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presente documento reflecte o posicionamento do OPSA e da 

ADRA em relação ao OGE Revisto 2020, aprovado pela Assem-

bleia Nacional, no passado dia 28 de Julho do corrente ano, numa 

iniciativa que pretende contribuir para um debate alargado e inclusivo so-

bre os processos de identificação dos problemas e definição das priorida-

des, constantes nos futuros Orçamentos do Estado. 

Tomando por base sociedades contemporâneas que consolidaram regimes 

democráticos representativos, o ideal democrático impõe, como condição 

importante, a necessidade do alargamento da participação cidadã, como 

base de influência positiva, no exercício de elaboração, discussão e  apro-

vação das propostas orçamentais, resultando daí, melhores decisões que 

garantam o bem-estar das famílias. 

Com esta iniciativa o OPSA e a ADRA consideram que, quanto maior e 

mais sistemático for o envolvimento dos cidadãos e da sociedade civil no 

debate sobre quantos impostos cobrar, quais serviços prestar e quanta dí-

vida assumir, melhores serão as oportunidades reais que as famílias terão 	

O	OPSA	é	um	espaço	plu-
ralista	de	debate,	na	base	
de	argumentos	e	factos,	
para	um	desenvolvimento	
justo	e	sustentável.	
	
O	OPSA	actua	pela		
realização	de	debates,	
produção	de	documentos	
de	reflexão	ou	de	posicio-
namento	para	fundamen-
tar	tomadas	de	decisão.	
	
Isto resulta da: 

• Recolha de informação 
• Tratamento de conteúdo 

através de avaliação, ba-
lanço e reflexão, vali-
dando a informação e in-
tegrando outros actores 
relevantes para o tema 
em questão 

• Formulação de opiniões 
buscando consensos ou 
opções diferenciadas 

• Divulgação de posiciona-
mento de forma pública 
ou dirigida a grupos espe-
cíficos 
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para o alcance de uma vida melhor, num contexto 
marcado pela recessão económica e pela Covid-
19.   

Para o efeito, no principal interesse de facilitar o 

engajamento dos cidadãos, ao longo dos próximos 

ciclos orçamentais, levantamos algumas questões 

críticas, apresentamos sugestões de possíveis me-

lhorias para futuras propostas tendo como base de 

análise o OGE Revisto 2020, optando por colocar 

o foco nos Sectores da Saúde, da Educação, da 

Protecção Social  e dos Assuntos Económicos, 

num contesto da Capacidade Futura de Mobili-

zação das Receitas Públicas; da Qualidade das 

Despesas Públicas e da Melhoria dos Indicado-

res Sociais e Económicos e na elaboração de al-

gumas recomendações que possam vir a ser con-

sideradas no futuro, aquando da elaboração dos Fu-

turos Orçamentos do Estado. 

Introdução 

De um modo geral, o ano 2020 nos permite obser-

var, que o país e o mundo continuarão a enfrentar 

um dilema com implicações para o contexto polí-

tico, económico e social, mas, com impacto distinto 

nas diferentes realidades geográficas. Cada vez 

mais, Angola é chamada a encontrar um equilíbrio 

entre as medidas necessárias para salvar vidas da 

covid-19, a preservação dos empregos e empresas 

e o cumprimento dos objectivos estratégicos pre-

vistos no Plano de Desenvolvimento Nacional 

2018-2022. 

Para um país cuja trajectória económica dos últi-

mos anos tem resultado em recessões económicas 

sucessivas e a sua estrutura continua vigorosa-

mente dependente das exportações de petróleo 

(cerca de 90% das exportações totais) e das receitas 

fiscais provenientes das actividades petrolíferas 

(dois terços das receitas fiscais totais), faz-se ne-

cessário e obrigatório que a Elaboração e Revisão 

das futuras propostas dos Orçamentos do Estado, 

tomem em consideração, a necessidade que o país 

tem de acelerar a diversificação da economia, para 

que a inversão da trajectória, aconteça no curto e 

médio prazo.   

Segundo as previsões internacionais, os efeitos da 

Pandemia terão implicações no médio e longo 

prazo. Para tal, os futuros ciclos orçamentais em 

Angola,   deverão levar em consideração dois as-

pectos que serão determinantes para alocação e dis-

tribuição dos recursos do Orçamento: A volatili-

dade do comportamento do mercado petrolífero e 

suas consequências no nível de receitas petrolíferas 

e, a capacidade de recuperação das dinâmicas eco-

nómicas internas, uma vez que se tem verificado a 

existência de um clima marcado pela falência dos 

negócios e o crescimento dos níveis de desem-

prego, com implicações na arrecadação fiscal, a 

exemplo dos impostos industrial e de rendimento 

de trabalho.  

Assim, a preocupação com a sustentabilidades 

das Receitas Públicas, da Qualidade das Despe-

sas Pública e os seus efeitos sobre a melhoria 

constante dos Indicadores Sociais e Económicos, 

abrem espaço para que a determinação das escolhas 
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públicas sem cada vez mais envolventes e perspec-

tivem melhores formas de utilização dos recursos 

colocados à disposição do Estado. 

I. Os futuros orçamentos  e as receitas pú-

blicas  

Em tempos de Pandemia da COVID-19, com todas 

consequências directas e indirectas a sua volta, com 

implicações para as famílias e empresas, causando 

uma perturbação na actividade económica já mais 

vista antes desta crise, torna-se uma tarefa árdua, 

prever a real capacidade de arrecadação tributária 

dos Estados, nos próximos tempos. 

