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Ao apresentarem a sua opinião sobre o OGE de 2022, o OPSA e a ADRA pretendem 

apoiar os cidadãos nas questões relacionadas com a governação e políticas públicas, 

com informação e análise que possibilitem um mais judicioso conhecimento sobre as 

prioridades governamentais para o ano que se inicia. Pretendem também contribuir 

para um debate alargado e inclusivo sobre o OGE de 2022 e, ao mesmo tempo, 

influenciar os futuros exercícios de discussão e elaboração das propostas orçamentais 

ao longo dos próximos anos.  

Um dos desafios deste OGE é o seu alinhamento com novo Plano de Desenvolvimento 

Nacional 2018-2022 (PDN), o qual procura articular-se, por seu turno, com os Objectivos 

de Desenvolvimento Sustentável consagrados pela Agenda 2030 das Nações Unidas. 

Neste sentido, por exemplo, será sempre importante considerar como é que as opções 

consagradas neste OGE refletem não apenas as estratégias de desenvolvimento 

definidas nestes documentos, mas também as prioridades e escolhas dos decisores 

políticos e ao programa eleitoral que mereceu a escolha da maior parte dos cidadãos 

nas eleições de 2017.  

 
O OPSA e a ADRA têm consciência de que a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2022 

foi elaborada e aprovada num contexto em que Angola enfrenta um período de recessão 

económica desde 2016, uma das consequências deste facto na vida de muitos dos 

cidadãos prede-se com o longo período de desemprego em massa, baixo nível de 

rendimento real, falência de empresas, baixos níveis de produção e investimentos, 

etc., sempre acarretando em consequências negativas da crise para a economia 

nacional.  

 

Outro dado da máxima importância prende-se com o facto de que a pandemia de COVID-19 e 

algumas medidas destinadas a conter a propagação do vírus têm tido impactos prejudiciais 

para economia e para sociedade, em especial tendo em conta a grande dimensão do setor 

informal.  

 È importante termos em linha de conta que cinco anos depois do último acto eleitoral, 

realizam-se no próximo ano eleições legislativas em Angola. É um acontecimento importante 

para Angola. A importância especial das eleições neste contexto decorre do factor incertezas já 

que associada a estas existe sempre à tentação de se absorver recursos públicos do 

Orçamento Geral do Estado e de as pôr ao serviço do Estado e do partido no poder ou de 

fazerem-se opções por programas e projectos eleitoralistas. 
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De forma resumida o OPSA e a ADRA entendem, que em parte, esse longo período de 
crises, poderá ser explicado pela adopção de uma política monetária moderadamente 
acomodatícia, bem como pelo a desvalorização da moeda nacional, num ambiente de 
queda das receitas petrolíferas também impulsionada pelo impacto da crise pandémica 
no mercado petrolífero.  
 
Inflação  
 
Alta inflação e a economia em depressão, têm tido grande impacto nas condições de 
vida da população, o seu poder de compra e conferido incerteza aos agentes 
económicos na tomada de decisões neste cenário desafiador. 
 
A taxa de inflação homóloga situou-se em 26,5%, representando um aumento de 2,75 
p.p comparativamente à verificada no mesmo período de 2020. No final de Setembro 
de 2021, a inflação acumulada atingiu 19,43%, isto é 1,39 p.p a mais do que o valor 
verificado em igual período do ano de 2020. 
 
A desaceleração da inflação acumulada nos anos precedentes ao de 2020 é resultado da 
implementação das medidas de estabilização macroeconómica e de políticas 
coordenadas, constantes do Plano de Estabilização Macroeconómica e no Programa de 
Financiamento Ampliado (EFF) em curso com o Fundo Monetário Internacional. 
 
A depreciação tem sido associada à inflação sustentada. E, o FMI prevê para Angola uma 
inflação até ao final do período na ordem de 22% e antevê uma nova recessão de 0,7%.  
 
A quebra de receitas do petróleo 
 
A economia angolana continua fortemente dependente do sector petrolífero. Em 2020, 
o choque no preço do Crude nos mercados internacionais, a queda da produção do 
petróleo, agravados pela situação epidemiológica, ditaram a maior recessão da história 
recente de Angola (-5,4%). 
 
