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os gestores do orçamento são frequentemente confrontados com novas circunstâncias 

durante o exercício, susceptíveis de desestabilizar até os planos de despesa mais bem 

formulados. Para lidar com muitas das circunstâncias, basta um simples ajustamento 

dos planos, mas outras dão origem a situações crónicas com impactos significativos para as 

finanças públicas. Estas últimas são comummente designadas de choques extraordinários, que 

são súbitos e podem prejudicar a estabilidade orçamental e a prestação de serviços. 

À data da realização da Conferência da CABRI em Ouagadougou em Março de 2017, vários 

países africanos estavam a emergir de calamidades naturais e emergências de saúde. A 

mais mediática foi a epidemia do Ébola, que causou mais de 11,000 vítimas e levou a uma 

contracção significativa do PIB. Burkina Faso recuperava de cheias devastadoras seguidas de 

reivindicações salariais incomportáveis por parte dos funcionários públicos; e a África do Sul 

estava sob pressão para aumentar os subsídios a instituições de ensino superior e empresas 

do Estado. Concomitantemente, a Nigéria e o Lesoto deparavam-se com perdas de receitas 

provocadas pela queda do preço do petróleo e das receitas aduaneiras, respectivamente. 

A conferência de Ouagadougou ofereceu uma plataforma para os técnicos de 26 países africanos 

partilharem as suas experiências em matéria de várias pressões orçamentais, e geriram essas 

crises, quais as estratégias que aplicaram e o que fariam de diferente numa crise semelhante. 

Uma vez mais, a CABRI agradece as contribuições dos parceiros para a conferência, o apoio 

financeiro e os peritos que partilharam os seus conhecimentos de experiências africanas e 

internacionais. E, por último, mas não menos importante, um obrigado especial à equipa 

dinâmica da CABRI pela sua prontidão no sentido de assegurar o sucesso dos programas da 

CABRI. O meu muito obrigado.

neil cole
secretário executivo

Prefácio
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1: Gestão das pressões orçamentais -  publicação da Conferência da CABRI de 2017

A conferência

As pressões orçamentais são uma consequência inevitável 

da afectação de recursos escassos entre necessidades sociais 

potencialmente ilimitadas. Os ministérios das finanças lidam 

rotineiramente com pressões orçamentais durante a preparação e 

aprovação dos orçamentos públicos, bem como com a gestão dos 

desvios normais das receitas e despesas previstas durante o ano. 

Os países com instituições orçamentais mais fortes apresentam 

uma maior capacidade para gerir essa pressão orçamental 

contínua do que os países com sistemas mais fracos - ou seja, 

caracterizados por processos orçamentais mais fragmentados e 

previsões de receitas e despesas, gestão de tesouraria, controlo 

durante o exercício e sistemas de relato menos robustos.

No entanto, a conferência não se debruçou sobre essas pressões 

rotineiras, nem sobre como criar as instituições orçamentais 

fortes necessárias para melhor geri-las. Antes, a questão 

fundamental para a Conferência da CABRI de 2017 foi a forma 

como os governos podem melhor preparar-se e gerir as pressões 

extraordinárias inesperadas ou que se acumulam ao longo de 

vários anos, sem assumir dívidas insustentáveis ou interromper a 

prestação de serviços. Visava explorar estratégias bem-sucedidas 

aplicadas por ministérios das finanças para gerir essas pressões 

e manter a credibilidade orçamental. A elemento-chave para 

melhor entender as pressões é o contexto.

As sessões foram estruturadas de modo a permitir que os 

técnicos superiores do orçamento reflectissem sobre as 

pressões orçamentais que têm enfrentado, como as geriram e 

o que aprenderam. Em quase todas as sessões da conferência 

foi apresentado um estudo de caso nacional, seguido de 

contribuições dos outros países. As sessões que adoptaram esta 

estrutura centraram-se na gestão do impacto de calamidades 

naturais e causadas pelo homem para as receitas e despesas 

dos países; a gestão do impacto dos choques macroeconómicos 

nas receitas dos países; e como gerir as solicitações orçamentais 

avultadas acumuladas ao longo dos anos. 

Um quarto conjunto de pressões - as pressões resultantes 

da realização de passivos contingentes extraorçamentais - foi 

discutido como caso fictício de um programa de ajuda avultada 

a uma companhia pública de abastecimento de água. Os 

participantes tiveram que identificar como reagiriam e discutir se 

o caso se reflectia nas experiências dos seus países. 

Estas sessões substanciais foram precedidas por uma mesa 

redonda introdutória que abordou as razões que levam muitos 

países africanos a sofrer vulnerabilidades a pressões orçamentais 

e a importância de as gerir, e seguidas de uma sessão final que 

examinou as respostas e abordagens comuns para uma melhor 

preparação contra crises. O programa da conferência e todos os 

materiais estão disponíveis em no sítio web da CABRI. 

