Emprego permaneceu estável…

➢ Excluindo as operações financeiras e o serviço da dívida do total
da Proposta do Orçamento de Estado, o Sector da Educação
diminuiu de uma participação de 22,7% no Orçamento de 2018
para uma participação de 21,5% na Proposta de Orçamento para
2019; o Sector da Saúde diminuiu de 11,5% para 10,6%; o Sector
de Água & Saneamento aumentou de 3,1% para 7,2%; a dotação

da Acção Social & Emprego permaneceu estável aos 2,9% cento.

Figure #9: Weight of Priority Economic and Social Sectors Disaggregated by Individual Sector

III. SECTORES ECONÓMICO e SOCIAL PRIORITÁRIOS 

➢ Incluindo as operações financeiras e o serviço da dívida, o Sector de Educação diminuiu de
uma participação de 17,4% no orçamento de 2018 para uma participação de 16,6% na
Proposta de Orçamento para 2019; o Sector da Saúde diminuiu de uma participação de
8,8% para 8,2%; o Sector de Água & Saneamento aumentou de 2,4% para 5,6%; e o Sector
de Acção Social & Emprego permaneceu em 2,3%.



IV. SECTOR DE EDUCAÇÃO

Análise da Proposta de Orçamento do Estado para 2019 PÁG 12

Na Proposta de Orçamento para 2019, ao Sector da Educação foram consignados 56,7 b de MT o que representa a maior dotação 
nominal alguma vez atribuída ao sector. Em termos reais, a dotação proposta para 2019 à Educação está ao mesmo nível das 
dotações iniciais de 2016, 2017 e 2018.

➢ Foi atribuído ao Sector da Educação o montante de 56,7 b MT na Proposta de
Orçamento para 2018. Este valor representa um aumento de 9% em termos
nominais e um aumento de 2% em termos reais em relação ao orçamento do
sector em 2018. Comparativamente as despesas do sector em 2017, a dotação
proposta para 2019 representa um aumento de 17% em termos nominais e um
aumento de 3% em termos reais.

➢ Relativamente à dotação inicial, entre 2008 e 2017, as despesas variaram numa
média de 0,8 b ou aproximadamente 3% do valor total do sector. Assim, a
julgar pelas anteriores taxas de execução (e ao contrário de outros sectores
sociais) é provável que, as despesas do sector da educação se aproximem da
proposta para 2019 assumindo que, será adoptada pelo Parlamento..

Figura # 10: Orçamento e Despesas no Sector da Educação



IV. SECTOR DE EDUCAÇÃO

Análise da Proposta de Orçamento do Estado para 2019 PÁG 13

… A dotação que se propõe para o Sector de Educação é equivalente a 16,6% da proposta de orçamento  para 2019. Excluindo as 
operações financeiras e o serviço da dívida, a educação representa 21,5%. Como percentagem do PIB, o orçamento proposto para o 
sector representa 5,9%, o que equivale ao orçamento de 2018 ...

➢ A dotação de 2019 para a Educação representa 21,5% da
proposta de orçamento menos as operações financeiras e o
serviço da dívida. Como percentagem de todo orçamento
proposto, a dotação representa 16,6%. A diferença deve-se
ao aumento no pagamento do serviço da dívida

➢ A participação de 21,5 % (calculada usando a metodologia do
Governo) é inferior a participação de 22,4 % da dotação inicial do
sector em 2018 e é significativamente inferior a participação de
28% registada nas despesas do sector em 2017. A participação de
16,6% (padrão para referência) incluindo as operações financeiras
e o serviço da dívida, está no mesmo nível das participações dos
Países de Baixa Renda e da África Subsaariana.

Figura # 11: Peso do Sector da Educação como percentagem das Despesas do Governo e do PIB

➢ A dotação proposta para 2019 para
o Sector de Educação equivale a
5,9% do PIB previsto; esta é a
mesma participação que se registou
no Orçamento de 2018.



IV. SECTOR DE EDUCAÇÃO

Análise da Proposta de Orçamento do Estado para 2019 PÁG 14

… Na Proposta de Orçamento para 2019, o Sector de Educação deve receber uma parcela maior de recursos de origem interna, mas 
também, uma parcela menor do investimento total comparativamente aos anos anteriores…

➢ A dotação proposta para 2019 no sector de
educação depende em 90% dos recursos internos e
10% de recursos externos. Na Proposta de
Orçamento, os recursos internos destinados ao
Sector são 4 pontos percentuais mais elevados do
que no Orçamento de 2018 e 3 pontos percentuais a
mais do que as despesas documentadas de 2017.