No primeiro trimestre de 2021, a economia voltou a contrair 3,4% em termos 
homólogos, devido à forte contracção do sector petrolífero na ordem de 18,6%, 
incluindo a produção de gás, no entanto. 
 
Apesar de actualmente o preço do petróleo rondar os 80 USD/Bbl, a volatilidade no 
preço do petróleo, leva a queda acentuada nas receitas petrolíferas e pode vir a 
prejudicar a estabilidade na programação macro-fiscal do país. 
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Impacto da COVID-19 na economia nacional 
 
As perspectivas económicas pioraram desde o surgimento da Pandemia da COVID-19, 
tendo implicações amplas e complexas na adoção de medidas legislativas com profundo 
impacto nas empresas de diferentes sectores e na sociedade em geral. 
 
Nessa situação de crise econômica muito profunda e de uma recessão muito forte, o 
cenário epidemiológico caracteriza-se com efeitos que se interligaram e se ampliaram, 
tanto do lado da oferta como da procura tendo impacto directo na actividade dos 
particulares, incluindo a suspensão de actividade ou o encerramento dos serviços, 
estabelecimentos e locais de utilização pública e privada, bem como o internamento ou 
a prestação compulsiva de cuidados de saúde a pessoas que constituam perigo para a 
saúde pública. 
 
Angola tem até ao momento (Nov/21), 2 652 808 de pessoas totalmente vacinadas, o 
que corresponde a 8,5% a população total e, regista 1730 óbitos dos 65 033 casos 
positivos confirmados. 
 
Taxa de Desemprego e Pobreza 
 
Angola enfrenta uma perspectiva económica deteriorada, com o crescimento da 
pobreza e do desemprego e acesso limitado aos serviços sociais básicos.  
 
A taxa de emprego está concentrada em actividades com baixa produtividade limitando 
o crescimento das receitas fiscais, bem como, a normalização do funcionamento dos 
mercados e, portanto, salários pouco compensadores.  
 
De acordo com o relatório mais recente do INE, o sector da agricultura é o que mais 
contribui para o emprego e, representa 56,3% do emprego total, o que equivale a 6,1 
milhões de postos de trabalho. É importante ressaltar que cerca de 90% deste sector é 
representado pela actividade informal.  
 
Tendo em conta o Inquérito sobre Despesas, Rendimentos e Emprego em Angola (IDREA 
2018- -2019) divulgado em Março de 2020 pelo INE, ficou-se a saber que no período em 
referência a oferta total de trabalho para a produção de bens e serviços era de 12,7 
milhões de trabalhadores. O número total de empregados era de 9,1 milhões de 
trabalhadores, sendo que 73% (6,6 milhões de trabalhadores) era informal. O número 
de postos gerados pelo lado formal da economia era de 2,5 milhões. Mais 
recentemente, através da divulgação do Inquérito ao Emprego em Angola (IV Trimestre 
de 2020 e I Trimestre de 2021), verifica-se que a oferta laboral representa 15,6 milhões 
de trabalhadores, o número total de empregados para 10,8 milhões de trabalhadores, 
cerca de 81% (8,7 milhões de trabalhadores) está na informalidade. Já o lado formal da 
economia emprega 2,1 milhões de trabalhadores. Da comparação entre os dois períodos 
2018/2019-2020/202. 
 
Com mais de 90% da população empregada na economia informal, as mediadas de 
política precisam claramente ser revistas e atender os meios de subsistência. Por isso 
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mesmo, a promoção da competitividade das empresas no mercado interno e nas 
exportações é uma pré-condição essencial para assegurar a diversificação da estrutura 
económica, reduzir o défice da balança comercial, alargar a base de incidência tributária, 
facilitar a integração nos mercados à escala regional e internacional com reflexos 
positivos no crescimento económico, na criação de empregos remuneradores e na 
redução da pobreza. 
 
