
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA                  DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

GOVERNO 

Orçamento Cidadão 2018 

 

Os recursos públicos do Estado são recursos do povo. É direito do povo saber como é 

utilizado o dinheiro posto à disposição do Governo, através dos impostos que paga. O 

Orçamento do Cidadão 2018 é um documento que procura explicar e traduzir para uma 

linguagem compreensível para o cidadão comum e de forma mais simples possível o 

conteúdo da Proposta do Orçamento Geral do Estado para 2018. 
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O que é um Orçamento Cidadão? 

 

O Orçamento Cidadão serve para informar aos cidadãos de onde vem o dinheiro 

público e como é que o Governo gasta esse dinheiro. É uma versão simplificada e de 

fácil compreensão do Orçamento Geral de Estado (OGE) para 2018, dirigida ao cidadão 

comum, explicando numa linguagem clara, simples e de fácil compreensão a forma 

como o Governo pretende obter fundos para financiar as suas actividades e como 

planeia gastá-lo para atender as necessidades de população, reduzir a pobreza e fazer 

crescer a economia do país. 

 

O Governo deve prestar contas aos cidadãos sobre o que faz e como o faz. O 

Orçamento Cidadão tenta explicar de forma resumida os aspectos considerados mais 

importantes no OGE, tais como as medidas e as prioridades que o Governo pretende 

implementar em 2018. 

 

 

Que elementos tem em conta o Governo na elaboração do orçamento?  

 

Para elaborar o Orçamento, o Governo, através do Ministério que tem a 

responsabilidade das Finanças, considera o comportamento da economia nacional e 

internacional do último ano, bem como as perspectivas de crescimento e principais 

desenvolvimentos das economias, sobretudo dos nossos principais parceiros comerciais 

e países amigos que nos dão ajudas financeiras e outros que nos dão dinheiros 

emprestados. 

A partir daí, os técnicos do Ministério das Finanças fazem uma previsão daquilo que 

poderá ser o comportamento da economia para o ano em que o orçamento aprovado 

irá ser executado, apresentando uma estimativa do valor total de bens e serviços finais 

que serão produzidos no país - este valor é conhecido como Produto Interno Bruto ou 

abreviadamente, PIB. Estas estimativas ajudam o Governo a calcular a quantidade de 

receitas que receberá dos contribuintes para atender as necessidades das despesas que 

fazem funcionar o Estado e os custos com a construção e reabilitação de escolas, 

estradas; abastecimento de água e fornecimento de energia às populações entre outras 

atividades que visem o bem comum. 
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Como está composto o orçamento? 

 

O orçamento é composto por receitas, despesas e pelo Financiamento. Para além das 

receitas que vêm dos impostos que o Estado cobra, ele também recebe ajudas ou 

donativos que não precisam ser devolvidos, de organismos como por exemplo Banco 

Mundial, BAD e União Europeia, e de outros países amigos como China, Portugal e 

Japão.  

 

Receitas  

O total das receitas correntes que o Governo espera cobrar durante 2018 é de 

1.366.590.000, 00 (Mil Milhão, Trezentos e Sessenta e Seis Milhões, Quinhentos e 

Noventa Mil Dobras), aproximadamente 41,7% das receitas totais, dos quais 

45.454.000,00 (Quarenta e Cinco Milhões, Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil 

Dobras), referem-se às Receitas Consignadas aos Sectores. Este dinheiro somado às 

ajudas serve para pagar as construções e reabilitações de estradas, escolas, centros de 

saúde, compra de medicamentos, melhorar os sistemas abastecimento de água e 

energia, etc. 