➢ As despesas de investimento de acordo com a proposta de 2019
situam-se em 12% do orçamento total da educação. Isso é
consideravelmente inferior à participação de 2018 que foi de 17%.
O rácio entre as despesas de investimento e as despesas
recorrentes é muito menor do que registado uma década atrás. De
facto, em 2008, o investimento foi de 35 % e as despesas
recorrentes foram 65% dos recursos totais do sector.

Figura # 12: Recursos Internos Vs Recursos Externos e Despesas Recorrentes Vs Despesas de Capital no Sector da Educação

➢ Na última década, os doadores
responsabilizam-se mais pelos
investimentos do sector de educação.
Isto é confirmado na Proposta de
Orçamento para 2019, onde 83% do
investimento é financiado por recursos
externos e apenas 7% por recursos
internos..



IV. SECTOR DE EDUCAÇÃO

PÁG 15

O Programa para a aquisição e distribuição de carteiras escolares é o maior investimento proposto para 2019 e é totalmente 
financiado por recursos internos. O segundo maior programa de investimento é o “Livro Escolar”, que é financiado por doadores.

Figura # 13: Investimentos no Sector de Educação 

Análise da Proposta de Orçamento do Estado para 2019

MT ^ 6, Grandes Investimentos no Sector da Educação 

MT ^ 6, 

Actividade Investimento Interno Investimento Externo Investimento Total 

Procurement e distribuição de carteiras escolares
1,304

-
1,304

Distribuição de livros escolares 3 1,118 1,121

Construção de salas de aula 
270

444 715

Projecto Piloto do Programa Pré-escolar 
- 253 253

Reabilitação de escolas técnicas

- 179 179 



IV. SECTOR DE EDUCAÇÃO

Análise da Proposta de Orçamento do Estado para 2019 PÁG 16

… O Sector da Educação moçambicano é altamente descentralizado. As instituições de nível distrital, seguidas pelas provinciais, 
recebem a maior parte dos recursos do sector, de acordo com a Proposta de Orçamento para 2019 …

➢ O Sector de Educação em Moçambique está muito descentralizado.
Desde 2011, o sector apresenta mais despesas a nível dos distritos,
seguido pelos níveis provincial e central. Ao longo dos anos a
dotação para os distritos tem crescido rapidamente e atingiu maior
percentagem dos recursos totais do sector nas despesas de 2017 e
na Proposta de Orçamento para 2019.

➢ Na Proposta de Orçamento para 2019, 65 % dos recursos do sector
são atribuídos às instituições distritais (ou seja, SDEJTs), 19 % para
as províncias e 16% para o nível central. As dotações de nível não
central propostas para 2019 são maiores do que no orçamento de
2018, mas representam o mesmo que as despesas de 2017.

➢ .

Figura # 14:  Dotações Geográficas
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Na proposta do Plano Económico e Social (PES) para 2019, o Governo estabeleceu metas ambiciosas para o Sector da Educação. Em
particular, as metas definidas para as taxas de matrículas, número de novos professores contratados e número de livros didácticos 
impressos e distribuídos são consideravelmente maiores do que no PES de 2018.

Figura # 15:  Proposta de Indicadores e Metas do PES para o Sector de educação em 2018 

Educação Indicadores Meta do PQG 

2019 

Orçamento 

2018

Proposta 

2019 

Taxa de matrícula 86% 85% 93% 

Número de professores contratados 42,500 5,213 6,413

Número de carteiras distribuídas 700,000 475,608 224,775

Número de salas de aula contruídas 4,500 1,422 991

Rácio Prof-Aluno na 1ª Classe 57 59 63

Número de livros impressos e distribuídos N/a 13,783,700 14,353,000

Fonte: Plano Económico e Social de 2019, página 30, Quadro 19 – Desenvolvimento do Capital Humano 
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… Ao Sector da Saúde foram consignados 28 b de MT na Proposta de Orçamento para 2019 que é a maior dotação nominal do 
sector. Em termos reais, a dotação proposta para 2019 é equivalente aos níveis de despesa registados em 2014 e 2015…

➢ Na Proposta de Orçamento para 2019, foi atribuído ao Sector da Saúde o montante de
28 b de MT o que representa - em termos nominais - um aumento de 6,6% em relação à
dotação inicial de 2018 e um aumento de 32% em relação às despesas de saúde de 2017.
Em termos reais, a dotação proposta para 2019 representa apenas um aumento de 3%
em relação ao orçamento de 2018 mas, um aumento de 19% em relação às despesas de
2017.