 

PRESSUPOSTOS DA ELABORAÇÃO DO OGE 2022  
 
O Orçamento Geral do Estado para 2022 está avaliado em cerca de Kz 18,7 biliões, 
representando um aumento de 26,8% relativamente ao OGE 2021 
 
De acordo com as projecções do governo, em 2022 Angola poderá interromper o 
longuíssimo período recessivo, pois, prevê um crescimento real do PIB de 2,4% 
resultante do PIB petrolífero e não petrolífero. 
 
Com a retomada dos preços do petróleo nos mercados internacionais, perspectiva-se 
uma aceleração da economia angolana de crescimento real de 1,6% para o PIB 
petrolífero, (incluindo a produção de gás) e 3,1%, respectivamente para o não 
petrolífero. 
 
O preço de referência do barril do petróleo de 59 USD/Bbl, que sustenta o projecto de 
Orçamento de Estado para 2022 ainda é arriscado, o que implica o risco de exposição a 
uma descida acentuada nos preços do petróleo e ignora o próprio compromisso de 
estabilização macroeconómica assumido pelo próprio governo 
 
As projecções de contínua queda da produção petrolífera entram em contradição com 
a previsão de crescimento do PIB petrolífero e, consequentemente, do PIB global. 
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1. Enquadramento 

2. Análise dos pressupostos de elaboração do OGE 2022 

3. Análise do OGE 2022 

O montante total da proposta de Orçamento Geral do Estado para 2022 foi calculado 

em cerca de 18,7 biliões de kwanzas, apontando para um aumento de 26,8% quando 

comparado com o Orçamento Geral do Estado para 2021 que foi avaliado em cerca de 

14,8 biliões de kwanzas. 

No âmbito das projecções fiscais o OGE para 2022 apresentará um total de  receitas de 

cerca de 11.637 mil milhões de kwanzas o que corresponderá a 21,3% do PIB, e cerca de  

11.635 mil milhões de kwanzas de total de despesas, equivalente a 21,3% do PIB.  

O OGE para 2022 aponta para o um saldo fiscal global superavitário de 1,5 mil milhões 

de kwanzas correspondente a 0,003% do PIB. 

3.1 Previsão das Despesas 

Desde 2018 que a grande prioridade do OGE, continua a ser o pagamento da dívida 

pública. A mesma representa cerca de 50% da actual proposta do OGE e 52% do OGE de 

2021. 

Quando comparado, dá a impressão que o peso da dívida pública de um ano para o 

outro, reduziu em praticamente 2 p.p. Mas acontece que, se efectuarmos a análise do 

montante da dívida para o ano de 2022 com a despesa global de 2021, vamos notar que 

o peso com as operações da dívida é de 63%, o que representa um aumento de 1,5 

biliões de kwanzas. 
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A figura abaixo apresenta as prioridades da proposta de OGE para 2022 

Figura 1 – Prioridades Orçamentais 

Fonte: elaboração própria 

 

A segunda maior fatia da despesa global, vai para os serviços de soberania. Mas de 

acordo como foi desenvolvido no relatório de fundamentação, a segunda maior fatia é 

dirigida ao sector social, isto porque o Governo dentro dos serviços de soberania, extrair 

os serviços públicos gerais dando a impressão que, depois dos serviços da dívida, o 

sector social aparece como a segunda prioridade com cerca de 19% da despesa global. 

As despesas do Orçamento Geral do Estado são sempre analisadas em duas (2) 

perspectiva: 

• Global 

• Fiscal 

A despesa na perspectiva global- representa a despesa do ano que o Orçamento diz 

respeito, mais a despesa referente as dívidas contraídas nos anos anteriores. Já na 

perspectiva fiscal, a despesa apresentada diz respeito ao ano de referência do 

Orçamento. 
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Tabela 1- Representação das Receitas e Despesas do OGE para 2022 

Descrição Valores Percentagem do PIB 

Receitas fiscais 11.637,4 21,3% 

Despesas fiscais 11.635,9 21,3% 

Saldo Orçamental 1,5 0,0% 

Fonte: elaboração própria                                        Valores expressos em mil milhões de kwanzas 

Relativamente a distribuição funcional da despesa, a nossa análise apresentará maior 

enfase ao sector social. 