A nona conferência da cABrI foi realizada em ouagadougou, Burkina Faso, de 7 a 9 de Março de 2017. 
contando com a participação de 69 técnicos de 26 países africanos, examinou como os governos podem 
se preparar e gerir os choques orçamentais extraordinários que ameaçam a estabilidade orçamental e o 

financiamento dos serviços públicos.
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Sobre as publicações das conferências 

1: Gestão das pressões orçamentais -  publicação da Conferência da CABRI de 2017

A CABRI produziu quatro publicações emanadas da 
conferência de 2017. O relatório principal, Conferência da 
CABRI de 2017: Gestão das pressões orçamentais, contém 
uma síntese dos debates e conclusões da conferência. 
Encontra-se estruturado em torno de três estudo de caso 
nacionais, cada qual dirigido a uma categoria específica de 
pressões. Para facilitar a consulta, cada um dos três estudos 
de caso também está resumido em publicações distintas. 

O terceiro estudo de caso, aqui apresentado, debruça-
se sobre a gestão do impacto orçamental dos choques 
macro-orçamentais. Examina como a Nigéria e o Lesoto 

lidaram com reduções drásticas imprevistas das receitas, 
causadas pela volatilidade da sua principal fonte de 
receitas. O capítulo pondera a volatilidade fiscal associada 
à dependência numa única fonte de receitas e as reformas 
de longo prazo que os países deveriam considerar para 
reduzir a vulnerabilidade a choques externos.

As outras duas publicações subordinadas aos estudos 
de caso analisam as pressões crónicas e as respostas 
orçamentais, respectivamente (ambas disponíveis na página 
referente às Publicações da CABRI).  
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2: Quando a bolsa está mais vazia – gestão do impacto orçamental dos choques macro-orçamentais

Introdução

A história da modelização da crise no contexto 
macroeconómico internacional revela que cada 
onda sucessiva de crises expõe possibilidades de 

crise que foram ignoradas em análise anterior.2

O Chade, Lesoto e Nigéria não são países que normalmente sejam 

agupados pelas suas semelhanças a nível socioeconómico. Mas, 

apesar dos diferentes contextos macroeconómicos, sofreram 

contracções notáveis em matéria de receitas associadas à sua 

integração na economia mundial e dependência do comércio 

internacional. A globalização tem o potencial para aumentar 

o desempenho económico dos países africanos. Contudo, a 

dependência associada de fontes de receita voláteis acarreta um 

elevado risco de instabilidade fiscal. 

Na nona Conferência da CABRI, técnicos superiores do orçamento 

do Chade, Lesoto e Nigéria discutiram as medidas que tomaram 

quando se concretizou este risco após a crise financeira mundial.

Motena Tsolo (Director Executivo da Política económica, Ministério 

das Finanças e do Planeamento do Desenvolvimento do Lesoto) 

discutiu o impacto da crise económica global nas receitas do Lesoto 

provenientes da União Aduaneira da África Austral (SACU). Ben 

Akabueze da Nigéria (Director do Orçamento junto do Gabinete 

do Orçamento, Ministério das Finanças Federal) e Alain Mahamat 

Kimto do Chade (Director do Orçamento, Ministério das Finanças 

do Chade) explicaram como a redução do preço do petróleo a partir 

de 2014 exerceu forte pressão nos seus respectivos orçamentos. 

Estes eventos foram suficientemente perturbadores para obrigar 

os respectivos Ministérios das Finanças a adoptar importantes 

ajustamentos nos seus orçamentos e situação fiscal. O Ministério 

das Finanças do Lesoto procurou mobilizar recursos internos, 

diversificar a economia para além dos produtos têxteis e reduzir 

as despesas supérfluas. A resposta da Nigéria à deterioração da 

sua base de receitas envolveu o controlo da despesa, reformas 

estruturais tendentes a promover a diversificação económica e 

melhor gestão dos recursos limitados do país. O Chade deu início 

a importantes cortes na despesa e procurou aumentar as receitas 

tributárias.  