As previsões sustentadas com base em métodos tra-

dicionais, ou na certeza das estimativas dos estudos 

a volta do mercado petrolífero, provavelmente irão 

desconsiderar o declínio da receita por inerência da 

falência das empresas, dos empregos e do aumento 

da pobreza que afecta o país. 

Por exemplo, a necessidade de distanciamento e 

confinamento social tem efeitos distintos sobre a 

base tributária, a administração tributária e o cum-

primento das obrigações por parte dos contribuin-

tes da maioria dos países. Além disso, a pandemia 

tem afectado a estrutura das economias de forma 

mais permanente. Em algumas economias, a exem-

plo de Angola, há pressões que resultem em depre-

ciações ou desvalorizações cambiais, o que tam-

bém agrava a perda do poder de compra das famí-

lias, com efeitos sobre o nível de receitas tributá-

rias. 

Em termos globais, o Orçamento 2020 Revisto 

aprovado prevê receitas e despesas estimadas em 

13 biliões, 588 mil milhões, 678 milhões, 595 mil 

e 437 kwanzas, comparativamente ao orçamento 

inicial aprovado em Dezembro de 2019, que previa 

despesas e receitas no valor de 15.875.610.485.070 

kwanzas. O orçamento tem em conta o preço de re-

ferência de 33 dólares norte-americanos por barril 

de petróleo, antevendo-se assim um deficit de cerca 

de 4% do Produto Interno Bruto.  

 Apesar da queda das receitas totais na ordem de 

14,9 por cento do Orçamento Inicial 2020 ser con-

siderável e ser motivo mais do que forte para uma 

revisão orçamental, ela ainda pode estar subesti-

mada tendo em conta a previsão de receitas que o 

Governo antevê arrecadar do sector não petrolífero. 

A economia angolana vive uma depressão econó-

mica (está em recessão desde 2016). É natural que 

a receita varie segundo a base de tributação ao 

longo do ciclo; por exemplo, impostos sobre o lu-

cro, como o imposto de renda de pessoas jurídicas, 

são muito mais voláteis do que impostos sobre o 

consumo ou impostos prediais. Contudo, esses 

efeitos podem ser maiores e diferentes nessa pan-

demia, uma vez que as medidas de distanciamento 

social afectam profundamente a receita de impos-

tos sobre o consumo, que em geral é relativamente 

estável. 

O actual deficit constante da Proposta de Revisão é 

explicado pelo facto de não obstante as receitas te-

rem uma redução de cerca de 14,9 por cento do Or-

çamento Inicial 2020. Algumas incertezas nas pre-

visões são inevitáveis, as autoridades económicas 
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terão que continuar a fazer escolhas de políticas im-

portantes, que exigirão as melhores informações 

possíveis, inclusive previsões de receitas. 

É normal que os diversos sectores tenham desem-

penho diferente ao longo do ciclo. Por exemplo, os 

sectores de transportes e hotelaria apresentam de-

clínio significativo, alguns subsectores, como 

transporte aéreo de passageiros e hoteleiro, estão 

completamente paralisados. Outros sectores, como 

a agricultura, são muito menos afectados ou menos 

relevantes, já que pagam poucos impostos, en-

quanto outros, como telecomunicações e segmen-

tos da venda a retalho, com serviço de entrega po-

dem prosperar. Dessa forma, o uso de estimativas 

sectoriais específicas melhoraria a qualidade das 

previsões de receitas.  

II. Os futuros orçamentos  e a qualidade da 

despesa pública  

Sempre houve a necessidade do Estado manter a 

máquina administrativa, de maneira eficiente, para 

que este exerça a função de protector do interesse 

de todos os angolanos. A necessidade de arrecadar, 

de gastar e gerir o Orçamento Público, de acordo 

com as normas legais são condições essenciais para 

a satisfação das necessidades sociais. Se o governo 

não pode se dar ao luxo de aumentar os impostos 

para a população a todo o momento, tem de atacar 

por outro lado no aumento da qualidade das despe-

sas públicas. 

Para isso, três elementos concorrem para que o Es-

tado obedeça a critérios políticos quando institui o 

processo de serviços públicos para satisfação das 

necessidades públicas, por meio de despesas efec-

tuadas para a manutenção e o funcionamento da 

máquina administrativa, isto é, a aquisição de bens 

e serviços para consecução desse fim, a satisfação 

das necessidades públicas: A forma como é alo-

cada os recursos disponíveis; a transparência e 

aperfeiçoamento dos mecanismos de fiscaliza-

ção e o controlo do nível de endividamento pú-

blico. 

Primeiro: A forma como é alocada os recursos 

disponíveis 

Tal como acontece no OGE Revisto de 2020 que 

foi preparado enquanto o país tenta lidar com os 

desafios inerentes a resposta da pandemia de Co-

vid-19 e a recessão económica, em termos globais. 

Nestes casos, mais do que olhar para a diminuição 

geral do nível de arrecadação de receitas, (devido à 

redução do preço do petróleo) como a principal 

causadora desta situação, seria importante analisar 

a possibilidade de ajustar o nível de despesas à 

nova realidade económica e financeira, eliminando 

despesas não prioritárias. A título de exemplo, des-

pesas como  Clínica Dentária afecta a Presidência 

da República (já retirada do OGE Revisto apro-

vado), Biblioteca afecta a Presidência da Repú-

blica, nova sede da CNE dentre outras que pouco 

agregam valor a qualidade da despesa pública.  

