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O presente estudo tem como principal objectivo analisar a equidade e bem-estar em Moçambique, 

fazendo uma análise sobre os critérios de alocação dos recursos financeiros do Estado entre as 

províncias, durante o período que transcorre de 2015 a 2019. A fórmula de alocação de recursos 

que o Governo de Moçambique actualmente usa é definida no documento do Cenário Fiscal de 

Médio Prazo (CFMP) e esta estabelece uma média ponderada entre o tamanho da população e a 

pobreza (com um peso de 70 e 30 por cento, respectivamente). Para esta análise, foi usada a 

despesas referente à componente interna de investimento por âmbito provincial, o Índice de 

Pobreza Multidimensional e a população relativa por província. A metodologia passou pela 

construção de uma variável designada fracção de equidade, esta permitiria a identificação de 

montante ideal que deveria ser alocado em cada uma das províncias tomando em consideração as 

diferenças sociais e demográficas. Portanto, esta análise concluiu que, embora as necessidades de 

investimento não estejam directamente correlacionadas à população absoluta e à pobreza 

observada em cada uma das províncias, as províncias de Zambézia e Nampula, que sendo as mais 

populosas e as mais pobres de país, recebem um orçamento abaixo do ideal e as províncias do sul 

do país que apresentando-se como as menos populosas, e não só, mas também com um baixo 

nível de incidência da pobreza, recebem um orçamento acima do que seria equitativo. Assim 

sendo, este estudo é relevante na medida em que servirá para conscientizar os fazedores de 

políticas públicas no desenho de instrumentos que permitam a observância e uma contínua 

melhoria dos critérios de alocação dos recursos financeiros do Estado por províncias, e isto por 

sua vez, concorreria para o fomento de um crescimento e desenvolvimento territorial cada vez 

mais equitativo e inclusivo. 

 

Palavras-chave: Alocação orçamental por província; Pobreza; Bem-estar; Equidade. 

 



1 
 

 

Equidade e bem-estar em Moçambique 

Uma análise sobre a distribuição do Orçamento do Estado pelas províncias (2015 – 2019) 

 

1. Introdução  

A afectação do orçamento por província é feita com base na metodologia e critérios que se acham 

descritos no documento Cenário Fiscal de Médio Prazo (CFMP), e esta fórmula de alocação capta 

aspectos relativos as desigualdades sociais e geográficas, ou seja, à população é atribuída uma 

participação relativa de 70 por cento e à pobreza de 30 por cento, e este último é medido com base 

no Índice de Pobreza Multidimensional por província. Neste trabalho, para conhecer o panorama 

mais realístico do bem-estar pelas províncias, foi usada a pobreza de consumo e a pobreza 

multidimensional, embora aquele primeiro não tenha sido considerado para a determinação do 

orçamento equitativo, ou seja, o montante que deveria ser efectivamente consignado à cada uma 

das províncias tomando em consideração os aspectos mencionados.  

 

A limitação da fórmula usada neste trabalho e pelo Governo, reside no facto de que ao longo do 

tempo não existiria uma variação significativa no processo de alocação dos recursos orçamentais 

por províncias, esta pode apresentar uma inconsistência dinâmica dado que as estatísticas 

referentes ao censo populacional são estimadas a cada 10 anos e dentro deste período a população 

pode sofrer alterações estruturais, quando esta deveria ser acompanhadas pela variação das 

despesas. Adicionalmente, as estimativas de pobreza recorrendo ao Índice de Pobreza 

Multidimensional são feitas com base no Inquérito ao Orçamento Familiar (IOF), que comporta 

um horizonte temporal de 5 anos. Esta inconsistência dinâmica pode requerer constantes 

intervenções para revisão das despesas de modo a fazer um ajuste à realidade económica de cada 

província.  