Sector social 

De acordo com o Relatório de Fundamentação, o sector social deverá absorver 38,1% 

da despesa fiscal, que corresponde a 19,2% da despesa total e um aumento de 28,2% 

face ao OGE de 2021. 

Tabela 2- Sector social (valores expressos em mil milhões de kwanzas) 

Descritivo 
Valores nominais 

OGE 2021 

Valores 

nominais OGE 

2022 

Variação 

(2021-2022) 

Educação 1.023 1.242 21% 

Saúde 851 923 9% 

Protecção Social 565 655 16% 

Recreação, Cultura E Religião 45 57 25% 

Habitação e Serviços 

Comunitários 314 706 125% 

Protecção Ambiental 10 14 33% 

Total 2.809,68 3.597 28% 

Fonte: elaboração própria 

Dentro do sector social, houve maior incremento nos serviços comunitários e habitação 

e na proteção ambiental de 125% e 33% respesctivamente quando comparado com o 

OGE de 2021. Mas ainda assim, a maior prioridade deste sector continua a ser a 

educação com um peso no sector social deste Orçamento de 35%. 
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Sector social - despesas com a educação 

Os gastos com a educação apresentam um comportamento crescente desde 2002, e é 

curioso que, estes gastos estejam sistematicamente resumidos à criação de novas salas 

de aulas e remuneração dos professores, pois não se denota a preocupação com a 

qualidade do ensino no sentido de ser promovido formações de superação contínua dos 

quadros da educação, implementar a meritocracia para os professores, ampliar a 

educação técnica e profissional, salas de aulas com padrões ou preparadas para cumprir 

com os desafios do ensino no sêc. XXI, etc. 

Fonte: elaboração própria 

Costuma-se dizer que a educação é um sector chave, mas quando se compara a 

proporção entre o ensino primário, o ensino secundário e o ensino superior, 

respectivamente, com a fatia destinada aos credores na proposta de OGE 2022, fica-se 

na dúvida ! 

A figura abaixo, representa o número de vezes que cada ensino se repete dentro daquilo 

que é a fatia destinada para as operações da dívida. 

Figura 2 – Peso de cada ensino na Dívida Pública 
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Apesar do aumento nominal das despesas com a educação em cada ano, os recursos 

disponibilizados não representam um aumento tão significativo como esperado quando 

analisado os montantes no sentido real, devido a inflação que se instala no País. 

Fonte: elaboração própria 

 

 

 

Sector social - despesas com a saúde 

Os gastos com saúde pública, reflectem um novo nível e ajustado a situação de COVID-

19. Desde 2020 que passou a ser o dobro do que se gastava em 2019. 
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Em termos médios, não obstante o incumprimento das metas do sector social previstas 

pelo PDN, regista-se um crescimento deste sector ano após ano nos diferentes 

orçamentos de Estado. 

Como também é expressivo o crescimento, em termos de gastos reais, da saúde em 

2022 (9%). 

 

Fonte: elaboração própria 

O PDN 2018-2022 atribui maior prioridade ao sector social com ênfase na educação e 

saúde, mas a realidade se evidencia de forma oposta. A ambição expressa no PDN é de 

um ponto de partida de 12,4% em 2018 para a educação e 20% das despesa total como 

ponto de chegada (2022). Em termos de saúde, de 8,5% a 15% da despesa total.  

Como se pode observar no gráfico abaixo, o máximo que se atingiu para a educação é 

6,9% da despesa total (OGE 2021), e o máximo que se atingiu para a saúde é 6,1% da 

despesa total (OGE 2020). 
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Fonte: elaboração própria 

Sector social - despesas com proteção social 

As despesas básicas com a Proteção Social destinam-se à população que está em 

situação de vulnerabilidade social resultante da pobreza, privação e fragilização de 

vínculos relacionais de pertencimento social.  

