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O Governo Continua a Contrair 
Empréstimos sem Nenhuma 
Transparência
Os escândalos sobre as dívidas “ocultas” não serviram de “travão” contra 
más práticas na gestão de finanças públicas 

A publicação da Conta Geral do Estado 
(CGE) 2016 no portal da DNO  permitiu ao CIP 
comparar a informação da CGE com o Relatório 
de Execução Orçamental (REO) 2016 . Como em 
anos anteriores, as cifras orçamentais realizadas 
na CGE diferem das do REO. É natural que haja 
algumas divergências nos documentos, uma 
vez que a CGE apresenta uma análise mais 
consolidada das contas públicas. No entanto, às 
vezes as diferenças são bastante significativas , o 
que impede produzir análises com qualidade e 
fidelidade necessárias sobre as contas públicas. 

A presente Nota faz ênfase das diferenças 
identificadas na categoria das despesas: na CGE 
figuram 220,6 mil milhões de Meticais (MMT) e 
no REO figuram 209,9 MMT (Tabela A em baixo). 
Com base na informação que podemos extrair 
do documento, pode-se verificar que o total das 
despesas a nível Central teve um aumento de 
8,6% na CGE 2016, comparado com o REO 2016. 

A categoria que mais influenciou este aumento foi 
a de Operações Financeiras Activas, em especial 
Empréstimos de Retrocessão. Estes empréstimos, 
que normalmente são destinados às empresas 
ou outras entidades estatais, aumentaram em 7,6 
MMT, de 5,6 MMT no REO 2016 para 13,2 MMT 
na CGE 2016 (Tabela B em baixo). Investigando 

os elementos desta rubrica, parece que houve 
dois empréstimos do Exim Bank da China que 
não foram reportados no REO 2016: 4,4 MMT à 
Administração Nacional de Estradas (ANE) e 3,1 
MMT ao Porto de Pesca da Beira (PPB). 

Por sua vez, na CGE 2016 o Governo mostra 
que estes empréstimos já estiveram incluídos 
no Orçamento Actualizado (pelo Ministro das 
Finanças, com base nas competências atribuídas 
através do artigo 8 da Lei n.º 9/2015, de 29 de 
Dezembro). Só que, olhando o Orçamento 
Actualizado apresentado no REO 2016, os dois 
empréstimos do Exim Bank da China não são 
reportados (Tabela C)! Sendo estes montantes 
altos, o CIP levanta duas perguntas: (1) como é 
possível que a coluna de Orçamento Actualizado 
da CGE 2016 mostre a cifra de 13,290 MMT para 
esta categoria e o REO 2016 só mostre 7,900 
MMT? (2) Como é que foram autorizados estes 
empréstimos, já que não figuravam no REO 
2016?

O CIP, mais uma vez, insta o Governo a gerir 
de forma transparente a concessão e utilização 
dos seus empréstimos. Esta deveria ser hoje em 
dia uma postura normal, dada a perda total de 
credibilidade na gestão da dívida resultante das 
dívidas ocultas de mais de 1 bilhão de dólares 
americanos.
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Tabela A. Despesas Totais 

Fonte: CGE 2016

Fonte: REO 2016
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Tabela B. Tabelas Comparativas dos Empréstimos por Acordos de Retrocessão

Fonte: CGE 2016

Fonte: REO 2016
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Tabela C. Tabelas Comparativas Orçamento Actualizado – Empréstimos de 
Retrocessão

Fonte: CGE 2016

Fonte: REO 2016



5

Parceiros:

Rua Fernão Melo e Castro, 
Bairro da Sommerschield, nº 124
Tel: (+258) 21 499916 | Fax: (+258) 21 499917 
Cel: (+258) 82 3016391
Email: cipmoz@gmail.com
     @CIP.Mozambique       @CIPMoz
www.cipmoz.org | Maputo - Moçambique

CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA
Anticorrupção - Transparência - Integridade

InformaÇão editorial

Director: Adriano Nuvunga
Autor: Jorge Matine 

Equipa técnica:  Anastácio Bibiane, Baltazar Fael, 
Borges Nhamire, Celeste Filipe, Edson Cortez, Egí-
dio Rego, Fátima Mimbire, Inocência Mapisse, Jorge 
Matine Stélio Bila, 

Propriedade: Centro de Integridade Pública
Maquetização: Liliana Mangove