 

Para além da presente secção de introdução, o estudo encontra-se estruturado como se segue: 

Fundamentação teórica, na qual são trazidos os principais conceitos, os procedimentos e 

critérios de alocação de Orçamento do Estado (OE) ao nível central e por províncias; Na terceira 

secção, Metodologia e dados,  são apresentados os principais procedimentos de análise bem com 

descrição da natureza e fonte dos dados usados na análise; Na quarta, apresentação e discussão 

dos resultados, dá-se a conhecer os principais resultados do estudo,  e por último são trazidas as 

principais conclusões e recomendações da pesquisa.  
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1.1. Contextualização e problema de pesquisa 

Em 2006, o Fundo das Nações Unidas para Infância (UNICEF) assessorou o Governo 

Moçambicano, através da Direcção Nacional de Estudos e Análise de Políticas (DNEAP), no 

desenvolvimento de um estudo sobre a alocação orçamental pelas províncias1. O principal 

objectivo deste estudo era compreender os padrões e critérios usados na alocação dos recursos 

dos principais sectores às províncias. O estudo concluiu que havia grandes disparidades na 

afectação dos recursos ao nível destas, isto levou à revisão da metodologia (que incorporava apenas 

a afectação histórica, capacidade de obter receitas e de executar recursos) com vista a incorporar 

aspectos relativos as desigualdades geográficas e sociais, o que garantiria algum grau de equidade e 

previsibilidade do orçamento. A fórmula usada a partir de então passou a considerar dois critérios, 

o tamanho da população com uma participação relativa de 70 por cento e a pobreza com 30 por 

cento, medida a partir do Índice de Pobreza Multidimensional. 

Contudo, após quase 10 anos da implementação desta metodologia, como advoga a (UNU-

WIDER-2016) embora os níveis de pobreza tenham reduzido em todo território nacional, 

resultando na melhoria do bem-estar em diferentes dimensões como educação, qualidade de 

habitação, posse de bens e acesso à serviços básicos, persistem ainda diferenças significativas entre 

as províncias do centro e norte, com as províncias do sul do país. A nível regional constata-se que 

o norte do país piorou em termos de taxa de pobreza de consumo, passando de 45 em 2008/9 

para 55 por cento em 2014/15, e por sua vez, a região centro e sul (com destaque para as províncias 

de Maputo Cidade e Maputo província) registaram melhorias nos seus níveis de pobreza em 10 e 

18 pontos percentuais, respectivamente. Em linhas gerais, as reduções dos níveis de pobreza entre 

2008/9 e 2014/15 no país foram significativas, mas lentas no centro, todavia a média nacional 

mostra-se contrabalançada por um aumento da pobreza no norte.  

Assim, este estudo objectiva, de forma geral, verificar se as alocações orçamentais às províncias no 

período que transcorre de 2015 a 2019 estiveram ou não em linha com os critérios acima 

mencionados. Especificamente, estudar a incidência da pobreza por província, em linha com a 

população absoluta observada em cada uma destas; analisar os desvios entre a alocação efectiva e 

a alocação segundo a fórmula de equidade; e avaliar a contribuição de cada região para a 

composição do Produto Interno Bruto (PIB) e a respectiva afectação dos recursos financeiros do 

Estado. Portanto, o estudo procura em última instância responder às seguintes perguntas:  

 
1 Territorial Budget Allocations in the Health, Education and Water sectors of Mozambique: An analysis 2003-06 
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• Até que ponto a alocação do orçamento a nível provincial está em conformidade com os critérios de equidade? 

• Serão as iniquidades na alocação orçamental por província responsáveis pelas desigualdades no crescimento 

económico das províncias? 

Respostas à estas perguntas poderão servir de sustentáculo para conscientização do governo no 

desenho de estratégias e reformulação de políticas públicas e critérios de alocação orçamental que 

sejam mais inclusivos e que visam, de forma cada vez mais acentuada e transparente, promover a 

redução de assimetrias e disparidades existentes ao longo das províncias no âmbito da afectação 

de recursos financeiros do Estado. A redução dessas disparidades poderá resultar ainda na redução 

dos níveis de pobreza das províncias menos favorecidas.  

2. Conceitos de equidade e bem-estar 

O conceito de equidade pode ser contraposto ao de desigualdade e, segundo Ali (2010), a definição 

deste último subentende uma distribuição não uniforme, ou proporcional repartida pelos membros 

da sociedade, de oportunidades, recursos, rendimentos, consumo, salários, acesso à serviços de 

saúde, educação e outros serviços básicos. No entanto, vale referir que o conceito de equidade está 

relacionado à justiça (desigualdade à injustiça) aqui a repartição de recursos e oportunidades está 

associada, e para este estudo, faz referência à repartição proporcional dos recursos financeiros do 

Estado pelas províncias, tomando em consideração o tamanho da população e níveis de pobreza. 