Resumindo e concluindo, ao se evitar alocar recur-

sos para rúbricas e programas como os acima men-

cionados, cria-se uma maior disponibilidade de re-
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cursos para satisfação das reais necessidade da po-

pulação, da economia e/ou evita-se ou reduz-se o 

tamanho do défice.   

Segundo:  A transparência e aperfeiçoamento 

dos mecanismos de controlo  

O acesso público a informação de como o governo 

arrecada e gasta os recursos públicos  inscritos no 

OGE são cruciais, não apenas para sustentar o de-

bate público sobre o orçamento (princípio da publi-

cidade), mas também, para garantir uma fiscaliza-

ção adequada, com implicações positivas na luta 

contra a corrupção, permitindo que os recursos des-

tinados às rúbricas orçamentais cumpram com a 

sua função e não sirvam o interesse de quem faz 

gestão dos mesmos. 

Por exemplo é muito difícil analisar e fazer suges-

tões sobre programas governamentais que ou não 

constam ou não estão especificados no Orçamento, 

tanto do lado da receita quanto do lado da despesa. 

Os Programas PIIM e Kwenda, são exemplo disto. 

Em relação ao PIIM, sabe-se que o Programa com-

pleto está avaliado em 2 mil milhões de dólares re-

tirados do Fundo Soberano de Angola (FSDA). Po-

rém, a não especificação do nome dos projectos à 

ele associados, seu custo unitário e depois global 

para um dado ano orçamental, faz perder de vista 

os desembolsos anuais que vão sendo feitos no âm-

bito dos 2 mil milhões de dólares e quanto resta 

para a conclusão do Programa. A não desagregação 

no Orçamento dos investimentos públicos também 

nos impede de saber quais são os projectos não as-

sociados ao PIIM e qual será a origem do seu finan-

ciamento. 

Terceiro: O controlo do nível de endividamento 

público 

Uma das consequências da dívida alta em econo-

mias como a angolana é a mesma continuar a cres-

cer também devido à constante desvalorização do 

Kwanza (que aumenta a dívida externa e a dívida 

interna indexada) e as simultâneas recessões eco-

nómicas. Que têm um impacto dilacerador das con-

dições de vida e exacerbador da pobreza e das assi-

metrias sociais. 

Quanto aos recursos destinados às operações de Dí-

vida Pública, pudemos verificar que o OGE 2020 

Inicial propôs-se destinar perto de 60,73% para 

operações de dívida Interna (32,25%) e Externa 

(28,48%). Com o OGE Revisto aprovado nos ter-

mos a que se coloca, verifica-se uma redução de 4,8 

valores percentuais, passando para 55,93% do va-

lor global do OGE destinados ao Serviço da Dívida, 

mantendo a primazia aos pagamentos da Dívida 

Pública Interna. 

É normal que a dívida pública aumente em con-

texto de redução drástica e inesperada de receitas 

públicas. Desde 2014 que a dívida pública de An-

gola cresce descontroladamente. Passando de 35% 

do PIB em 2014 para cerca de 113% em 2019. 

Sendo que se espera que em 2020 atinja os 123% 

do PIB. Mas, nestes termos, a incapacidade do go-

verno ajustar rapidamente o nível de despesas à 

nova realidade económica e financeira implicará 
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um sacrifício maior a qualidade da despesa pú-

blica.  

Por exemplo, o excesso de dívida pública condici-

ona a capacidade do governo de estimular o cresci-

mento económico e implementar programas que re-

duzam o impacto da actual crise da COVID-19 na 

vida dos angolanos, principalmente os mais caren-

ciados. Porque, embora o peso do sector social no 

PIB transmitido pela imprensa ano após ano não se 

tenha alterado, muito pelo contrário até tem aumen-

tado.  

III. Os futuros orçamentos e os sectores so-

cial e económico 

Desde 2002, o discurso político do Executivo tem 

vindo a enfatizar a necessidade do aumento da des-

pesa com o sector social e económico. No entanto, 

do ponto de vista das prioridades na atribuição de 

recursos, o Sector Social e económico continua a 

beneficiar menos recursos em relação às funções de 

soberania do Estado, o que tem reflexo nos indica-

dores sociais e económicos que hoje se observam.   

Tomando como exemplo o OGE  Revisto aprovado 

para o ano de 2020, o sector social representa cerca 

de 18% da despesa global, sendo este valor inferior 

que as despesas com as funções de soberania do Es-

tado (19,12%) e com a dívida pública que repre-

senta 56% das despesas globais.  

No caso, para o Orçamento destinados aos Assun-

tos Económicos, que inclui, para além de Investi-

mentos que concorrem para melhoria do Ambiente 

de Negócios, recursos destinados à Agricultura, 

Silvicultura, Pesca, Caça e Transporte, elementos 

fundamentais no combate a fome e a pobreza, pu-

demos verificar um aumento de valor global pas-

sando de 4,32% para 7,01% 

Deste modo seria importante promover-se um de-

bate, envolvendo Assembleia Nacional, as Organi-

zações da Sociedade Civil (ONGs, Associações, 

núcleos e etc.), aos Partidos Políticos e os Cida-

dãos,  acerca das prioridades que compõem as di-

ferentes rubricas dos sectores sociais e económicos 

nos diferentes orçamentos:   

a. Saúde 

Uma grande parte da resposta do país ao Covid-19 

está ligada ao reforço do sistema nacional de saúde 

que passou a sofrer uma grande pressão, agravando 

a sua já fraca capacidade para dar resposta às situ-

ações ligadas a pandemia e não só. Isto inclui o em-

prego de pessoal e a aquisição de equipamento de 

protecção pessoal e biossegurança para todas uni-

dades sanitárias do país. 