➢ A dotação inicial ao Sector da Saúde não é um indicador muito fiável de
como serão as despesas. De facto, na última década, o orçamento e a
despesa do sector foram erráticos. Ademais, é importante assinalar que, o
sector apoia-se em grandes recursos fora do orçamento e que não são
facilmente rastreados. Por essa razão, os recursos de fora do orçamento
não estão documentados nessas cifras.

Figura # 16: Orçamento e Despesas no Sector da Saúde



V. SECTOR DA SAÚDE 

Análise da Proposta de Orçamento do Estado para 2019 PÁG 19

… A saúde representa 8,2% da Proposta de Orçamento para 2018. Excluindo as operações financeiras e o serviço da dívida, a saúde 
representa 10,6%. Como percentagem prevista do PIB para 2019, a proposta de dotação para o sector da Saúde é de 
aproximadamente 2,9%.

➢ O sector da saúde representa 10,6% do orçamento proposto
para 2019, menos as operações financeiras e o serviço da
dívida, e 8,2% de todo o orçamento. A participação de 10,6%
(reconhecida pelo governo) é ligeiramente menor do que a
do orçamento de 2018, mas em paridade com a despesa do
sector em 2017.

➢ A parcela de 8,2 % (padrão para referência) é
semelhante à participação média do sector da
saúde em países de baixa renda, mas é menor
do que a participação média do sector da saúde
nos países da África Subsaariana.

Figura 17: Peso do Sector da Saúde como percentagem das Despesas do Governo e do PIB

➢ A dotação proposta para a saúde em 2019
representa 2,9 % do PIB estimado, que é igual
à participação registada em 2018.
Comparativamente a outros países, a
percentagem do orçamento da saúde no PIB
de Moçambique é ligeiramente superior à
média dos países de baixo rendimento e
pares da África Subsahariana
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… De acordo com a Proposta de Orçamento para 2019, o governo vai financiar 85% do orçamento do Sector da 
Saúde. No entanto, os investimentos serão financiados principalmente com fundos externos ...

➢ O orçamento proposto para o sector de saúde em 2019
sustenta-se em 85% com recursos internos e 15% com recursos
externos. Quando comparado com o rácio de 2008 (ou seja, 48
% interno para 52 % externo) é evidente que, o Governo
aumentou de forma progressiva a sua contribuição para o
Sector. No entanto, é importante notar que, este rácio de
financiamento interno versus financiamento externo não
considera recursos de fora do orçamento que são naturalmente,
contribuições externas adicionais para o sector e não são
rastreados nos documentos de orçamento e das despesas.

➢ As despesas recorrentes com a saúde na Proposta de
Orçamento para 2019 representam 79% dos recursos totais
do sector enquanto que, as despesas com os investimentos
representam 21%. A parcela proposta das despesas
recorrentes em 2019 é a mesma que no Orçamento de
2018 e nas despesas de 2017. No entanto, é importante
mencionar que, há uma década, as despesas recorrentes
representavam 44% e as de investimento representavam
56% das despesas orçamentais. .

Figura 18: Recursos Internos Vs Recursos Externos e Despesas Recorrentes Vs Despesas de Capital no Sector da Saúde

➢ Espera-se que, em 2019 os doadores
sejam responsáveis por 71% dos
investimentos na saúde. Isso representa
um aumento em relação ao Orçamento
de 2018 quando o financiamento
externo aos investimentos foi de 66% .
Há uma década, os doadores eram
responsáveis por 93% dos
investimentos.
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O Programa para fortalecer os cuidados de saúde primários em Moçambique é o maior programa de investimento previsto para 
2019. Os maiores investimentos em saúde recomendados na Proposta de Orçamento para 2019 são na sua maioria financiados com 
fundos externos.

Figura 19: Investimentos no Sector da Saúde

Análise da Proposta de Orçamento do Estado para 2019

MT ^3
Grandes Investimentos no Sector da Saúde 

Actividade Investimento Interno Investimento Externo Investimento Total 

Programa de fortalecimento da saúde primária em Moçambique
- 1,433,500 1,433,500 

Programa de apoio ao combate da tuberculose
- 1,076,500 1,076,500 

Desenvolvimento de infra-estruturas de nível II

740,293 - 740,293 

Plataforma para optimização da cadeia de frio
- 262,019 262,019 

Fortalecimento dos cuidados da saúde primários e serviços de saúde -

PROSAUDE III
- 215,070 215,070 
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… As despesas do sector da saúde são muito centralizadas. De acordo com a Proposta de Orçamento para 2019, 
as instituições de saúde a nível central vão receber 16,9 b de MT ou, 61% das dotações do sector. Esta 
percentagem está a par da dotação média do sector a nível central na última década.