A definição de bem-estar consubstancia múltiplas dimensões que expressam uma qualidade de 

vida estável, podendo esta ser observada sob ponto de vista económico e social. Portanto, a sua 

privação pode constituir pobreza. Por isso, considera-se que o bem-estar resulta da capacidade de 

funcionar na sociedade e a pobreza existe quando as pessoas não possuem capacidades para 

alcançar um nível adequado de rendimento, de boa saúde, de educação, de segurança, entre outros 

Sen (1999). O Governo de Moçambique define a pobreza como sendo “a impossibilidade por 

incapacidade, ou por falta de oportunidade de indivíduos, famílias e comunidades terem acesso as condições 

mínimas, segundo as normas básicas da sociedade”2 

Para atender ao objectivo central deste estudo, que consiste em analisar a afectação dos recursos 

orçamentais em linha com a sua repartição proporcional e bem-estar da colectividade, usou-se a 

pobreza de consumo e a pobreza multidimensional, ambos para estudar a incidência de pobreza 

por província e este último para estudar a alocação equitativa de recursos. A pobreza 

multidimensional, para além de justificar uma dimensão de múltiplas privações observadas por 

 
2 Conceito extraído do documento Plano de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta 2006-2009 (PARPA II)       
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indivíduos, famílias e comunidades, baseia-se em indicadores complementares e alternativos a 

pobreza de consumo, que de forma directa ou indirecta exercem influência sobre o bem-estar da 

colectividade (educação, saúde, habitação condigna, posse de bens duráveis, saneamento, 

liberdade, entre outros). A pobreza de consumo refere-se as privações que são observadas por um 

indivíduo, famílias ou comunidade na aquisição de bens e serviços alimentares e não alimentares, 

mas que satisfaçam as suas necessidades de consumo.  

2.1. Critério de Alocação do Orçamento do Estado às Províncias (despesas de 

investimento interno por âmbito provincial)  

O Orçamento do Estado (OE), segundo Pereira (2009), é definido como um documento sob a 

forma de lei, que comporta uma descrição detalhada de todas as receitas e todas as despesas do 

Estado, propostas pelo Governo e autorizadas pela Assembleia da República, e antecipadamente 

prevista para um horizonte temporal de um ano. Adicionalmente, o no 3 do artigo 130 da 

Constituição da República de Moçambique (CRM) estabelece que este documento deve conter 

informações sobre o financiamento do défice orçamental e todos elementos que fundamentam a 

política orçamental. 

Este documento suscita a identificação de três elementos fundamentais (refere-se o autor 

supracitado): o elemento económico, por este constituir uma previsão da actividade financeira 

anual a realizar por determinados subsectores da Administração Pública sob o comando do 

Governo; o elemento político na medida em que constitui uma autorização política a ser concedida 

pela Assembleia da República mediante a aprovação formal da proposta elaborada e submetida 

pelo Governo; e o elemento jurídico por constituir um instrumento sob a forma de lei que limita 

os poderes financeiros do Estado no que respeita à realização das despesas e obtenção das receitas. 

Em Moçambique, a elaboração do OE dá início com a actualização do Cenário Fiscal de Médio 

Prazo (CFMP) que é feita pela (DNEAP), visando a fixação do volume de recursos financeiros 

que vai de encontro com o quadro macroeconómico geral. O documento CFMP é aprovado pelo 

Conselho de Ministros. Mais tarde, o então Ministério de Economia e Finanças (MEF) – mais 

especificamente a Direcção Nacional do Orçamento (DNO) – encontra-se com a função de 

consolidar e harmonizar as propostas de Orçamentos recebidas de todas as instituições numa 

proposta única ou num projecto de orçamento, e este é submetido à Assembleia da República para 

discussão e aprovação em plenária. Tendo sido aprovado, o Presidente da República promulga a 

Lei do Orçamento do Estado (LEO), sendo que a promulgação do LEO é feita no ano anterior 

ao qual o orçamento está sendo elaborado. 
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No que respeita a afectação dos recursos financeiros do Estado pelas províncias, a adopção de 

critérios para a fixação de limites globais é feita para despesas de bens e serviços e de investimentos 

que são descritas segundo a metodologia prevista no CFMP e este visa, fundamentalmente, reduzir 

assimetrias na afectação de recursos per capita distribuídos pelas províncias. A alocação desses 

recursos, para cada uma das províncias, é feito tomando em consideração a população por 