Por exemplo o orçamento reajustado do Ministério 

da Saúde aumentou para AKz 816.665.293.731,00 

(6,07%), o que corresponde um acréscimo de 

1,08%, em relação ao orçamento inicial de 2020, 

porém, como pode-se ver nas estatísticas do Sector 

da Saúde, em termos nominais as verbas alocadas 

para a saúde aumentam de ano a ano. Em 2019 o 

aumento foi de 93% e no orçamento 2020 revisto, 

o aumento em relação ao ano de 2019, é de 48%, 

atingindo a cifra de Kwanzas 816 mil milhões.   

No entanto, relatórios de avaliação participativa da 

pobreza e diferentes estudos sociais revelam que as 

unidades sanitárias públicas estão sempre cheias, 
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em todo território nacional e, em muitas localida-

des são os enfermeiros abnegados que garantem o 

atendimento regular ao público, por insuficiência 

de médicos. Em geral há falta de medicamentos e 

materiais gastáveis na maioria das unidades sanitá-

rias de tal modo que os familiares dos pacientes são 

obrigados a adquirir os mesmos nas farmácias pri-

vadas ou nos mercados informais. 

Os enfermeiros e os médicos (nas unidades onde 

há) atendem muitas pessoas e trabalham em muitos 

casos várias horas seguidas, mas para muito deles 

a remuneração não vai de acordo com os esforços 

que realizam. Muitos são obrigados a trabalhar em 

outras unidades privadas no sentido de aumentar o 

rendimento, sacrificando a sua própria saúde, a fa-

mília e até mesmo o serviço que prestam. 

Em todo o caso, os acréscimos em programas de 

Saúde Pública, apesar de significativos, implicam 

uma definição clara sobre o sistema nacional de sa-

úde que, precisa de ser fortalecido para que consiga 

dar resposta à procura por parte da população pelos 

serviços de saúde quer preventiva quer curativa em 

todo o território nacional. Para tal mais atenção de-

veria ser dado aos postos e centros de saúde ao ní-

vel local de modo a garantir as condições necessá-

rias (humanas, materiais e medicamentos) para o 

atendimento condigno de todas as pessoas. 

O quadro epidemiológico do país revela que a ma-

lária é a principal doença que mais afecta a popula-

ção em Angola. De acordo com Relatório Social 

2018 (CEIC-UCAN, 2020) em 2018 o número de 

novos casos de malária foi de 5,9 milhões. A sín-

drome gripal, a febre tifóide, pneumonia, diarreia, 

hipertensão e disenteria vêm logo a seguir a malária 

com mais de 200 mil pessoas infectadas por cada 

doença. 

Pela primeira vez os serviços de saúde pública têm 

uma fatia mais significativa, 70% do total do orça-

mento do sector. É mais provável que isto deve-se 

ao combate a pandemia do covid-19, pois no OGE 

2020 revisto aprovado não está explícito este facto, 

mas a magnitude do valor nos leva a pensar nisso. 

Se isso for verdade, esperamos que a saúde pública 

este ano não se limita apenas a combater o corona-

vírus, pois o quadro epidemiológico do país não se 

limita apenas a esta doença, pois há mais doenças. 

Ao analisarmos a verba alocada a rubrica Serviços 

de Centros Médicos e de Maternidade, que corres-

ponde 2,8% do valor total destinado ao sector, fa-

cilmente entende-se a razão de enchentes nos hos-

pitais centrais. É preciso dar mais atenção os cen-

tros da periferia de modo que somente as doenças 

com necessidades de especialização ou de caracter 

mais graves sejam encaminhadas aos hospitais cen-

trais. 

Em termos de execução, os montantes efectiva-

mente gastos, só em 2012 verificou-se uma execu-

ção de 100%, nos demais anos a média anda a volta 

dos 80% e para alguns serviços muito abaixo disso. 

Sendo que a ausência de informação completa com 

os gastos reais com a saúde não nos permitem fazer 

uma análise mais completa da situação. Assim, se-

ria importante para cada sector saber-se quanto é 
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alocado para a remuneração do pessoal, aquisição 

de máquinas e outros bens de caracter duradouro, 

material gastável, manutenção das instalações, etc. 

pois só assim teríamos uma ideia para onde vai o 

dinheiro alocado e fazer a relação custo benefício. 

b. Água e saneamento 

O acesso à água e ao saneamento básico constituem 

uma prioridade em época da Covid-19, visto a ne-

cessidade da Água ser um dos mais importantes 

meios de  prevenção  da doença, para além de ser 

uma garantia de sobrevivência humana. 

O problema do sector de abastecimento de água e 

saneamento é generalizado, em todo o território na-

cional. As infra-estruturas de abastecimento de 

água e saneamento não Têm acompanhado o cres-

cimento demográfico nacional, com o agravante 

para as principais cidades (com níveis de densidade 

populacional elevado). 

As irregularidades no abastecimento de água e a 

falta de acesso à rede pública leva a população a 

procurarem fontes alternativas. Esta situação favo-

rece os processos de disseminação da Pandemia, o 

que compromete quer a condição social das popu-

lações, bem como, as dinâmicas económicas, o que 

agrava os efeitos do choque económico actual. 

A preocupação com as populações que não têm 

acesso adequado a água e sabão, e ficam impossi-

bilitadas de cumprir a medida mais simples para a 

prevenção à Covid-19, recomendada pela OMS. 