Figura 20: Orçamento do sector da saúde por nível territorial

➢ As despesas do sector da saúde são altamente centralizadas. Desde 2008, a
maior parte dos recursos de saúde foi executada a nível central. Na última
década, as instituições de nível central absorveram uma média de 59% das
despesas do sector; instituições de nível provincial absorveram em média
29% e a nível distrital em média 12%. No entanto, em anos mais recentes,
as dotações para os distritos foram geralmente muito maiores do que a
nível provincial.

➢ A Proposta de Orçamento para 2019 atribui 16,9.9 b de MT ou 61% dos
recursos de saúde às instituições de nível central (isto é, MISAU,
hospitais centrais, CMAM, etc.), 4,6 b de MT ou 17% a nível provincial
(ou seja, DPS, hospitais provinciais , etc.) e 6,1 b MT ou 22% para o
nível distrital (ou seja, SDSMAS).

Análise da Proposta de Orçamento do Estado para 2019



V. SECTOR DA SAÚDE 

Análise da Proposta de Orçamento do Estado para 2019 PÁG 23

De acordo com a proposta do Plano Económico e Social (PES), as metas de saúde relevantes para as crianças e 
definidas para 2019 estão em concordância com as metas do PQG de 2019 (veja abaixo).

Figura # 21: Indicadores e Metas da Proposta do PES para o Sector da Saúde em 2019

Saúde Indicadores Meta do PQG 2019 Orçamento 2018 Proposta 2019 

Cobertura integral de vacinação para bebés até 12 meses 94% 92% 94% 

Percentagem de partos institucionalizados ( ie, partos em 

instalações medicas autorizadas) 

75% 80% 84% 

Número de trabalhadores de saúde n/a 2,019 2,126

Crianças beneficiarias de TARV  n/a 98,717 104,229

Fonte: Plano Económico e Social de 2019, página 30, Quadro 19 – Desenvolvimento do Capital Humano 
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Na Proposta de Orçamento para 2019 foi atribuído ao Sector de Água & Saneamento o montante de 8,8 b de MT. Este montante 
representa dobro do montante no orçamento do sector de 2018, tanto em termos nominais quanto reais. O aumento considerável 
nas dotações do sector em relação ao ano passado deve-se principalmente ao notável incremento dos investimentos internos 
direccionados à AIAS e ao FIPAG.

➢ Na Proposta de Orçamento para 2019 foi atribuído ao Sector de Água &
Saneamento um montante de 8,8 b de MT. A dotação proposta representa
aproximadamente o dobro do orçamento do sector do ano passado. No entanto, a
dotação de 2019 é equivalente às dotações iniciais e revistas de 2017 mas,
aproximadamente o dobro do montante das despesas de 2017.

➢ Na Proposta de Orçamento para 2019, o Governo aumentou consideravelmente as
suas contribuições para os programas do FIPAG e da AIAS, o que resultou numa
dotação muito maior do sector em relação ao ano passado.

➢ Deve-se notar que, as dotações iniciais e revistas assim como, as
despesas do WASH foram tão erráticas que é difícil prever se, o
orçamento proposto para 2019 será totalmente executado, caso seja
aprovado pelo Parlamento. De facto, embora o sector tenha apresentado
um desempenho positivo em determinados anos (por exemplo, 2012,
2015 e 2016), sofreu uma taxa de execução muito baixa em outros (por
exemplo, 2014 e 2017)

Figura 22: Orçamento e Despesas no Sector de Água e Saneamento
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…  Na Proposta de Orçamento para 2019, o sector do WASH representa 2,6% de todo o orçamento mas, quando suprimidas as 
operações financeiras e o serviço da dívida, a dotação  proposta para o WASH é  de  3,4%. Como percentagem da estimativa do 
PIB para 2019, a dotação proposta é ligeiramente inferior a 1%.

➢ O sector do WASH representa 3,4% do orçamento
proposto, menos as operações financeiras e o
serviço da dívida e 2,6 % de todo o orçamento.
Espera-se que, as duas respectivas percentagens
levem o sector do WASH de volta aos níveis de
desempenho de 2015, após três anos de redução de
recursos no sector.