Apesar do reforço que tem ocorrido ao longo dos anos tal como espelha o gráfico abaixo, 

esta assistência ainda continua a ser de pequena escala, quase que inexistente nos 

meios rurais e sem transparência nas propostas de OGE. 
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Fonte: elaboração própria 

Na proposta de OGE para 2022, o peso das despesas não especificadas no subsector 

protecção social é um exemplo claro de violação de regras de elaboração do Orçamento 

de Estado. Viola-se o princípio da especificidade e, fundamentalmente, da 

transparência. 
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Principais aumentos na despesa fiscal na proposta de OGE 2022 

Fonte: construção própria 

 

Apesar de o país apresentar baixa produtividade, ainda assim as despesas fiscais 

previstas na proposta de OGE para 2022, representam um aumento de cerca de 2.6 

biliões de kwanzas quando comparado com o OGE de 2021. O maior aumento prevê-se 

no consumo de bens e serviços num montante avaliado em 900 mil milhões de kwanzas 

(quase o montante total previsto para o sector da educação nesta proposta de OGE), de 

seguida aparece os juros, as transparências e as reumanaçãos dos empregados. 

O gráfico abaixo representa em termos de fatia, onde o Estado pretende gastar muito 

presenta 

Gráfico 5- Principais aumentos na despesa fiscal 
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3.2 Previsão das Receitas 

As receitas correntes estão avaliadas em 11,6 biliões de kwanzas, representando um 

aumento de cerca de 43% quando comprado com a o OGE para 2021. O sector 

petrolífero continua a ser a maior fonte de arrecadação de receitas de Angola, 

representando nesta proposta Orçamental um montante de 6,1 biliões de kwanzas. 

O imposto sobre o valor acrescentado, desde a sua implementação vem representando 

bons resultados nas contas do Estado. A rubrica imposto de consumo tem apresentado 

um crescimento quase que duplicado desde 2018 até 2021. Mas acontece que para a 

proposta de OGE para 2022, estas receitas irão crescer 21% devido as medidas impostas 

para reduzir o IVA em certos produtos e sectores. 

 

Fonte: Construção própria 

 

As receitas totais aumentarão ligeiramente de 21,2% do PIB em 2021 para 21,3% do 

PIB em 2022. Prevê-se que as receitas petrolíferas desçam de 12,2% do PIB para 11,2%, 

devido à menor produção e ao pressuposto do preço do barril de petróleo de 59 dólares, 

abaixo da média de 2021. As receitas não petrolíferas deverão aumentar ligeiramente 

de 8% do PIB para 8,4% do PIB, apesar de três reduções de impostos a implementar em 

2022: 
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1. Uma redução da taxa de IVA de 14% para 5% para uma série de produtos de 

consumo como: 

• Carne fresca e congelada; 

• Peixe congelado e seco; 

• Coxa de frango; 

• Acçúcar; 

• Sal; 

• Farinha de milho e; 

• Pão.  

Esta medida custará 24,3 mil milhões de kwanzas ou 1% das receitas não petrolíferas 

previstas para 2022. 

2. Uma redução da taxa de IVA para 7% para os serviços de hotelaria e restauração. 

Uma redução de 50% que implicará uma perda de receitas em torno de 3,5 mil 

milhões de kwanzas, ou seja, 0,1% das receitas não petrolíferas previstas para 2022. 

3. Uma redução de 15% para 6,5% na retenção na fonte para pagamentos no 

estrangeiro. Esta medida custará 94,8 mil milhões de kwanzas em receitas perdidas, 

ou seja, 2% das receitas não petrolíferas previstas para 2022. 
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Tabela 4- Receitas reais arrecadadas de (2019-2021) 

Receitas reais arrecadadas (2019-

2021) (mil milhões kzs) 2016 2017 2018 2019 2020 

2021 (2º 

trimestre) 