Contudo, a falta de acesso à água para este fim está 

acompanhada de outros condicionantes que deixam 

determinadas parcelas da sociedade excluídas da 

prevenção à doença e mais susceptíveis aos seus 

efeitos. 

Por exemplo, a higienização das mãos com álcool 

em gel é uma importante acção para eliminar o co-

ronavírus e prevenir a doença. No entanto, esta é 

uma medida complementar ou alternativa, e se 

torna obrigatória somente na falta de água e sabão. 

Pois, “para a prevenção ao coronavírus é preciso 

lavar as mãos com apenas água e sabão, várias ve-

zes ao dia” o que não é fácil para os grupos popu-

lacionais marginalizados, quer estejam nos centros 

urbanos ou na periferia.A rubrica Abastecimento 

de Água e Saneamento básico, elementos que con-

correm directamente para a minimização do im-

pacto da Covid-19, constam do valor global do Sec-

tor da Habitação e Serviços Comunitários. 

Já para o Orçamento do Sector da Habitação e Ser-

viços Comunitários, que inclui os recursos para re-

forço dos sistemas de abastecimentos de água, o sa-

neamento básico e as infra-estruturas urbanas, ele-

mentos que concorrem directamente para a minimi-

zação do impacto da Covid-19, pelo que consta da 

OGE 2020 Revisto aprovado, pudemos verificar, 

uma contradição clara, pela decorrência da redução 

de perto de 16% do valor global inicial do OGE 

2020. Isto é, foram sacrificadas as rubricas Abaste-

cimento de Água, Saneamento Básico e Infra-es-

truturas urbanas com valores significativos, com 

destaque para o Abastecimento de Água que passou 

de AKz 130.443.255.170,00 para AKz 

95.303.074.935,00, que representam um decrés-

cimo de perto de 27%% do valor previsto com o 

OGE 2020 Inicial. 
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c. Educação 

Em épocas de discussão do Orçamento, temas 

como Educação, Desigualdades Sociais e a Pobreza 

são frequentes. A razão de ser desta oportunidade 

do debate público decorre da interligação contínua 

entre as intenções de governação manifestas e as 

discussões em diversas rodas de conversa em toda 

a sociedade. É indiscutível o potencial da educação 

para com o desenvolvimento social dos indivíduos 

e nações, contudo, estudos recentes apontam que 

quantidades maiores recursos disponíveis para o 

sector da educação são fundamentais para contri-

buir efectivamente com a melhoria das condições e 

qualidade de vida das pessoas. 

O debate entorno da abertura do ano lectivo trouxe 

ao de cima um debate antigo sobre a necessidade 

de se olhar para o sistema de ensino nacional. A 

educação entrou definitivamente na agenda das dis-

cussões sobre o Orçamento Geral do Estado, base-

ada na crença em maior eficiência e qualidade, com 

o objectivo de garantir a igualdade de oportunida-

des para todos.  

 Em uma sociedade onde a pobreza e desigualdade 

são muito evidentes, preocupa não só a injustiça so-

cial, mas também as consequências que essas desi-

gualdades trazem aos indivíduos. Crianças nasci-

das nesse círculo de pobreza têm a maior probabi-

lidade de se tornarem as unidades familiares pobres 

de amanhã. A condição de pobre faz com que essas 

crianças e jovens não frequentem adequadamente a 

escola, tenham necessidade de trabalhar e abando-

nem seus sonhos de um futuro melhor e mais hu-

mano. 

O que causa maior preocupação em relação a essa 

situação é a possibilidade dessas crianças, ao se tor-

narem adultos, não conseguirem romper com o ci-

clo vicioso da pobreza e desigualdade, uma vez que 

os recursos destinados para a melhoria do sector da 

educação continuam exíguos e não têm provocado 

as mudanças que se esperam nas diferentes comu-

nidades. 

O OPSA e a ADRA compartilham do pensamento 

de que a educação escolar tem uma imensa respon-

sabilidade no enfrentamento das condições que 

produzem e reproduzem a pobreza. Ela pode ofere-

cer informações que motivam a reflexão, fortale-

cem valores de justiça e respeito pelos outros, apro-

ximam vozes e experiências humanas e nos ajudam 

a conhecer e agir, promovendo e estimulando a ac-

ção de pessoas e grupos em favor da justiça e de 

valores que representam o bem comum. 

Nesse contexto, a educação precisa ir além das sa-

las de aula, superando a visão do pobre como ape-

nas um número nas escolas, buscando-se novas 

práticas que valorizem os alunos e que os estimu-

lem na aprendizagem e construção de novos conhe-

cimentos, tendo a escola, por sua vez, o compro-

misso com a democratização do saber. 

Por exemplo, em termos nominais os gastos com a 

educação em 2020 aumentaram 30% em compara-

ção com o ano anterior e pela primeira vez a edu-

cação especial recebeu uma dotação orçamental 
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acima dos mil milhões de Kwanzas. No entanto, o 

ensino pré-primário continua a ser negligenciado, 

apesar das verbas alocadas terem aumentado.  

Em Angola há mais de 5 milhões de crianças com 

idade até 4 anos, mas grande parte destas crianças 

não tem acesso ao serviço pré-escolar pois são de 

famílias pobres e o Executivo não oferece tais ser-

viços. Muitas destas crianças só vão à escola ao 

completarem 6 anos de idade, caso consiga vaga, 

pois não há escolas suficientes para tantas crianças 

em todo o país. Este problema vai continuar, pois a 

taxa de natalidade no país é muito elevada e na 

construção das escolas infelizmente não se tem em 

consideração a taxa de crescimento demográfico de 

cada faixa etária. 