Província com uma participação relativa de 70 por cento e a incidência da pobreza por Província 

medida a partir do Índice de Pobreza Multidimensional, com 30 por cento.3  

Adicionalmente, vale referir que a alocação das despesas com bens e serviços e de investimento 

por âmbito provincial estão baseadas, também, na afectação histórica, cujas estimativas são 

elaboradas pelo MEF aquando da elaboração do CFMP. Estas estimativas são elaboradas tanto 

para despesas de nível central assim como as de nível provincial. Mais tarde, o Governo Provincial 

através da Direcção Provincial de Economia e Finanças (DPEF) aloca as despesas para bens e 

serviços e de investimento às Direcções Províncias e às Administrações Distritais4.  

Para este estudo, importa lembrar que a análise é feita para despesas de investimento interno por 

âmbito provincial e no quadro da realização das despesas do Estado, segundo MEF (2015), são 

quatro os critérios que se estabelecem no âmbito da sua classificação: a classificação orgânica, a 

classificação funcional, a classificação por programa e a classificação económica.  

Na classificação orgânica as despesas são descriminadas pelos departamentos de Administração 

Pública; na classificação funcional a descriminação é feita tomando em consideração os diferentes 

domínios de intervenção do Estado; na classificação por programa observa-se o agrupamento das 

despesas que dão subsídio as acções levadas a cabo para o alcance de um objectivo específico; e 

por último, na classificação económica as despesas são apresentadas em duas rubricas – as despesas 

correntes (ou de funcionamento) e as despesas de investimento.  

Em Moçambique, aquando da elaboração do OE as despesas correntes incorporam duas rubricas 

principais: as despesas com pessoal onde encontram-se os gastos com salários para remuneração 

dos funcionários públicos; e do outro lado, as despesas com bens (de consumo duráveis ou não) 

e serviços. As despesas de investimento são descriminadas olhando para origem de financiamento, 

isto é, esta rubrica subentende a componente interna e a componente externa, que representam 

 
3 Este índice incorpora indicadores de consumo, água, saneamento, saúde e educação, ponderados em 30, 15, 15, 20 e 20%, 
respectivamente. Sendo por sua vez são medidos a partir de 17 indicadores da base de dados do IOF 2014/15. Segundo o método, 
a incidência da pobreza representa a percentagem de indivíduos identificados como multidimensionalmente pobres, ou seja, 
indivíduos que enfrentam uma percentagem de privações superior ao limite (cutoff) de pobreza estabelecido (neste caso 40% das 
dimensões de privação) 
4 A alocação de recursos para realização das despesas de investimento não é extensiva às Administrações Distritais, pelo que as 
suas necessidades de investimento são concebidas no âmbito central.   
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investimentos oriundos de capital doméstico cuja fonte de recursos são as receitas fiscais e 

investimentos com capital estrangeiro, respectivamente. 

3. Metodologia e dados 

Este estudo constitui uma análise qualitativa e quantitativa das componentes do OE, 

particularmente as despesas de investimento interno por âmbito provincial, cujas estatísticas são 

apresentadas numa frequência anual cobrindo o período que transcorre de 2015 a 20195. A análise 

é feita com base nas seguintes variáveis: Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) por província 

que foi extraído dos Inquéritos aos Orçamentos Familiares (IOF) produzidos pelo INE6; 

População Relativa por província, cujos dados foram igualmente obtidos junto ao INE (Censo 

2017 - IV Recenseamento Geral da Populacional e Habitação); Dotações de Investimento Interno 

por província cujos dados foram extraídos dos principais documentos orçamentais de 

Moçambique (Relatórios de Execução de Despesa, Conta Geral do Estado e a Lei do Orçamento 

do Estado) produzidos pelo MEF. 

  

A materialização do principal objectivo do estudo passa pela construção de uma variável chamada 

“fracção de equidade” que reflecte a porção ideal (equitativa) do total das dotações de investimento 

interno por cada província, esta variável é construída com base nos critérios adoptados pelo 

governo de Moçambique para a distribuição dos recursos por província que são, tamanho da 

população com um peso de 0.7 e a pobreza com o peso de 0.3, medida a partir do Índice de 

pobreza Multidimensional. Assim, matematicamente a Fracção de equidade é descrita da seguinte 

forma: 

𝐹𝑟𝑎𝐸𝑞 = 𝑃𝑜𝑝𝑅𝑒𝑙 ∗ 0.7 + 𝐼𝑃𝑀 ∗ 0.3 

Onde: FraEq é a Fracção de equidade; PopRel é População Relativa (percentagem da população 

provincial em relação a nacional); IPP é o Índice de Pobreza Multidimensional. 

