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1. Notas Introdutórias 
O PQG 2020-2024 centra a sua acção governativa na melhoria do bem-estar e da qualidade de vida 
das famílias moçambicanas, na redução das desigualdades sociais e da pobreza entre outros, segundo 
o governo. Contudo, não há expectativas positivas para alcance deste objectivo já que em relação ao 
quinquénio passado, alguns indicadores deterioraram.

À semelhança do que ocorre nos outros sectores considerados prioritários tal como a agricultura, 
para os sectores da saúde e água e saneamento o PQG 2020-2024 não apresenta acções concretas que 
possam de forma eficaz e eficiente monitoráveis.

Pelos objectivos vagos, o país continuará a ter sectores prioritários negligenciados e pouco desenvol -
vidos e, consequentemente pouco se espera que tenham o impacto desejável na vida dos moçambi-
canos.

Um outro aspecto negativo, é que o balanço do programa quinquenal do Governo no quinquénio 
passado não é público e este facto sinaliza falta de transparência e falta de interesse por parte do exep-
cutivo, de ser escrutinado. 

Para além disso, os balanços dos planos económicos e sociais que também servem de instrumento 
de monitoria não são disponibilizados ao publico atempadamente, o ultimo disponível no domínio 
publico refere-se ao ano de 2017.

Com a pandemia da COVID-19, várias fragilidades decorrentes de uma gestão danosa dos recursos 
públicos vieram a tona. Falta de tudo um pouco, num contexto em que a cada cinco anos o governo 
planifica melhorar as condições de vida da população. E para este quinquénio o discurso promissor e 
o modus operandi pouco transparente, levam a crer que será mais um quinquénio de promessas que 
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não serão cumpridas. 

Mas, vale a pena realçar que a conjuntura actual já não permite que o discurso de “apostar na trans-
formação e modernização da produção agrícola e pecuária bem como a sua comercialização fique 
apenas no papel. 

O CIP sugere que seja efectivamento implementado e as metas devem ser revistas para cima, ou seja, 
para pelo menos o dobro que se previa alcançar em 2024. 

Por isso, chama-se a atenção que os indicadores macroeconómicos previstos para o quinquénio, pelo 
menos para este ano, devido ao COVID-19 devem ser revistos para evitar fixar as metas em níveis 
não alcançáveis.

2. Sector de Água e Saneamento
Olhando particularmente para o sector da água e saneamento, à semelhança de outros sectores, os 
objectivos e metas do governo para o presente quinquénio demonstram pouco esforço do Governo 
para desenvolver este sector, isto é, as metas a alcançar ao fim dos cinco anos, se alcançadas, não 
abrangerão grande parte da população necessitada, como tem acontecido. 

Ademais, observa-se que as metas para o presente quinquénio (2020-2024), no que respeita ao sec-
tor de água, nalguns casos são as mesmas desenhadas para o quinquénio anterior (2015-2019), vide 
gráficos abaixo. 

                                                                                      



                                                                                  

Estas metas estáticas colocam maiores desafios em relação ao contexto actual em que se requer re-
forço das medidas de prevenção face ao novo coronavirus. O CIP questiona, como é que ira se gaa-
rantir que as pessoas irão seguir com as recomendações do Ministério da Saúde se nem sequer 
tem fontes de agua segura e a previsão é que de não haver esforço adicional em relação a meta 
de 2019? 

Em relação a percentagem da população com fonte de água segura nas zonas rurais, a meta para 2024 
é inferior a meta traçada para 2019 em menos 5 pontos percentuais. O que é bastante preocupante

No que diz respeito a percentagem da população com fontes de água segura nas zonas urbanas, em 
2019, houve redução de 2 pontos percentuais se comparado com o estágio em que o país se eno-
contrava em 2014. O CIP sugere que se inicie um trabalho intensivo do Governo neste sector para 
minimizar a propagação do COVID-19. Uma forma de demonstrar compromisso com o sector é 
rever em alta as metas, anteriormente previstas.

Um aspecto controverso e questionável é o que houve uma iniciativa presidencial denominada Agua 
para Vida orçada em 80 milhões de dólares financiados pelo Orçamento do Estado para beneficiar 
cerca de 1,7 milhões de pessoas mas que pelos vistos não serviu para melhorar a percentagem de 
pessoas com fonte de água segura nas zonas rural e urbana. 

Em relação ao saneamento, no seu discurso de tomada de posse, o Presidente da Republica fri-
sou que daria especial atenção ao saneamento neste quinquénio, entretanto as metas para 2024 
não se diferem das metas para 2019, que não foram alcançadas.

Uma forma de mostrar interesse neste sector seria fixar metas mais ambiciosas e desafiar-se a 
incluir uma linha orçamental denominada “saneamento” no orçamento de estado a partir de 
2020 de modo a facilitar a monitoria dos fundos públicos e haver clareza sobre as acções neste sector. 



3. Sector de Saúde 
Os esforços do governo no sector da saúde, mostram a prior uma mudança não significativa condu-
cente para a melhoria do bem-estar social e acesso aos serviços públicos básicos. 

Neste sector, o governo apresenta metas bastante ambiciosas, que se espera que sejam cumpridas em 
cinco anos. 44 hospitais gerais, provinciais e distritais é a base considerada 2019 para uma meta de 
75 hospitais até 2024, um número que olhando para o desempenho de execução do sector da saúde irá 
merecer monitoria por parte da sociedade civil. 

Uma análise comparativa entre o PQG actual e o anterior mostra que a construção dos hospi-
tais provinciais na Beira, Sofala e Nampula era a meta do quinquénio passado, não obstante, a 
conclusão de sua construção continua sendo meta para o quinquénio 2020-2024. 

E, no âmbito do pedido de financiamento para fazer face ao COVID-19, o governo veio a público 
pedir apoio de cerca de 700 milhões de dólares via apoio directo ao orçamento dos quais o maior bolo 
(553 milhões de dólares) seriam destinados a construir 79 hospitais, a iniciativa é boa mas será que o 
Governo não se esta aproveitar desta pandemia para cumprir com o seu plano de 5 anos? 

O importante neste momento, é garantir que para além destes novos hospitais, os já construídos sejam 
equipados de modo a que estejam em melhores condições de atendimento das populações. De nada 
vale ter infra-estruturas que não serão suficientemente uteis a população, porque não há garantia que 
serão devidamente equipados. 

No sector da saúde, o governo tem igualmente como objectivo garantir a provisão de cuidados 
e prestação de serviços de saúde de qualidade aos cidadãos, contudo, não apresenta detalhada-
mente no programa as metas intermédias que permitirão monitorar os esforços que irá levar a 
cabo por forma a garantir o cumprimento deste objectivo. Uma acção que no contexto actual 
deve ser tomada como prioritária.

Um único aspecto positivo no presente PQG no âmbito do sector da saúde é a introdução de 
metas para provisão de médicos especialistas para prestação de serviços de saúde de qualida-
de, tendo como base 2019 com 670 especialistas e uma meta de 935 médicos, entretanto, neste 
contexto pode se revelar ser um número insuficiente. 

Para finalizar, para que o PQG seja um documento de utilidade publica, é importante que seja 
alinhado em termos de indicadores com os planos anuais (PES) e Orçamento de Estado. Uma 
forma de se demonstrar esse alinhamento seria através da apresentação das metas intermédias que 
não se encontram disponíveis. 
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