 

 

 

O total de donativos ou de ajudas em dinheiro e bens materiais que o Governo espera 

receber de outros países e parceiros internacionais, é de 1.669.060.000,00 (Mil Milhão, 

Seiscentos e Sessenta e Nove Milhões e Sessenta Mil Dobras), correspondente à 50,91% 

das receitas totais, dos quais nDbs. 183.500.000,00 são destinados ao apoio orçamental, 

nDbs 83.223.000,00 da utilização do Fundo HIPC e os restantes nDbs. 1.402.337.000,00 

são destinados para projetos de investimento. Este apoio virá, sobretudo, dos nossos 

parceiros Bilaterais como a República Popular da China, Portugal, Japão; do apoio ao 

orçamento que será dado pelo Banco Mundial e a União Europeia, para o sector de 

Só depois de o Governo receber o dinheiro dos impostos e 

donativos, é que pode começar a gastar para construções e 

reabilitações de estradas, escolas, centros de saúde, compra 

de medicamentos, etc. 
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água e saneamento. 

 

Geralmente, o total das receitas cobradas no país, somadas ao total das ajudas 

recebidas pelo Governo, não são suficientes para suportar os compromissos de 

despesas efetuados pelo Estado, sendo o valor esperado para 2018 da soma destas 

duas receitas de nDbs. 3.035.650,00 milhões de dobras. 

 

Assim sendo, as contas do Governo apresentam um défice, ou seja, um total de receitas 

inferior ao total de despesas no valor de 242.615.000,00 (Duzentos e Quarenta e Dois 

Mil Milhões, Seiscentos e Quinze Milhões de Dobras), o que representa 7,4% do total 

dos gastos previstos. 

Os sucessivos défices orçamentais têm sido a principal razão do aumento da dívida que 

S.Tomé e Príncipe vem contraindo com outros Países e organizações internacionais, 

situação que o Governo tem vindo a procura minimizar com a busca de outras fontes 

de financiamento para o OGE. Assim sendo, a parte em falta das receitas para cobrir o 

total das despesas será financiada da seguinte forma:  

I. O Governo prevê financiar 82,3% do défice orçamental, cerca de 199.665,00 

milhões de dobras, com recurso ao financiamento externo, provenientes 

principalmente de parceiros bilaterais como o Kuwait e organizações 

internacionais como o Banco Africano de Desenvolvimento, FIDA e o BADEA. 

 

II. O Governo prevê ainda que 17,5% do défice, cerca de 42.450,00 milhões de 

dobras serão cobertos pela Conta Nacional do Petróleo para financiar despesas 

de investimento geradoras de emprego às populações.  

 

III. Os restantes 0,21% do défice, cerca de 500,00 milhões de Dobras serão 

arrecadados através da venda de parte dos bens do Estado, somando desta 

forma os 242.615,00 milhões de dobras necessários para cobrir as despesas 

previstas para 2018. 

O total das despesas que o Governo prevê realizar em 2018 é de 

3.278.265.000,00 milhões de dobras. 
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Apresentação Global do Orçamento Geral do Estado para 2018 

 

 

 

    

  Figura 1.Receitas, Despesas Totais, Défice. 

 

Fonte: Ministério das Finanças Comércio e Economia Azul. 

 

 

 

Quais são os principais fatos económicos e orçamentais esperados 

para 2018? 

 

A “Conta Nacional do Petróleo” é a conta bancária onde é 

depositado o dinheiro que o país recebe do negócio do 

petróleo, e que pode utilizar por ano, até 20% do saldo 

existente, para financiar o OGE. 

 

3.278.265,00 
milhões de 

dobras 

242.651,00
milh

dobras

Receitas Despesas Saldo (Negativo)

3.035.650,00 
milhões de 

dobras 
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Para o ano económico de 2018, é esperado um crescimento económico que deverá 

rondar os 5%, baseado sobretudo na consolidação das reformas fiscais previstas e nos 

projetos de investimento com efeitos multiplicadores na economia. Os primeiros sinais 

do aumento do preço de petróleo verificados nos últimos meses cria alguma 

expectativa de pressão sobre o mercado interno, tendo em conta que o país depende 

de produtos petrolíferos para produção de energia eléctrica. Por outro lado, o aumento 

do contributo do fluxo turístico e uma melhor produção de cacau que se vem 

registando e que constituem factores que poderão proporcionar uma melhoria das 

exportações assim como a diminuição do défice da conta corrente, ainda que pouco 

significativa, são factores a considerar.  