Correntes 1 509,0 2 529,4 4 586,9 5 330,0 5 321,9 1 822,7 

Petrolíferas 622,4 1 362,7 3 004,6 3 372,6 2 810,0 953,4 

Diamantíferas 7,4 10,8 19,4 16,6 35,0 9,9 

Outras Receitas Tributárias 787,1 1 029,1 1 312,9 1 754,9 2 239,1 839,7 

Outras Receitas Patrim. e Correntes 0,0 0,3 92,2 93,0 74,5 19,7 

Receitas de Contribuições Sociais 92,0 126,5 157,8 93,0 163,3 0,0 

Fonte: construção própria 

Apesar das importantes reformas feitas nos últimos anos com vista a transformar o 

sector diamantífero como um dos maiores contribuintes da economia Angolana, e como 

um dos sectores prioritários na estratégia de redução da dependência do petróleo, mas 

ainda assim, podemos notar que diante o petróleo, as receitas diamantíferas, continuam 

a ser residuais. 

Figura 3- Contributo dos sectores nas receitas arrecadas em 2020 
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3.2.1 Reforma fiscal 

A Reforma Fiscal levada a cabo pelo governo angolano tem gerado controvérsias em 

termos daquilo que é o seu real balanço. 

Objectivos da Reforma Fiscal Não Petrolífera (2011): 

• Aumentar o peso das receitas não petrolíferas no Orçamento; 

• Alargamento da base tributária; 

• Melhorar a administração fiscal para combater a fuga ao fisco; 

• Incentivos fiscais para promover a diversificação. 

Passos Principais da Reforma: 

• Criação da Administração Geral Tributária (AGT), surgiu em 2014; 

• Publicação de um novo Quadro Legal Fiscal, surgiu em 2014; 

• IVA em substituição do IC, surgiu em 2019; 

• Alterações em 2020: maior progressividade no IRT ( não é uma consequência da 
reforma tributária iniciada em 2011) 

 

Tabela 5- Mitos e Factos em torno da reforma fiscal e Diversificação da 
Economia Angolana 

 

 

As reformas tributárias foram desenvolvidas para se criar fontes alternativas de receitas, 

fazendo com que esta dependa pouco do petróleo. Se virmos no ponto 1 & 2, as receitas 



 

OPSA e ADRA                                                        ANÁLISE À PROPOSTA DE ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO PARA 2022 

petrolíferas em 2012 atingiram o pico de 43 mil milhões de dólares e as não petrolíferas 

atingiram o pico em 2014 com 11 mil milões de dólares.  

O peso das receitas petrolíferas no total de receitas em 2002 era de 77% e a não 

petrolífera era de 22%. Já em 2016, o peso de 77% reduziu para 47% e o 22% subiu para 

42%. O que passa a ideia de que de facto a reforma tributária iniciada em 2011, está a 

trazer bons resultados, uma vez que as receitas não petrolíferas passaram a representar 

um peso significativo nas receitas totais. 

Mas o que na verdade está a ocorrer é o seguinte:  

O peso das receitas não petrolíferas, aumentam a medida que as receitas petrolíferas 

caiem, e não porque há um crescimento bastante significativo no sector não petrolífero 

que está a fazer face ao sector petrolífero. 

Se virmos em 2016, o sector petrolífero só conseguiu arrecadar 8 mil milhões de dólares, 

uma vez que já chegou de arrecadar 43 mil milhões de dólares em 2012, e o sector não 

petrolífero arrecadou 7 mil milões de dólares. 

O que significa que, se não houve uma queda no sector petrolífero, as receitas do sector 

não petrolífero não teriam de atingir um peso aproximado ao das receitas petrolíferas. 

3.3 Saldos Orçamentais 

Está previsto nesta proposta um saldo fiscal superavitário na ordem dos 1,5 mil milhões 

de kwanzas, que representa cerca de 0,003% do PIB. As receitas representam cerca de 

21.3% do PIB avaliado em 11.637,4 mil milhões de kwanzas e as despesas representam 

21.3% do PIB equivalente a 11.635.,9 mil milhões de kwanzas. Provavelmente seja a 

retoma dos saldos superavitários começados em 2018 e 2019, que foram interrompidos 

devido aos efeitos da pandemia da Covid-19. 
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3.4 Gestão Orçamental 

A gestão Orçamental do Governo durante o boom, a nenhum momento apresentou um 

comportamento conservador das receitas para fazer face à choques futuros 

imprevisíveis, uma vez que, o governo, a medida que obtém maiores receitas, aumenta 

igualmente as despesas. 

