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Esta apresentação baseia-se num artigo preparado para o CEEG-FE, presentemente em processo de revisão de
pares. O artigo analisa o problema da desorçamentação (debudgetization) nas contas públicas moçambicanas, um
fenómeno ainda muito ignorado nas auditorias e avaliações do desempenho das contas do Estado (incluindo do
Tribunal Administrativo), que envolve múltiplas formas de subtração ao conhecimento e monitoria pública de
montantes orçamentais significativos, através de variados e por vezes, subtis e labirínticos mecanismos.
O artigo fornece uma clarificação e delimitação conceptual, difíceis de encontrar na literatura internacional,
relativamente a três conceitos operacionais importantes: orçamentação, extra-orçamentação e
desorçamentação. Uma clarificação indispensável para identificar a substância e impacto dos mecanismos e
fluxos financeiros do fenómeno da desorçamentação.
A partir do enquadramento conceptual adequado dos dados da CGE pode-se avaliar a associação do fenómeno de
desorçamentação aos processos de autonomização, desconcentração e descentralização administrativa e
financeira de tarefas de certos órgãos e instituições do Estado. O artigo mostra como é que os esforços de
modernização, flexibilização e racionalização dos recursos públicos podem ser subvertidos pelos mecanismos de
desorçamentação, que se intrometem ou desvirtuam a articulação e harmonização entre o Orçamento do Estado
(OE) e os orçamentos de outras entidades fora do OE.
A desorçamentação é inconsistente e contraventora das boas práticas de gestão das receitas e despesas,
estabelecidas pelo quadro legal vigente, nomeadamente o SISTAFE. Por via da desorçamentação as contas públicas
moçambicanas ficam expostas a elevados riscos (e.g. dívidas ocultas são o exemplo mais recente), pelo facto de a
gestão dos recursos públicos não obedecer aos princípios fundamentais de prudente gestão macroeconómica,
responsabilização orçamental e boa regulação da economia e da concorrência. 27/11/2018 2



1. Contexto actual: especulação e falência selectiva
2. Escassez de recursos ou de responsabilidade

orçamental?
3. Clarificação importante: Orçamentação, Extra-

orçamentação e DESORÇAMENTAÇÃO
4. O potencial destabilizador da desorçamentação nas

contas públicas moçambicanas
5. Espaço para uma consolidação fiscal – “faz de 

conta” ou verdadeira? 
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Contexto no fim de 2018
Especular 

ou 
Investir?
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VISÃO 
ENDE 2015-35:

Moçambique um país
competitivo, de 

rendimento médio, 
sustentável e de 

inclusão. 
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Entre  a “Falência selectiva” e a “elevada especulação ”  
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Grau 
de 
Investimento

Grau 
de
Especulação
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A Narrativa da escassez de recursos orçamentais...  

18 de Setembro 2018
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Nunca antes de Nyusi os cofres estiveram tão cheios!

Proposta do OE 2019
(em 109 MTs)

• PIB previsão        1,021

• Recursos Totais:       404
• Receitas Totais:        250
• Despesas Totais:      340

• Défice antes don:     -91 (9%)
• Défice após don:       -31 (3%)
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Nunca antes de Nyusi os cofres estiveram tão cheios!

Proposta do OE 2019
(em 109 US$)

• PIB previsão 16,5
• Recursos Totais:        11,4
• Receitas Totais:           7,1
• Despesas Totais:         9,6

• Défice antes don:      -2,6
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?
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Escassez de recursos orçamentais: PORQUÊ? 

28/08/2018

Média de SC 
(2010-17): 

51 mil 
milhões MTs

Média do 
agregado 

(Educação, Saúde, 
Segurança Social e 

Agricultura e 
Desenvolvimento
Rural) (2010-17): 

59 mil milhões 
MTs
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O que É e o Que não É Desorçamentação?
Estrutura da Administração Pública (AP) e Conta Geral do Estado (CGE) – Orçamentação, 