Igualmente, são esperadas reformas dos sistemas fiscal, financeiro, judicial, entre outras, 

com vista a aumentar o rendimento disponível das famílias são-tomenses bem como o 

seu poder de compra, com efeitos multiplicadores para o crescimento económico, 

criação de oportunidades de rendimento e aumento do emprego. 

 

Despesas 

No que concerne às despesas para o ano 2018, espera-se a realização de um total de 

despesas públicas, aprovado na Assembleia Nacional no valor de nDbs. 3.278.265,00 

milhões de dobras, onde as despesas de investimento representarão aproximadamente 

50,35% do total do orçamento e 18,3% do PIB esperado para 2018.  

 

Este Orçamento continuará a dedicar 

grande fatia dos seus recursos para 

melhorar e tornar mais eficientes os 

“Serviços Públicos Gerais” tendo sido 

alocado 27,7% do total do OGE 2018 

com esta finalidade. Esta fatia não tem 

necessariamente apenas a ver com o 

grande peso da Administração Pública 

para o Estado, mas tem também a ver 

com o facto de o Governo entender que qualquer transformação que se queira fazer 

no país deverá começar pelas Instituições, ou seja, na qualidade e eficiência dos 

serviços prestados e nos investimentos necessários para a redução dos custos e 

desperdícios na produção desses bens permitindo assim a nossa Administração Pública 
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estar à altura dos desafios da transformação do país. A destacar, estão os esforços que 

têm vindo a ser feitos na reforma de todo o sistema judicial, onde passos significativos 

têm vindo a ser dados, como por exemplo, a criação do Tribunal Constitucional. 

 
 

A criação de infra-estruturas de base necessárias para aumentar a rentabilidade dos 

investimentos, tanto privados, estrangeiros como públicos, para que o País esteja à 

altura das necessidades cada vez mais crescentes de um bom ambiente de negócios e 

atrativo aos investidores, levou o Governo a destinar uma fatia do OGE com a 

finalidade de atingir tais objetivos. Neste sentido a volta de 19,9% do total do 

orçamento terá como finalidade “Transportes e comunicações”.  

 

Todos esses esforços podem acelerar o 

crescimento e criar mais empregos. Mas nesta 

transformação do país numa plataforma de 

prestação de serviços, e que poderá trazer 

rápidas mudanças à estrutura da economia, é 

preciso que nos certifiquemos de que todos os 

são-tomenses tenham as habilidades 

necessarias para preencher esses postos de 

trabalho. Assim, o orçamento investe em novos 

esforços para impulsionar um maior desempenho e inovação na formação da força de 

trabalho, incluindo estágios de aprendizagens, e outras medidas para munir os 

trabalhadores com habilidades profissionais que correspondem às necessidades de 

quem às emprega.  

 
Para um desenvolvimento sustentável e duradouro, 

torna-se necessário treinar, não apenas a força de 

trabalho de hoje, mas também a de amanhã para 

garantir que cada filho desta nação, tenha acesso à 

uma educação de qualidade. Neste sentido, 

progressos significativos têm vindo a ser observados 

no sector da educação e para a continuidade dos 

projetos neste sector, o Orçamento contempla no 

seu programa novos investimentos e iniciativas para 
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melhorar todos os níveis de ensino, desde a infância até a Universidade com a 

utilização de 12,8% do total do orçamento para o sector da educação. 

 

Naturalmente a saúde pública e a de cada 

um de nós individualmente é um factor 

que repercute diretamente na 

produtividade dos são-tomenses. Nesta 

ordem de ideia, o Governo decidiu na sua 

proposta de orçamento dedicar 11,5% do 

total dos recursos com a finalidade de 

garantir que todos os cidadãos 

santomenses tenham de forma indiscriminada acesso ao serviço de saúde de 

qualidade. A modernização das infra-estruturas dos serviços do Hospital Dr. Ayres de 

Menezes será outra das prioridades do Governo para o Orçamento de 2018, onde 

através do Fundo de Kuwait, espera-se assegurar que a partir de 2018 todos os são-

tomenses tenham garantidamente melhor qualidade nos serviços básicos de saúde 

preventiva e curativa. 
 