Multiplicando a Fracção de Equidade de cada província pelo volume global do orçamento destinado 

as componentes internas de investimento obtêm-se a alocação equitativa ou em teoria destinada a 

cada uma das províncias. Esta última, reflecte o montante ideal que deveria ser alocado a cada uma 

das províncias considerando os critérios acima mencionados. O passo a seguir consistiu em fazer 

uma análise comparativa das alocações efectivamente consignadas às províncias com as alocações 

 
5 O período do estudo é justificado essencialmente por constituir o período de vigência do V Plano Quinquenal do Governo, 
tornando-se possível fazer uma análise mais incisiva das prioridades do governo no que concerne a alocação orçamental territorial. 
6 Agência oficial de estatísticas de Moçambique – Instituto Nacional de Estatísticas (www.ine.gov). 

 

http://www.ine.gov/
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equitativas, ou seja, as obtidas a partir da fórmula de equidade, onde as diferenças resultaram em 

desvios (quer acima, quer abaixo) do ideal. 

4. Apresentação de resultados  

A apresentação dos resultados passa pela análise da incidência da pobreza, relacionando-a com a 

população observada em cada uma das províncias, nessa subsecção dar-se-á a conhecer as 

províncias mais pobres do país, bem como a população absoluta observada em cada uma destas. 

Na sequência é feita uma análise comparativa entre o orçamento efectivamente consignado com 

aquele que seria ideal, tomando como base a pobreza e a população por Província. Por último, 

busca-se conhecer a comparticipação das regiões para composição do Produto Interno Bruto 

(PIB) e as suas respectivas participações no orçamento para as despesas de investimento interno. 

4.1. Incidência da Pobreza por Províncias e a População Absoluta  

Conforme explicado na secção anteriormente, a afectação de recursos orçamentais do Estado é 

feita com base na metodologia e critérios que se acham no documento CFMP, isto é, esta fórmula 

de alocação capta aspectos relativos as desigualdades sociais e geográficas. É neste contexto que é 

apresentado o subsequente gráfico, que mostra a incidência da pobreza de consumo, a incidência 

da pobreza multidimensional e a população absoluta em cada uma das províncias.  

Não obstante esse critério de alocação orçamental tenha sido estabelecido segundo a pobreza 

multidimensional e não pobreza de consumo, vale realçar que a análise adicional deste último 

indicador é também de extremo relevo na mediada em que fornece informações alternativas e 

complementar a pobreza multidimensional, o que permite uma observação mais próxima da 

realidade circunstancial relativamente a incidência de pobreza das províncias no território nacional. 

Estatísticas obtidas a partir da IV Recenseamento Geral da População e Habitação mostram que 

as províncias de Nampula e Zambézia são as mais populosas do país, chegando a ocupar cerca de 

39% da população total do país. Ademais, as duas províncias e a província de Niassa, que é tida 

como a menos populosa na região norte e também quando comparada as da região centro, 

apresentam-se como as mais pobres do país, esta verdade circunstancial é observada tanto sob 

ponto de vista de pobreza de consumo, em aproximadamente, 57, 57 e 60%, e bem como para 

pobreza multidimensional, em aproximadamente 69, 71 69%, respectivamente, para as províncias 

de Nampula, Zambézia e Niassa. 

As províncias do sul do país, além de apresentarem-se como as menos populosas, chegando a 

ocupar uma posição relativa de aproximadamente 21% da população total, ainda têm a vantagem 

de serem as que menos observam privações para aquisição de bens e serviços, ou seja, baixos níveis 
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de incidência da pobreza de consumo, em aproximadamente 12, 19, 51 e 48% e baixo nível de 

incidência da pobreza multidimensional em aproximadamente 0.4, 7, 18 e 47%, para as províncias 

de Maputo Cidade, Maputo Província, Gaza e Inhambane, respectivamente. 

A Província de Tete é tida como a terceira mais populosa do país, seguidas por Cabo Delgado e 

Sofala, hierarquicamente. Aquela primeira (a província de Tete) é também afectada de forma 

acentuada pela pobreza multidimensional e no mesmo nível encontra-se a província de Cabo 

Delgado com aproximadamente 63%, seguidas pela província de Sofala com pouco mais de 50%.   