O normal de ocorrer é aumentar as despesas quando se tem receitas, mas este aumento 

deve ser muito bem estudado porque o futuro é incerto e nem sempre o país estará a 

atingir os mesmos números significantes de receitas. Acontece que, as despesas não 

diminuem significativamente a medida que as receitas caem. 
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4. Evolução da Dívida Pública 

4.1 Dinâmica da Dívida 

O serviço da dívida continua a surpreender em termos de recursos que absorve dos 

orçamentos. Esperava-se que em 2022, como consequência das enormes quantias 

que o governo diz estar a desembolsar desde 2018 e que, segundo ainda o governo, 

tem contribuído para a redução do estoque da dívida, este indicador, viesse a ter um 

peso baixo no OGE de 2022.  

 

Fonte: construção própria 

As diferentes moratórias de que o governo beneficiou por força da pandemia, 

contribuem para as interrogações. Incertezas levantam-se sobre o pós-eleições face os 

passivos que vêm sendo empurrados para o futuro e a trajectória viciosa da gestão 

orçamental.    

 

RECOMENDAÇÕES 

Os cidadãos devem ter o direito e oportunidades efectivas de participar directamente 

no debate e discussão públicos sobre a concepção e implementação dos orçamentos 

públicos, por esta razão   políticas o OPSA e a ADRA registam com agrado o facto de que 

pela primeira vez foi implementado o orçamento participativo em todos os municípios 

do país, e congratulamo-nos pelo facto de mais uma vez  a 7ª Comissão da Assembleia 

3,0
2,3

4,7
4,0

5,3

2,1
2,9 2,8

3,7 3,9

5,1 5,3

7,5 7,7

9,3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

2018 2019 2020 2021 2022

Gráfico 8- Evolução das Operações da Dívida Pública              
(biliões kwanzas)

Operações da Dívida Pública Interna Operações da Dívida Pública Externa Total



 

OPSA e ADRA                                                        ANÁLISE À PROPOSTA DE ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO PARA 2022 

Nacional tenha convidado organizações da sociedade civil para apresentarem as suas 

opiniões sobre o OGE. Sugerem, ainda, que as futuras discussões sejam registadas em 

actas e disponibilizadas ao público (podendo ser online) para facilitar o 

acompanhamento das recomendações aceites.  

O OPSA e a ADRA saúdam o executivo pela adopção de marcadores que permitem 
identificar de forma clara os programas e linhas orçamentais com impacto ao género, 
de género, dada a sua importância para na integração de género nos processos 
orçamentais com base em parâmetros e ferramentas utilizadas ao nível internacional 
pelas Nações Unidas. Graças a esta medida, hoje é possível identificar, a classificação e 
a inclusão de linhas orçamentais em termos de género, de acordo com a classificação 
adoptada para o OGE 2022, e sugerimos que a mesma medida seja adotada ao nível dos 
próximos orçamentos participativos e orçamentos municipais, garantindo a 
transversalidade do género num conjunto de intervenções ao nível local. 

 

Sendo assim, apresentam-se as seguintes recomendações: 

 

RECOMENDAÇÕES GERAIS: 

 

Todas as pessoas têm o direito de procurar, receber e transmitir informações sobre 
políticas fiscais. Para ajudar a garantir este direito, os sistemas jurídicos nacionais devem 
estabelecer uma presunção clara em favor da disponibilidade pública de informação 
fiscal sem discriminação. As excepções devem ser limitadas na sua natureza, claramente 
estabelecidas no quadro legal, e sujeitas a contestação através de mecanismos de 
revisão de baixo custo, independentes e oportunos. 
 