 

 

A agricultura continuará a ser a 

principal fonte de emprego de 

grande parte das famílias são-

tomenses de baixa renda, pelo que 

uma atenção especial deverá ser 

dada a esta área de acção 

governativa. É neste sentido que o 

Governo irá dedicar 6,7% do total do orçamento para esta érea, grande parte dos 

recursos à criação de condições para a infra-estruturação e o desenvolvimento rural, 

como a continuação de construção de pistas rurais e outras infra-estruturas de apoio a 

segurança alimentar. Uma atenção particular será dada à cultura de exportação da 

pimenta, cacau, café e outros produtos, que são parte importante de criação de riqueza 

ao nível rural e fontes de melhoria da troca comercial entre São Tomé e Príncipe e 

outros países. 
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A eletrificação deverá continuar a ser uma das prioridades, não só para responder à 

procura das grandes infra-estruturas, como o aeroporto internacional ou até mesmo 

um hospital Ayres de Menezes mais moderno e as novas infra-estruturas turísticas 

previstas para 2018, como também permitir que o crescimento da economia seja 

partilhado e beneficie toda a população em todas as latitudes. É assim que está 

proposto 4,6% do total do orçamento a ser afecto à “Energia”. 

 

 

Despesas Totais por Função e Fonte de Recurso 

 
 
  

Tesouro Consig. HIPC Total Donativo Crédito Total

Serviços Públicos Gerais 722.226    29.541  4.920    756.687   157.533  5.000     162.533 919.220 28,0

Defesa Nacional 142.962    77         -        143.038   15.000   -        15.000   158.038 4,8

Segurança Interna e Ordem Pública23.061     -        200       23.261    28.291   -        28.291   51.552   1,6

Educação 302.006    3.049    -        305.055   113.649  -        113.649 418.704 12,8

Saúde 201.706    842       7.000    209.549   128.951  37.204   166.155 375.703 11,5

Segurança e Assistencia Social9.823       -        9.616    19.439    52.067   -        52.067   71.506   2,2

Habitação e Serviços Comunitários1.812       -        -        1.812      24.296   26.812   51.108   52.920   1,6

Cultura e Desporto 13.060     -        -        13.060    29.496   -        29.496   42.555   1,3

Combustíveis e Energia 7.329       39         -        7.368      120.160  21.750   141.910 149.278 4,6

Agricultura e Pesca 18.865     7.992    -        26.858    82.865   108.899 191.764 218.621 6,7

Transportes e Comunicações 7.729       2.258    -        9.987      633.530  -        633.530 643.517 19,6

Comércio e Serviços -           341       -        341         -         -        -        341        0,0

Trabalho 1.133       260       -        1.393      -         -        -        1.393     0,0

Ambiente 1.712       1.054    -        2.765      -         -        -        2.765     0,1

Encargos Financeiros 155.651    -        -        155.651   16.500   -        16.500   172.151 5,3

Total Geral 1.609.073 45.454 21.736 1.676.263 1.402.337 199.665 1.602.002 3.278.265 100  

% 

Estr.

Total 

Geral
Função

Interno Externo
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Despesas Totais por Órgão e Fonte de Recurso 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tesouro Consig. HIPC Total Donativo Crédito Total