Há rubricas, tal como os serviços subsidiários à 

educação e os serviços não especificados, carecem 

de explicação. Que serviços são estes? No que diz 

respeito a investigação e desenvolvimento é neces-

sário mais atenção em termos orçamentais para esta 

área. Em termos de execução orçamental, o sector 

da educação está com uma taxa média de 85%. Os 

valores de 2019 até Setembro apresentam uma taxa 

de 60%. 

É crível que haja capacidade institucional para os 

próximos orçamento tenham, em termos explícitos, 

nas suas prioridades, verbas para a aquisição de 

material biossegurança para as escolas no país no 

âmbito do combate ao Covid 19 e, sejam claros nas 

especificações de despesas o pessoal docente e não 

docente construção de escolas, manutenção das 

mesmas, aquisição de material gastável e equipa-

mentos, etc. para um melhor entendimento e con-

trolo do orçamento do sector. 

d. Protecção social 

O confinamento social, imposto por inerência da 

Covid-19 tem estado a agravar a condição de po-

breza das famílias angolanas que tem contraído nos 

últimos 5 anos. Segundo o Instituto Nacional de Es-

tatística (INE-IDR 2018/2019), Angola apresenta 

uma taxa de pobreza em de 40.6%, mas com gran-

des diferenças entre as áreas urbana e rural, e entre 

as províncias agrupadas em 11 regiões. A taxa de 

pobreza rural é cerca de duas vezes maior do que a 

taxa de pobreza urbana  (29.8% vs. 57.2%). A de-

sigualdade é alta, Coeficiente de Gini, (0,51) e é 

mais alto nas áreas urbanas (0,48) do que nas áreas 

rurais (0,44), embora as diferenças não sejam esta-

tisticamente significativas. Há muitas famílias que 

literalmente estão a passar fome neste período de 

pandemia. 

Nestes termos, tomando o sistema nacional de pro-

tecção social como pouco funcional e pelo elevado 

índice de pobreza, no seio das famílias, a diminui-

ção significativa de AKz 531.459.304.478,00 

(3,33), para AKz 422.728.843.021 (3,14%), numa 

diferença de 0,19 pontos percentuais que corres-

pondem em AKz -108 730 461 457,00, implicou 

uma redução significativa nas rubricas Outros ser-

viços de Protecção Social e Família e Infância, que 

representam 97,5% do valor total destinados ao 
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Sector de Protecção Social. O que periga a Protec-

ção Social e a assistência as famílias e aos grupos 

marginalizados. 

Por outro lado, os gastos públicos com a protecção 

social, conforme apresentados na tabela seguinte, 

mostram que a rubrica em que mais recursos são 

alocados é uma não especificada denominada Ser-

viços de protecção social não especificados que no 

OGE revisto passou de Kwanzas 38 mil milhões 

em 2020 para Kwanzas 408 mil milhões, um au-

mento de quase 11 vezes. 

Há uma toda necessidade de se esclarecer que ser-

viço de protecção social se trata, pois em 2020 re-

presentam 96% do total do orçamento desta área. 

Quase todas as rubricas precisam de esclareci-

mento, quem recebe as verbas referentes a doença 

e incapacidade, são os trabalhadores que se torna-

ram incapazes? Quanto a velhice, são os reforma-

dos pelo INSS que descontavam enquanto estavam 

no activo? São as autoridades tradicionais? Os lares 

que acolhem os idosos? 

A rubrica família e infância quem de facto recebe 

tais recursos? E mesmo a rubrica de desemprego, 

apesar com valores residuais, quem vai receber os 

Kwanzas 6,3 milhões alocados para 2020? Sabe-se 

que o país não tem instituído a política de subsídio 

de desemprego. 

Quanto a habitação, que tipo de habitação se trata? 

Quem recebe estas verbas? Em termos de execução 

orçamental a média é de quase 95% , excepto o ano 

de 2016 em que a execução foi de 63% e 2019 em 

que os dados são até Setembro. 

e.  Assuntos económicos 

Numa altura em que a crise da COVID-19 impõe 

uma reacção activa do Governo para a impedir que 

empresas declarem falência em massa e que as fa-

mílias percam seu meio de sustento o governo se 

encontra numa camisa de forças imposta pelo ex-

cesso de dívida pública. Só o governo pode impedir 

o colapso geral. 

A lógica é que de todos os agentes o único que con-

segue pedir emprestado internamente e/ou externa-

mente com as melhores condições relativas é o Go-

verno. Ainda assim, a preocupação não é apenas de 

ordem social, moral ou de justiça, mas, também, de 

ordem económica. Porque se se permitir que milha-

res de empregos sejam destruídos o drama deixará 

de ser pessoal e/ou familiar e restrito aos que per-

deram o emprego e passará a sê-lo para a economia 

e finanças públicas na medida em que se traduzirá 

em menos rendimentos, menos consumo, menos 

receitas de impostos. 

As contas nacionais publicadas pelo INE revelam 

que o país está numa profunda depressão econó-

mica, desde 2016 que Angola não regista cresci-

mento económico. Nos últimos 5 anos se tem veri-

ficado contracção no Produto Interno Bruto (PIB). 