- Todas as pessoas têm o direito de procurar, receber e transmitir informações sobre os 
orçamentos públicos. Para ajudar a garantir este direito, o OPSA e a ADRA recomendam 
que os poderes Executivo, Legislativo e o Tribunal de Contas estabeleçam mecanismos 
claros em favor da disponibilidade pública de informação orçamental, contrariamente 
ao que ainda vem ocorrendo em relação aos gastos feitos com a Covid-19 e outros 
ligados aos processos de contratação simplificados ou adjudicação directa. 
 
- Com base na experiencia dos orçamentos anteriores, mormente,  na relação entre o 
que vem sendo orçamentado, aprovado e executado, bem como os resultados obtidos 
e o que estava previsto no Plano Nacional de Desenvolvimento,  o OPSA e a ADRA 
recomendam ao Executivo no sentido de publicar objectivos claros e mensuráveis para 
a política orçamental, relatar regularmente os progressos realizados comparando-os 
com as metas previstas, e explicar as razões dos eventuais desvios aos planos. Esta 
medida pode ser feita nos próximos meses em relação as metas previstas no PDN. 
 
- Por se tratar do último orçamento da presente legislatura, o OPSA e a ADRA 
recomendam ao Executivo no sentido de publicar informações financeiras e não 
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financeiras de alta qualidade sobre os principais programas realizados ao longo da 
legislatura e financiados com os orçamentos passados, presentes e previstos, 
desempenho, riscos fiscais, e activos e passivos públicos. A apresentação de informação 
fiscal em orçamentos, relatórios fiscais, demonstrações financeiras dando o máximo de 
garantias quanto à integridade dos dados e informações fiscais. 
 
- Com base na experiência de anos anteriores, o OPSA e a ADRA recomendam ao 
Executivo que surgir do próximo pleiton eleitoral, no sentido de comunicar os objectivos 
que perseguem e os resultados que produzem com os recursos que lhes são confiados, 
e esforçar-se por avaliar e divulgar aos cidadãos os resultados sociais, económicos e 
ambientais previstos e reais. 
 
- Tendo em conta as notícias postas a circular, sobre possíveis incumprimentos no 
processo de contratação pública, o OPSA e a ADRA recomendam que todas as 
transacções financeiras do sector público devem ter a sua base jurídica. As leis, 
regulamentos e procedimentos administrativos que regulam a gestão financeira pública 
devem estar à disposição do público, e face as notícias acima descrita, a sua 
implementação cabal, deveria ser sujeita a uma verificação independente que poderia 
ser da Assembleia Nacional e ou Tribunal de Contas. 
 
 
RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS  
 

- Que a alocação de recursos no OGE reflicta sempre as alterações demográficas 
em curso no país e evite as assimetrias, sobretudo as geográficas; 

- Que, como o OPSA vem regularmente sugerindo, na alocação de recursos, 
prioridade seja dada àqueles sectores que garantem bem-estar progressivo e 
sustentado: sector social; investigação e criação; infraestruturas públicas 
essenciais (água, transporte, electricidade, comunicações); políticas tendentes à 
elevação da produção e transformação endógenas e à diminuição tanto da 
exportação de matéria prima quanto da importação de produtos cuja matéria de 
base Angola possua; políticas promotoras da justiça social, preventivas contra 
vários tipos de conflitos, inclusive conflitos xenófobos;  

- Que se esclareça a questão da Nova Divisão Política e Administrativa, se estão 
previstas despesas para tal, devendo, num ou noutro caso, ser dito que não faz 
sentido, numa situação de dificuldades financeiras graves, prever mais despesas 
com infraestruturas para suportar cinco novas capitais de província e um número 
elevado de novos municípios, para além dos custos em despesas de 
funcionamento (salários e não só);  

- Que, para o caso da Agricultura haja um tratamento similar ao da Educação e 
Saúde, pois é preocupante que a percentagem das despesas com o sector 
permaneçam abaixo dos 2%, quando a referência é de 10%(Maputo, 2003), e 
ainda que a agricultura familiar só terá progressos com aumentos de 
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produtividade e estes só serem possíveis se o Ministério da Agricultura puder 
admitir técnicos para extensão rural, tal como os da Educação e Saúde.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPSA e ADRA                                                        ANÁLISE À PROPOSTA DE ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO PARA 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