AN 52.500   -       -        52.500    10.000    -        10.000   62.500   1,9  

TC 15.593   -       -        15.593    10.000    -        10.000   25.593   0,8  

TCT 3.321     -       -        3.321      -          -        -        3.321     0,1  

TJ 36.778   -       -        36.778    6.000      -        6.000     42.778   1,3  

PR 13.533   -       -        13.533    -          -        -        13.533   0,4  

GPM 29.531   -       -        29.531    17.635    -        17.635   47.166   1,4  

MPCMAP 951        -       -        951         -          -        -        951        0,0  

PGR 20.117   -       -        20.117    1.000      -        1.000     21.117   0,6  

MDAI 156.753  184      -        156.938   43.291    -        43.291   200.229 6,1  

MNEC-SI 27.227   1.123   -        28.350    3.000      -        3.000     31.350   1,0  

MNEC-EMBX 83.543   -       -        83.543    -          -        -        83.543   2,5  

MJAPDH 34.184   334      200       34.718    13.025    -        13.025   47.743   1,5  

MEAS 17.732   260      9.616    27.609    15.567    -        15.567   43.175   1,3  

MFCEA 109.645  29.186 -        138.831   65.929    -        65.929   204.760 6,2  

MECCC 308.016  3.134   -        311.150   121.456   -        121.456 432.606 13,2 

MIRNA 31.977   10.275 -        42.252    812.212   53.562  865.774 908.026 27,7 

MS 201.136  758      7.000    208.893   128.951   37.204  166.155 375.048 11,4 

MJD 11.341   -       -        11.341    28.581    -        28.581   39.922   1,2  

MADR 24.459   200      -        24.659    64.290    108.899 173.189 197.848 6,0  

GRP 42.200   -       -        42.200    15.275    -        15.275   57.475   1,8  

CDAG 13.123   -       -        13.123    4.000      -        4.000     17.123   0,5  

CDCG 5.325     -       -        5.325      3.000      -        3.000     8.325     0,3  

CDC 4.375     -       -        4.375      2.000      -        2.000     6.375     0,2  

CDLB 4.433     -       -        4.433      3.500      -        3.500     7.933     0,2  

CDLBT 5.620     -       -        5.620      4.000      -        4.000     9.620     0,3  

CDMZ 7.519     -       -        7.519      4.000      -        4.000     11.519   0,4  

EGE 348.141  -       4.920    353.061   25.628    -        25.628   378.689 11,6 

Total Geral 1.609.073 45.454 21.736 1.676.263 1.402.337 199.665 1.602.002 3.278.265 100  

Órgãos
Interno Externo % 

Estr.

Total 

Geral
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Despesas Totais por Localização Geográfica e Fonte de Recurso 

 
 

Programas de Investimentos Públicos por Fonte de Recursos 

 

 

Programa de Investimentos por Financiamentos Externos 

 
  

Tesouro Consig. HIPC Total Donativo Crédito Total

Nacional 1.524.545 45.308  16.816  1.586.669 1.114.344 172.915 1.287.259 2.873.928 87,7

São Tomé -           -        -        0 45.010     -        45.010 45.010 1,4

Príncipe 43.888     -        -        43.888 15.275     -        15.275 59.163 1,8

Água Grande 13.123     -        4.920    18.043 93.800     -        93.800 111.843 3,4

Mé-Zochi 7.519       -        -        7.519 46.858     -        46.858 54.377 1,7

Cantagalo 5.325       -        -        5.325 15.100     21.750   36.850 42.175 1,3

Lembá 4.678       -        -        4.678 10.500     5.000     15.500 20.178 0,6

Lobata 5.620       70         -        5.690 58.200     -        58.200 63.890 1,9

Caué 4.375       76         -        4.451 3.250       -        3.250 7.701 0,2

Total Geral 1.609.073 45.454 21.736 1.676.263 1.402.337 199.665 1.602.002 3.278.265 100  

% 

Estr.
Localização

Interno Externo Total 

Geral

Fonte de Recuros
Total Geral 

Inicial

% 

Estrut.

Financiamento Interno 48.540 2,9

Recursos Ordiinários do Tesouro 26.804     1,6

Consignadas -           0,0

HIPC 21.736     1,3

Financiamento Externo 1.602.002 97,1

Donativos 1.402.337 85,0

Créditos 199.665    12,1

Total Geral 1.650.542 100,0

Financiadores Donativo
% 

Estrut.
Crédito

% 

Estrut.

Total 

Geral 

Revisto

% 

Estrut.