De forma geral, de acordo com a Quarta Avaliação Nacional de Pobreza e Bem-estar (vide a Tabela 

1) é possível aferir que cerca de 46% da população moçambicana é afectada pela pobreza de 

consumo, ou seja, observa privações para aquisição de bens e serviços alimentares ou não, mas 

que visam a satisfação das suas necessidades e 53% desta observa a pobreza multidimensional, o 

que significa que, mais do que a metade da população observa privações a vários níveis, desde o 

acesso a educação, acesso a serviços básicos e determinantes de saúde, e não só, ainda apresentam 

também um baixo padrão de vida, no que diz respeito, por exemplo a posse de bens duráveis, 

acesso à segurança, ao transporte, ao mercado, à electricidade, entre outros. Isto mostra a dimensão 

do esforço que deve ser envidado por autoridades governamentais aquando da afectação dos 

recursos orçamentais em todo o território nacional para erradicação da pobreza pelas províncias.  

Um outro aspecto que vale a pena realçar, é que embora as regiões de centro e norte do país 

observem uma incidência da pobreza de consumo acentuada, estas são predominantemente 

afectadas pela pobreza multidimensional (62 e 67%, respectivamente), enquanto isso, na região sul 

há maior predominância da pobreza de consumo (34%) acima da multidimensional (18%). Por 

isso, urge a necessidade de concentrar esforços, através da canalização de recursos orçamentais 

para investir em infra-estruturas de transporte, mercados, electricidade, estabelecimentos de 

ensino, entre outros, na região centro e norte, do outro lado, na região sul vale mais a concentração 

de esforços na alocação de recursos para erradicação da pobreza de consumo.   

Tabela 1: Incidência da Pobreza de Consumo, Incidência da Pobreza Multidimensional por 
Regiões (%) 

Áreas  Pobreza de Consumo Pobreza Multidimensional (cutoff k=40%) 

Nacional 46.10 53.00 

Urbano 37.40 17.00 

Rural 50.10 70.00 

Norte 55.10 67.00 

Centro 46.20 62.00 

Sul 32.80 18.00 
Fonte: MEF/DEEF (2016) 



9 
 

Contudo, olhando para os critérios acima mencionados, mantendo constante os outros factores 

que possam justificar a alocação dos recursos financeiros do Estado, especificamente a afectação 

das despesas de investimento interno por âmbito provincial, vale realçar que o governo deve 

intervir de tal forma que não sejam observadas disparidades ou assimetrias aquando da afectação 

de recursos. Estas medidas devem consistir em alocar recursos orçamentais para as províncias que 

se apresentarem como as mais pobres e que apresentam um elevado nível de população absoluta, 

só assim poder-se-á observar um e desenvolvimento cada vez mais equitativo e inclusivo ao longo 

das províncias do território nacional. 

A título de exemplo, segundo este critério de alocação de recursos, as províncias de Nampula e 

Zambézia deve merecer uma afectação cada vez mais acentuada devido ao nível de incidência da 

pobreza, assim como a população absoluta que se observa em cada um destas. Tais benefícios 

devem ocorrer em detrimento daquelas províncias que apresentam um baixo nível de incidência 

de pobreza e população absoluta, como é o caso das províncias da região sul do país.  

Gráfico 1: Incidência da Pobreza de Consumo, Incidência da Pobreza Multidimensional e 
População Absoluta pelas Províncias  

 

Fonte: Cálculos dos Autores, MEF/DEEF (2016) e INE (2017) 

4.2. Desvios na alocação orçamental dos investimentos às províncias  

Entre o período de 2015 a 2019, a participação dos recursos internos no Orçamento do Estado 

aumentou de 75 para cerca de 86.6 por cento, resultando em um crescimento de cerca de 11.6 

pontos percentuais. Este facto aponta a partida, para uma tendência bastante importante nos 

esforços do governo em garantir a médio/longo prazos, a sustentabilidade orçamental. 

Com efeito, o crescimento da participação dos recursos internos no Orçamento do Estado nos 
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receitas fiscais, resultantes dos esforços no alargamento da base tributária no país e da melhoria na 

capacidade de colecta, responsabilização e transparência na gestão dos recursos públicos.  