➢ A dotação proposta para o sector do WASH é igual a
0,92% do PIB previsto para 2019. Isto representa um
grande aumento na percentagem em relação aos
últimos dois anos e, é superior à média de 0,85 da
última década.

➢ Adicionalmente, se confirmado pelo Parlamento e
executado na totalidade a percentagem das
despesas no WASH relativas ao PIB de Moçambique
seria superior à percentagem da África Subsaariana
(ou seja, 0,52). No entanto, como foi mencionado
anteriormente, as dotações iniciais do sector do
WASH não são uma indicação fiável de execução já
que, o sector enfrentou anteriormente dificuldades
na execução dos orçamentos.

➢ De acordo com a Declaração de N'Gor, Moçambique
comprometeu-se a dedicar um mínimo de 0,5 % do
PIB especificamente para o Saneamento & Higiene.
Embora Moçambique tenha demonstrado esforços
consideráveis no subsector da água, o país regista
atrasos nos investimentos deste subsector. De facto,
Moçambique dedica menos de 0,1% do PIB em
intervenções de saneamento e higiene.

Figura 23: Peso do Sector de Água & Saneamento como parcela das Despesas do Governo e do PIB
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…  Segundo a Proposta de Orçamento para 2019, os recursos internos propostos para o WASH representam 42% comparado aos 
21% do orçamento de 2018 e 10% das despesas de 2017. De facto, o governo programou aumentar amplamente a sua contribuição 
interna para o sector do WASH particularmente em programas de investimento.

➢ Segundo a Proposta de Orçamento para 2019, 58% dos recursos do WASH são
financiados por fundos externos e 42% por fundos internos. A percentagem dos recursos
internos dedicada ao WASH em 2019 aumentou acentuadamente em relação à
participação de 21% no orçamento de 2018. Este incremento acentuado das
contribuições do Governo ao sector deve-se aos grandes investimentos internos
direccionados aos programas da AIAS e do FIPAG, que historicamente eram financiados
quase exclusivamente por doadores. Se confirmado, pelo Parlamento esses grandes
investimentos internos seriam um sinal positivo de maior compromisso do Governo no
cumprimento das metas relevantes do WASH.

➢ Na Proposta de Orçamento para 2019, serão atribuídos ao WASH 8,4 b MT para
investimentos e apenas 0,4 b de MT para despesas recorrentes. Assim, os
investimentos representam 96% do sector o que supõe um aumento de 5 pontos
percentuais em relação ao orçamento de 2018.

➢ Das despesas com investimentos, doadores e credores serão responsáveis por
aproximadamente 61% em comparação com 84% em 2018. Novamente, isso se
deve ao aumento relativamente grande dos investimentos internos no sector.

➢ .

Figura 24: Recursos Internos Vs Recursos Externos e Despesas Recorrentes Vs Despesas de Capital no Sector de Água e Saneamento
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… O maior investimento no Sector do WASH na Proposta de Orçamento para 2019 é o Programa Nacional para o Desenvolvimento 
do Sector de Águas (segunda fase) gerido pelo FIPAG. O segundo e o terceiro maiores investimentos previstos para 2019 são 
financiados na totalidade por fundos internos.

Figura # 25: Investimentos no Sector do WASH

MT ^ 3
Grandes Investimentos Externos no WASH  (Interno + Externo) 

Actividade 

Investiment

o Interno 

Investiment

o Externo 

Investimento Total

Programa nacional de desenvolvimento do sector de águas II

540,795 2,349,958

2,890,754 

Reabilitação e expansão dos sistemas de abastecimento de água urbana

836,319 

836,319 

Programa nacional de abastecimento de água e saneamento rural 

PRONASAR 806,290 -

806,290 

Cidade e mudanças climáticas 

- 803,819 

803,819 
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Figura # 26: Indicadores e Metas da proposta do PES para o Sector do  WASH em 2019

… Segundo a proposta do Plano Económico e Social (PES) para 2019, foi priorizado o trabalho 
sobre determinados indicadores (ver abaixo).