Apesar de o peso do sector petrolífero no PIB tem 

vindo a diminuir, não há sinais de diversificação da 

economia nacional. Dados publicados no Relatório 

Económico de Angola 2018 (CEIC-UCAN, 2019) 

dão conta que em termos de exportações 96% são 

produtos petrolíferos, por meio dos quais o país 

consegue as divisas. 
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A diversificação da economia nacional requer in-

vestimentos fortes no sector agrícola e da indústria 

transformadora, pois estes sectores são intensivos 

em mão de obra e garantiriam uma maior geração 

de postos de emprego. Mas o investimento em in-

fra-estruturas é crucial. 

Quanto ao sector da agricultura, emprega cerca de 

45% da força de trabalho em Angola e agricultura 

a familiar é responsável pelo cultivo de 90% das 

terras (CEIC-UCAN, 2019, p. 135). Infelizmente 

muitos agricultores familiares não conseguem es-

coar os seus produtos divido ao mau estado das vias 

de acesso e falta de condições logísticas de trans-

porte e empacotamento dos produtos. 

Em termos de alocação orçamental pela primeira 

vez o sector de agricultura beneficia de um mon-

tante superior a Kwanzas 250 mil milhões, um au-

mento de 3,5 vezes em relação aos valores de 2019. 

Mas infelizmente não está claro em que áreas da 

agricultura estes valores serão investidos. Quanto 

efectivamente será alocado a agricultura familiar? 

Quanto ao Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 

Agrário, o OGE revisto nada diz a respeito e não se 

sabe quanto foi alocado a este fundo. 

O mesmo se verifica para o Sector da indústria 

transformadora nacional que depende muito da ma-

téria-prima importada, é importante que se incen-

tive a produção local de matérias-primas que pode-

rão servir a indústria nacional e reduzir a dependên-

cia pelas importações. Muitas empresas na ZEE e 

no Polo Industrial de Viana reclamam muito da 

taxa de câmbio devido essencialmente a importa-

ção da matéria-prima. 

O OGE revisto aloca uma verba de Kwanzas 25, 

mil milhões para o apoio a indústria transforma-

dora, mas não especifica que apoio é este. Em 2019 

foram alocados 16,8 mil milhões 

Na verdade todas as empresas em especial as pri-

vadas estão com falta de liquidez e muita delas não 

conseguem obter crédito devido a burocracia da 

banca comercial e elevadas taxas de juros. Uma 

forma de ajudar tais empresas, como sugere o CEIC 

no seu Estudo sobre o Impacto da Covid 19 é o adi-

amento do pagamento do imposto industrial refe-

rente ao ano de 2019 para ano de 2021 de modo 

com que as empresas usem este dinheiro para rein-

vestimentos e pagamento ao pessoal. No Pacote de 

alivio económico o Governo concedeu um adia-

mento de apenas um mês que até ao final do mês 

de Julho. 

Considerações finais e recomendações 

Este não é um drama apenas dos angolanos, a crise 

é global e parece que as instituições internacionais 

começam a compreender a necessidade de se envi-

darem esforços de concertação global, não apenas 

para que se combata a pandemia de forma profícua, 

mas também, para que se evitem episódios de fa-

lências dos estados, principalmente os mais frágeis. 

É nesta senda que se prevêem alguns acordos de 

reestruturação do perfil do serviço da dívida com 

os principais credores externos para que os Estados 
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tenham maiores capacidades de responder as prin-

cipais preocupações despertadas ou causadas pela 

agressividade da Pandemia. 

Para o contexto angolano, o Executivo tem vindo a 

dar sinais discursivos de alguma preocupação com 

o Sector Social e, por isso, tem alocado mais recur-

sos para esta área. Mas, a verdade é que apesar de 

tudo isso o sector social em Angola contínua débil 

e a Covid 19 veio de facto demonstrar isso. A im-

plementação das políticas públicas sociais, por 

meio do OGE, não têm surtido efeitos reais na vida 

da população que continua cada vez mais pobre, 

sem emprego, boa saúde, habitação condigna, e 

educação de qualidade. 

Estamos cientes que o quadro não vai mudar repen-

tinamente com aprovação do OGE revisto, mas é 

preciso desde já mudar a estratégia de actuação 

para que as políticas sejam de facto orientadas para 

o bem-estar do cidadão em todo o território nacio-

nal. Em geral nos municípios e nas aldeias há sen-

sação de que só os funcionários públicos se benefi-

ciam dos recursos do OGE via salários e outros be-

nefícios, tendo em conta a qualidade dos serviços 

públicos que a população tem acesso. 

Sugestões e recomendações 

Para que o país sobreviva da pandemia de COVID, 

na base das constatações e observações feitas, so-

mos em sugerir e recomendar o seguinte: 

• Não é viável pensar num paradigma que 

coloca a saúde em oposição a economia. 

A estratégia de abordagem tem que en-

quadrar as duas vertentes num modelo 

único. E também imprescindível estu-

dar o impacto das diferentes medidas na 

saúde da população e na economia.   

• Não é útil investir em serviços hospita-

lares se não investir também em aquilo 

que seja necessário para ter uma Saúde 

Publica funcional e uma rede adequada 

de laboratórios que suporte o sistema de 

saúde pública e crie oportunidades para 

uma saúde mais preventiva do que cura-

tiva;  

• O maior programa de protecção social 

nos pais é o sector informal; 63% da po-

pulação activa é empregada no sector 

informal que é explicado, em parte, pela 

actividade agrícola familiar. Até existir 

um alternativo, o sector informal devera 

ser facilitado, apoiado e protegido, em 

vez de ser combatido;  

• A COVID impõe-nos analisar a paixão 

que o país tem com tudo que é grande, 

centralizado e aglomerado. Para comba-

ter o COVID, e para que sobrevivamos 

num mundo após COVID, o serviço pú-

blico e as organizações privadas terão 

de ser mais pequenos, ágeis, descentra-

lizadas e digitalizadas.  