Contudo, não é menos verdade que estas melhorias naos estão ainda alinhadas com a redução das 

iniquidades que se verificam na alocação dos recursos do Orçamento do Estado, especialmente a 

nível da província. 

Olhando o gráfico abaixo, o período de vigência do V Plano Quinquenal do Governo (2015-2019) 

foi profundamente marcado por desvios generalizados e significativos nas alocações orçamentais 

por província, especialmente no que concerne a componente interna das despesas de investimento. 

Como é possível constatar, as províncias da região sul do país tiveram alocações orçamentais para 

as despesas de investimento interno acima das alocações equitativas (com base na fórmula de 

equidade). Os destaques vão para a província de Gaza que teve em média seus orçamentos anuais 

96 por cento acima do que seria equitativo nos último 5 anos, seguida pela província de Maputo 

Província e Maputo Cidade com 39 e 19 por cento respectivamente. O ano de 2018 foi o ano em 

que se verificaram os maiores desvios de todo o período para a região centro, neste ano, as 

províncias da região sul receberem em média cerca de 74% dos seus orçamentos acima do que 

seria equitativo. A demais, é de salientar que a média dos desvios para região sul do país foi sempre 

positiva em todos os anos.  

Entretanto, estes benefícios para a região do sul ocorreram em prejuízo de todas outras regiões do 

país. As regiões centro e norte viram as suas alocações orçamentais para as despesas de 

investimento interno abaixo do que seria equitativo. A zona norte foi a mais prejudicada neste 

sentido, com cerca de 10 por cento dos seus orçamentos anuais médios abaixo do que seria 

equitativo, nos últimos 5 anos. A maior fonte desta iniquidade na região norte é a província de 

Niassa com um desvio médio anual negativo em cinco anos de cerca de 19 por cento, e em 2018 

o desvio chegou a alcançar a casa dos 35 por cento. Nampula foi neste sentido a província menos 

prejudicada com um desvio médio negativo de 3 por cento e ainda assim no último ano da análise 

o seu desvio chegou a roçar a casa dos por cento. 

Na região centro do país, a província de Sofala foi a que em termos médios apresentou um desvio 

positivo estimado em 4 por cento. Contudo, nos anos de 2018 e 2019 apresentou um desvio 

negativo de 4 e 7 por cento respectivamente. Por outro lado, Zambézia figura como a província 

mais prejudicada, com um desvio médio negativo de 19 por cento e chegando a alcançar um desvio 

negativo de cerca de 64 por cento em 2017. Em termos de desvios médios esta é seguida pelas 

províncias de Manica (-16%) e Tete (6%). 
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Gráfico 2: Desvios na alocação orçamental para o a componente interna de investimentos das 
províncias (2015 a 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As disparidades acima descritas sustentam que a alocação orçamental para as despesas de 

investimento interno a nível das províncias entre 2015 e 2019, não foram consistentes com a 

“fórmula de distribuição equitativa dos recursos” que reflecte melhor até agora aspectos 

relacionados as desigualdades geográficas e socias entre as diferentes províncias. Esta situação 

requer intervenções urgentes por parte do governo no sentido de aplicar critérios de 

alocações orçamentais mais transparentes e a favor dos mais pobres. 

4.3. Contribuição das regiões no PIB e a comparticipação no orçamento para as 

despesas de investimento  

Não obstante os impressionantes níveis de crescimento económico e mudanças nas dinâmicas 

económicas nas regiões mais desfavorecidas do país entre 1990 a 2014, persistem grandes 

desigualdades na distribuição espacial dos níveis de actividade económica. Com efeito, outra 

relação que interessa verificar é a correlação entre a contribuição das diferentes regiões do país no 

PIB com a sua participação no orçamento consignado as despesas de investimento interno para 

cada uma das respectivas regiões.  
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Em termos gerais, a região (sul) com maior participação relativa no PIB é igualmente a região com 

menor participação relativa no orçamento consignado as despesas de investimento interno (tal 

participação não observa os critérios de equidade). Conforme ilustra a figura abaixo, a região sul 

do país absorveu nos últimos 5 anos, cerca de 27% dos recursos destinados ao financiamento da 

componente interna de investimento, o que de alguma forma está na origem da sua contribuição 

no PIB em cerca de 49% no mesmo período, com as províncias de Maputo cidade e Maputo 

Província perfazendo cerca de 35% de todo o PIB. Nampula (18%) e Zambézia (14%) são as 

províncias com as maiores participações relativas no orçamento destinado ao financiamento da 

componente interna de investimento, contudo, ocupam a terceira (14%) e quinta (9%) posição 

entre as que mais contribuem no nível de actividade económica respectivamente. 