Bilateral 1.046.130 74,6 37.204 18,6 1.083.334 67,6

PORTUGAL 44.985     3,2 -        0,0 44.985 2,8

RPC 955.845    68,2 -        0,0 955.845 59,7

JAPÃO 45.300     3,2 -        0,0 45.300 2,8

KUWAIT -           0,0 37.204  18,6 37.204 2,3

Multilateral 356.207    25,4 162.461 81,4 518.668 32,4

BM 163.401    11,7 -        0,0 163.401 10,2

Sub.Emp. Petrol. 26.200     1,9 -        0,0 26.200 1,6

Uni.Europeia 64.859     4,6 -        0,0 64.859 4,0

FUNDO GLOBAL 7.350       0,5 -        0,0 7.350 0,5

OMS 9.340       0,7 -        0,0 9.340 0,6

FAO 35.189     2,5 -        0,0 35.189 2,2

BAD 49.868     3,6 97.711  48,9 147.579 9,2

BADEA -           0,0 26.750  13,4 26.750 1,7

FIDA -           0,0 38.000  19,0 38.000 2,4

Total Geral 1.402.337 100,0 199.665 100,0 1.602.002 100,0
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TERMINOLOGIAS 
 

(Definição de termos conforme utilizados neste documento) 
 

Orçamento Geral de Estado: Uma declaração abrangente dos planos financeiros do governo incluindo 

despesas, receitas, défice ou excedente, e dívida. O orçamento é o principal documento económico do 

governo, e indica de que forma o governo pretende usar os recursos públicos para cumprir as suas 

metas políticas e de desenvolvimento do país. Enquanto declaração de política fiscal, o orçamento 

apresenta a natureza e a extensão do impacto do governo na economia. O orçamento é preparado pelo 

executivo e depois, submetido à Assembleia Nacional para ser analisado, aprovado e adoptado como 

Lei. O processo de preparação do orçamento começa muitos meses antes do início do exercício coberto 

pelo orçamento, para que possa ser aprovado pela Assembleia Nacional, promulgado pelo Presidente da 

República e publicado como lei antes de começar o ano a que o orçamento diz respeito.  
 

Despesa: O gasto efectuado, em dinheiro, pelo governo ou a quantia de dinheiro gasto.  
 

Receita: O montante total anual de recursos disponíveis, ou seja, o rendimento recolhido de impostos 

sobre: os salários, lucros de empresas, as vendas, etc., bem como doações externas.  

A receita é normalmente dividida em receita fiscal (ou seja dinheiro de impostos directos e indirectos de 

indivíduos e empresas) e receita não fiscal (ou seja, receita do governo não gerada de impostos, como 

licenças de pesca, receita de empresas estatais, rendas/concessões/direitos, etc.).  
 

Défice público: É o saldo negativo que resulta da diferença entre a receita pública total (orçamentada) e a 

despesa pública total (orçamentada) num dado ano e que é financiado com recursos a empréstimos. 
 

Empréstimos: Constituem antes de mais uma dívida, ou seja, são transferências de outros Estados, 

instituições internacionais, para as quais é necessário reembolso (devolução) por parte do governo.  
 

Dívida Pública: O montante acumulado de dinheiro que o Estado deve em forma de capital e/ou juros. A 

dívida pode ser interna ou externa (ou seja, dívida a credores fora de um país, incluindo dívida a bancos 

comerciais privados, outros governos, ou instituições financeiras internacionais como o Banco Mundial e 

o Fundo Monetário Internacional).  
 

Conta Nacional de Petróleo: É uma conta bancária no exterior, onde Governo são-tomense deposita 

tudo quanto são recursos derivados da actividade de exploração petrolífera. 
 

Produto Interno Bruto (PIB): Valor total dos bens e serviços finais produzidos num país durante um ano 

civil. A alteração no PIB de um ano para o outro, se positiva, é considerada de crescimento económico.   
 

Pressupostos económicos: São hipóteses minimamente razoáveis, utilizadas para as projecções das 

receitas e despesas orçamentais. 
 

Estimativa: Uma aproximação ou previsão do custo de actividades, programas, projectos, etc. preparada 

apenas para fins de orçamentação e planeamento. A proposta de orçamento do executivo e o 

orçamento adoptado são constituídos por estimativas.  
 

Exercício orçamental: Um período de 12 meses consecutivos durante os quais um governo executa as 

suas operações financeiras (recolha de receitas e execução do orçamento) em conformidade com o que 

foi acordado e aprovado no orçamento nesse ano em particular.  