Extra-orçamentação e Desorçamentação

É o processo pelo qual 
parte das despesas e 

receitas que antes 
eram objecto de 

revelação orçamental 
passam para a esfera 
de entidades fora do 

âmbito das 
Administrações 

Públicas, não ficando, 
por isso sujeitas ao 

controlo financeiro da 
execução do OE. 
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O que é Desorçamentação?
Este fenómeno manifesta-se em pelo menos cinco das seguintes
situações:

1) Criação de organismos regidos pelo regime de autonomia
administrativa e financeira sem que para tal reúnam os requisitos
exigidos por lei;

2) Criação de sociedades anónimas de capitais exclusivamente
públicos (Sector Empresarial do Estado);

3) Criação de entidades regidas pelo direito privado, como sejam
fundações, fundos, institutos, entre outras, que do ponto de vista
financeiro e fiscal são equiparadas a entidades do sector público
administrativo;

4) Transferência de avultados recursos orçamentais para fora do
perímetro do OE, alegadamente para financiar Outras Instituições
do Estado, mas na prática, para “escapar” ou ludibriar os
princípios de prudente gestão macroeconómica e boa regulação
da economia e da concorrência;

5) As consequências da espécie de diarquia funcional (ou dualidade
de gestão dos recursos) decorrente da opção dos doadores por
procedimentos extra-orçamentais (off-budget).

Princípios consagrados na lei 
orgânica orçamental 

(SISTAFE):
• Anualidade 
• Unidade
• Universalidade
• Não compensação 
• Não consignação
• Especificação
• Equilíbrio (das 

receitas e 
despesas)

• Publicidade. 

Esta apresentação centra-se apenas na desorçamentação dos Saldos de Caixa reportados na Conta Geral do Estado (CGE) 11
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Políticos e burocratas têm uma grande antipatia para com as
restrições impostas ao seu comportamento discricionário,
particularmente no que diz respeito à sua capacidade de gastar e
pedir emprestado. Os gastos do governo permitem aos políticos
direccionar benefícios para os seus eleitores, em geral, e
principalmente para seus apoiantes políticos. A dívida é favorecida
porque o seu reembolso ocorre no futuro (talvez quando já estão
outros no cargo), enquanto os benefícios das despesas são colhidos
no presente... Nos dias inebriantes dos "barões ladrões", os títulos
eram emitidos pelos governos estaduais e locais para atrair as
ferrovias, e as falências não eram incomuns. Para restaurar a
integridade fiscal - e a fé dos investidores, muitos dos quais eram
estrangeiros – foram impostas restrições estatutárias e
constitucionais às acções fiscais dos governos... Assim, a capacidade
dos políticos e burocratas para gastar e pedir emprestado são
significativamente restringidas (Bennett 2004, p.587).

Underground Government: The Off-Budget Public Sector
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71,5 mil 
milhões

MTs

≃
2,3 mil 

milhões
$US

39,2 mil 
milhões MTs

≃
1,3 mil 

milhões $US
Onde foram 

gastos?
Nem o Tribunal 
Administrativo 

conseguiu 
explicar!!!

27/11/2018
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40 mil 
milhões 

migraram na 
passagem do 

ano?
Para onde?

Vamos ver se 
o TA vai 

esclarecer no 
próximo 

Relatório de 
auditoria à 
CGE 2017

?

=

?
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Espaço para uma Consolidação Fiscal “Faz de 
Conta” ou Efectiva?
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“Se é verdade 
que há vida para 
além do défice, 

não é menos 
verdade que não 
há vida saudável 

com défices 
permanentes” 

(Pereira, 2012: 17) 
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1) “A verdade completa é geralmente aliada da virtude, a meia verdade é
sempre aliada de algum vício” (G.K. Chesterton, in Neves, 2018: 77)

2) Redefinição das funções do Estado e modernização da Administração
Pública;

3) Clarificação das balizas na previsão das despesas e das receitas e fixação
de critérios fundamentados para os limites do défice e do crédito;

4) Reforma fiscal estimuladora do crescimento produtivo e inclusivo,
reconhecendo, de forma genuína e não apenas retórica, o papel dos
cidadãos e das empresas na criação da riqueza que garantem a
arrecadação fiscal para sustentar as despesas do Estado.

Espaço para uma Consolidação Fiscal “Faz de 
Conta” ou Efectiva?
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