 

Conforme se pode constatar, províncias ou regiões com orçamentos abaixo do que seria equitativo 

apresentam em primeiro, desempenhos económicos menores que os das outras regiões ou 

províncias, mas também, um facto ainda mais preocupante é fraca capacidade de resposta aos 

principais problemas económicos e sociais (saúde, educação, saneamento, infra-estruturas, etc) que 

em última instância comprometem o bem estar dos cidadãos. 

Gráfico 3: Contribuição no PIB e participação no orçamento para as despesas de investimento 
interno pelas regiões entre 2015 e 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cálculos dos Autores, REOs (2015 a 2019) 
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as desigualdades geográficas, económicas e sociais bem como a restrição orçamental do governo 

na componente interna de investimento. 

 

5. Conclusão e recomendações 

O presente estudo teve como principal objectivo compreender a dinâmica concernente aos 

critérios de alocação do orçamento para a componente interna das despesas de investimento para 

as diferentes províncias do país. O estudo consistiu, fundamentalmente, em fazer uma análise 

comparativa entre os critérios de equidade preestabelecidos no CFMP para alocação do orçamento 

da componente interna de investimento entre as províncias com o montante que efectivamente 

foi consignado a cada uma das províncias para esta rubrica orçamental.  

O estudo conclui que, o período que transcorre de 2015 a 2019 (V PQG), que tendo sido 

fortemente marcado por acentuadas disparidades e iniquidades na alocação da componente interna 

de investimento entre as província, denota que o método para a alocação  orçamental por província 

não foi consistente com fórmula de equidade, visto que, as províncias do Norte e Centro, em 

particular Nampula e Zambézia, que sendo as mais pobres e as mais populosas do país receberam 

os seus orçamentos muito abaixo do que seria equitativo, contrapondo-se as províncias do Sul que 

sendo as menos pobres e menos populosas receberam muito acima do que seria equitativo. 

E como resultado destas disparidades e iniquidades, as províncias prejudicadas têm menor 

capacidade de responder aos desafios sociais, através de provisão de um sistema de saúde e 

educação eficientes, construção de infra-estruturas básicas, entre outros. Paralelamente, estas têm 

menores desempenhos económicos, figurando como as regiões com menores contribuições no 

PIB em todo o período de análise.  E estes factos por sua vez, intensificam o atraso na redução da 

pobreza nessas regiões, o que em última instância pode resultar em um impulso a migração das 

zonas economicamente menos favorecidas para os principais centros urbanos e polos de 

investimento, o que pode ter consequências sociais de migrações de grande dimensão em pouco 

tempo, como, por exemplo, a incapacidade de prestação de serviços aos cidadãos, fenómenos de 

insegurança dos cidadãos, entre outros. E conforme argumentado por Mosca (2018), não é menos 

verdade que estas desigualdades no desenvolvimento podem suscitar conflitos entre etnias e 

dificultar a construção de uma nação. 

Não é menos verdade que a igualdade per capita provincial no financiamento do orçamento não é 

necessariamente desejável na sua totalidade – as necessidades de investimento nem sempre estarão 

alinhadas ao tamanho da população e índices de pobreza. Contudo, estes mostram inevitavelmente 

as influências significantes nos custos e necessidades de investimento nessas regiões.  Os padrões 
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provinciais observados conforme o descrito anteriormente, são indicativos fortes de uma 

desigualdade maior na distribuição territorial dos recursos. Daí recomenda-se avidamente a 

observância e contínua melhorias dos critérios de alocação dos recursos a nível das províncias. 
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Anexos7 

Anexo 1: desvios entre a alocação efectiva e alocação equitativa (2015)  

 

Anexo 2: desvios entre a alocação efectiva e alocação equitativa (2016)  

 

Anexo 3: desvios entre a alocação efectiva e alocação equitativa (2017)  

 

Anexo 4: desvios entre a alocação efectiva e alocação equitativa (2018) 

 

Anexo 5: desvios entre a alocação efectiva e alocação equitativa (2017)  

 

 
7 Os gráficos apresentados nos anexos foram elaborados com base nos dados extraídos dos REOs (2015 a 2019) 
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