• Luanda esta sob cerca sanitária. Não há 

razão para que o resto de pais não se de-

senvolve normalmente. Mas não pode; 

está tudo concentrado em Luanda. 94% 

dos créditos bancários concedidos em 
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2019 foram para empresas em Luanda. 

Luanda não é Angola mas as politicas 

de Estado tenham de ser elaborados 

afim de corrigir os erros do passado e 

não continuar a reforçar o peso de Lu-

anda na economia. 

Assim, recomenda-se 

1º. Que os OGE’s futuros sejam capazes de 

garantir a montagem de mecanismos de 

alerta rápido, a nível do sistema de saúde 

pública, que garantam a vigilância epide-

miológica, a rapidez na testagem em 

massa, a recolha dos casos suspeitos e ou-

tros elementos necessários para contro das 

pandemias e endemias que venham asso-

lar o nosso país. 

2º. Que se crie um sistema de protecção social 

capaz de minimizar os impactos sociais do 

confinamento social. A eficiência das 

abordagens sobre cerca sanitária, controlo 

sanitário, confinamento social e outras 

que mexem com a condição de sobrevi-

vência das famílias dependerá sempre da 

capacidade do Estado em proger os grupos 

mais marginalizados. 

3º. Que se desenvolva um programa de for-

mação e capacitação global e de disponi-

bilidades de equipamentos médicos, para 

os profissionais de saúde em todas as pro-

víncias, com vista a sistematização efici-

ente dos mecanismos de actuação das 

emergências médicas (criação de equipas 

de resposta rápidas). Com a globalização 

do mundo, os caminhos para actos de con-

taminação em massa, tornaram-se mais 

curtos, pelo que o país deverá adoptar de-

cisões antecipadas para minimização dos 

impactos. 

4º. Que haja prioridade na criação de condi-

ções de base para garantir a higienização e 

o fluxo seguro dos utentes, nos hospitais. 

Há muitas unidades no país que nem água 

corrente e capacidade sanitária têm. O que 

não permite um serviço de assistência mé-

dica fiável, que garanta a sobrevivência 

das famílias. 

5º. Impõem-se um conjunto de acções socio-

educativas para mudança de comporta-

mento comunitário., para redução da vio-

lação das cercas sanitárias, para minimiza-

ção dos custos com o suporte da doença e 

para melhor controlo dos impactos. 

6º. É importante projectar-se e planear os re-

cursos de saúde pública para o controlo até 

o fim do ano, e observar a necessidade que 

o país tem de adoptar políticas e procedi-

mentos claros na aplicação de testes mole-

culares e testes serológicos que optimizam 

o uso de recursos limitados. 

7º. A definição de um plano claro para des-

centralizar a função de laboratório; se pos-

sível, construir hospitais de campanha 

dentro de semanas, pode se equipar labo-
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ratórios regionais e formar técnicos exis-

tentes ou destacar técnicos para províncias 

que não tenham o pessoal com o perfil ne-

cessário. A intenção será o controlo dos 

constrangimentos com os atrasos na en-

trega de resultado e com o vínculo entre o 

teste e busca dos seus respectivos contac-

tos. 

8º. Que sejam dedicadas atenção especial na 

gestão dos serviços de saúde, não somente 

de referência mas também a rede de cui-

dados primários. É importante assegurar a 

monitoria contínua de condições de bios-

segurança. Não é suficiente dizer que o 

material foi adquirido citando em tonela-

das. O que é preciso saber e informar e 

qual a percentagem das unidades que te-

nham o material em quantidade e quali-

dade correspondendo as tarefas executa-

das. As Unidades Sanitárias estão a rece-

ber o material de maneira aleatória. De-

vem recebe-lo em função de número de 

pessoal e os serviços prestados. 

9º. Realizar testes serológicos por amostras 

representativas e de forma contínua para 

pessoal de saúde; se acontecer aglomera-

dos de infecção dentro dos serviços de sa-

úde que não sejam controlados atempada-

mente, a situação poderá tornar se caó-

tica.  O facto que faz se para polícia antes 

de o fazer para o pessoal de saúde diz tudo 

sobre as prioridades. As duas medidas, de 

biossegurança e vigilância por testes aju-

dará a controlar a situação, bem ou mal 

que seja. Pode ser feito para a polícia tam-

bém mas com amostras calculados de ma-

neira diferente. A notar que em muitos 

municípios, os orçamentos para os servi-

ços primários de saúde foram reduzidos 

para canalizar o dinheiro para COVID. E 

imperativo que os serviços de cuidados 

primários de saúde funcionam de melhor 

maneira possível para evitar que haja ex-

cesso de doentes nos hospitais. 

10º. Importa garantir a criação de condições de 

funcionamento higiénico nos mercados e 

das autoridades locais e  do Governo da 

Província. Encerrar mercados por causa 

de incapacidade de criar as condições agu-

diza a pobreza e põe em risco a sobrevi-

vência das famílias. 

11º. Que o princípio da publicidade obrigue 

maior transparência nos diferentes progra-

mas de protecção social existentes, a 

exemplo do programa Kwenda. Quem são 

os beneficiários? Medição dos impactos? 

Valores gastos? Sistemas de fiscalização e 

outras informações credíveis e factíveis. 

 

	