Águas  Indicadores Meta do PQG 

2019 

Orçamento 2018 Proposta 

2019 

Número de fontes de água construídas e reabilitadas nas áreas rurais 12,823 2,408 1,650

Número de sistemas de água construídas nas aéreas rurais 53 26 37

Número de sistemas de água construídas nas aéreas rurais 24 18 11

Número de sistemas de rede de distribuição de água nas áreas urbana 214,618 13,500  23

Fonte: Plano Económico e Social de 2019, página 30, Quadro 19 – Desenvolvimento do Capital Humano 
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… Na Proposta de Orçamento para 2019 foi atribuído ao Sector de Acção Social um montante de 6,9 b de MT que é a dotação do 
sector em termos nominais e reais 

➢ Na proposta de orçamento para 2019, os sectores da Acção Social e emprego são
combinados com um único sector prioritário que deverá receber no próximo ano 7,6 b
de MT. Este montante representa um aumento nominal de 13% em relação ao
orçamento de 2018 e um aumento de 50% em relação às despesas de 2017.

➢ É importante notar que, outros documentos relevantes do orçamento e despesas tais
como Relatórios de Execução do Orçamento do Estado (REOs) e Contas Gerais do Estado
(CGEs) classificam a Acção Social e Trabalho & Emprego como dois sectores prioritários
diferentes. Tendo em conta que, os dois sectores têm objectivos e populações alvo
diferentes, seria importante que, a Proposta de Orçamento e o Orçamento de Estado
também classificassem separadamente a Acção Social, Trabalho & Emprego.

➢ Os gráficos apresentados nesta secção de análise consideram o Sector de Acção Social na
definição restrita como sector gerido pelo MGCAS e pelo INAS

➢ A proposta de atribuição para o Sector de Acção Social é 6,9 b MT que representa a
maior dotação em termos nominais e reais.

➢ Em termos nominais a dotação proposta aumentou em 13% em relação ao
orçamento de 2018 e em 46% em relação às despesas de 2017. Em termos reais,
aumentou 9% comparativamente ao orçamento de 2018 e 31% em relação às
despesas de 2017.

➢ Ao longo dos anos, o orçamento e as despesas no Sector da Acção Social foram de
forma geral harmonizadas; no entanto, as disparidades entre o orçamento e as
despesas aumentaram progressivamente desde 2014 e atingiram uma diferença de
aproximadamente 25% em 2017. Portanto, a dotação orçamental inicial não é mais
uma indicação fiável de quanto será gasto no sector.

Figura # 27: Orçamento e Despesas no Sector de Acção Social
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… A percentagem do Sector de Acção Social na Proposta de Orçamento e na estimativa do PIB  aumentou em relação ao ano 
passado. Na Proposta de Orçamento para 2019, a Acção Social representa 2% dos recursos totais. Excluindo as operações financeiras 
e o serviço da dívida, o sector representa 2,6%. A proposta de dotação para o Sector Social representa 0,7% do PIB.

➢ A dotação proposta para 2019 para o sector representa
2,63% da proposta de orçamento, excluindo as operações
financeiras e o serviço da dívida. Como parcela da
proposta de todo o orçamento a dotação proposta
representa 2%.

➢ Independentemente da metodologia usada para calcular
as percentagens, estas estão ao mesmo nível das despesas
do governo no sector feitas em 2018.

➢ Como percentagem do PIB, a dotação proposta para 2019
para a Acção Social é de 0,7 % representando um ligeiro
aumento em relação ao orçamento de 2018.

Figura 28: Peso do Sector de Acção Social como parcela das Despesas do Governo e do PIB
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…O Governo de Moçambique aumentou progressivamente o financiamento interno para o Sector de Acção Social e alcançou a sua 
maior contribuição em termos nominais e reais na Proposta de Orçamento para 2019. No entanto, em termos proporcionais o 
Orçamento Proposto para 2019 mostra um declínio no rácio de recursos internos / externos…

➢ Os recursos internos destinados à Acção Social na Proposta para 2019
representam a maior dotação interna em termos nominais e reais ao sector.

➢ Relativo ao orçamento de 2018, os recursos internos aumentaram 6% em
termos nominais e 2% em termos reais

➢ Em termos proporcionais, o financiamento interno proposto para 2019 para a
Acção Social representa uma redução em relação ao orçamento de 2018 e às
despesas de 2017. De facto, enquanto os recursos do governo representaram
86% nas despesas de 2017 e 71% no orçamento de 2018 tais recursos devem
representar aproximadamente 67% em 2019.

➢ No entanto, é importante destacar que, o maior investimento externo é o
crédito do Banco Mundial ao programa PASP; Se bem que, se rastreia como
sendo fundos externos, o Governo moçambicano terá que pagar o
empréstimo e os juros correspondentes. Portanto, o programa PASP é de
facto financiado internamente

Figura 29: Recursos Internos Vs Recursos Externos para a Acção Social
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