Embora certos choques externos, como algumas catástrofes 

naturais ou de origem humana, sejam inesperados, os choques 

discutidos neste capítulo eram previsíveis, atendendo ao ciclo 

económico global e, em certa medida, inevitáveis. A dependência 

excessiva de fontes de receitas externas individuais tornaram o 

Chade, o Lesoto e a Nigéria vulneráveis às flutuações na economia 

Por danielle Serebro1

1 Danielle Serebro é a colaboradora responsável pela gestão da dívida pública no Secretariado da CABRI, responsável pelos mercados de dívida pública e obrigações.
2 Krugman P (2006). Will there be a dollar crisis? Disponivel em: http://www.econ.princeton.edu/seminars/WEEKLY%20SEMINAR%20SCHEDULE/SPRING_05-06/April_24/Krugman.pdf

http://www.econ.princeton.edu/seminars/WEEKLY%2520SEMINAR%2520SCHEDULE/SPRING_05-06/April_24/Krugman.pdf
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2: Quando a bolsa está mais vazia – gestão do impacto orçamental dos choques macro-orçamentais

– Paulo de Renzio, 
Parceria Internacional Orçamental  

na Conferência da CABRI

mundial. Apesar da natureza inevitável das pressões exercidas, 

nenhum destes países tinha adoptado medidas adequadas para 

reduzir o seu impacto orçamental. 

Nos países dependentes de fontes de receitas voláteis, os fundos de 

estabilização representam uma valiosa ferramenta de mitigação de 

riscos. Estes fundos tiram partido das receitas excepcionais durante 

os períodos de bonança para facilitar os gastos e tomam medidas 

para as inevitáveis depressões económicas. Na altura da crise de 

2014, a conta de contingência do petróleo bruto da Nigéria estava, 

em larga medida, esgotada, dificultando ainda mais a retoma em 

relação às quedas anteriores do preço do petróleo. Reconhecendo 

a importância de medidas de mitigação, o Chade tentou introduzir 

um fundo de poupança, mas não foi bem-sucedido devido a 

receitas insuficientes. O caso da Nigéria mostra que é importante 

deixar claro o objectivo destes fundos – sejam eles constituídos 

para estabilização a curto prazo ou para investimento a longo prazo 

para as gerações futuras.3  

A diversificação de receita é igualmente crucial para reduzir o 

impacto das flutuações económicas. Desde as suas crises recentes, 

o Lesoto, a Nigéria e o Chade têm centrado a sua atenção 

na diversificação das respectivas economias. Antes da crise 

internacional, o Lesoto tinha alcançado poucos progressos quanto 

ao desenvolvimento de fontes de receitas independentes da SACU 

e da sua indústria têxtil. Subsequentemente, o Lesoto chamou a 

atenção para a infraestrutura industrial para diversificar a produção 

e as exportações, e identificou o turismo, agricultura e mineração 

como sectores fundamentais para estimular a diversificação. O 

Governo Federal da Nigéria (GFN) está centrado na diversificação 

da economia através da industrialização avançada e do aumento 

da produtividade dos sectores agrícola e dos minerais. O GFN é de 

opinião que o investimento conduzirá à diversificação e trabalha no 

sentido de atrair investidores estrangeiros e nacionais e fomentar 

a confiança do mercado. O governo do Chade também trabalha 

em prol da diversificação da sua economia e do aumento do 

financiamento interno e em condições especiais.

Considerou-se importante aumentar as receitas tributárias na 

Nigéria e no Lesoto para reduzir a vulnerabilidade. O GFD está 

empenhado em melhorar a receita dos sectores não petrolíferos, 

objectivo que será alcançado com um maior cumprimento das 

obrigações fiscais e o alargamento da base tributável mediante 

o aumento do registo de empresas e da criação de um ambiente 

propício às pequenas e médias empresas. Desde a crise financeira 

mundial, o Lesoto procedeu à revisão e reestruturação dos seus 

métodos de colecta de receitas para reduzir a perda de receitas. 

Foram introduzidas medidas visando o alargamento da base 

tributável e o reforço de sistemas e capacidade. 

       À medida que o mundo   
se torna cada vez mais 

interligado e globalizado, 
alguém que assine uma folha 

de papel em Washington  
ou Beijing pode enviar ondas 

de choque para todo o mundo, 
tornando o trabalho dos 
[técnicos do orçamento  
em África] mais difíceis  

do que devia ser.                            

3 O Lesoto não dispunha de um fundo de contingência na altura da crise. Procurou constituir as suas reservas internacionais além do nível prometido no acordo 
da SACU. Contudo, isso não constitui um tampão contra as contracções das receitas internas. 
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A contenção de custos, particularmente custos correntes, e o 

convencimento dos agentes económicos quanto à importância 

das medidas de redução de custos, foram fundamentais 

nas estratégias de resposta destes três países. No Lesoto, o 

Ministério das Finanças recorreu ao Parlamento para comunicar a 

importância de reduzir as despesas correntes e permanecer dentro 

dos limites fixados no orçamento. O GFN priorizou a sensibilização 

de ministérios, departamentos, agências e autoridades estaduais 

relativamente aos constrangimentos fiscais do país. Para a Nigéria, 

também tem sido importante comunicar aos seus governos 

autónomos subnacionais a importância da aplicação de medidas 

de mitigação para limitar futuras pressões fiscais. 

Estes choques externos exerceram uma forte pressão sobre as 

economias dos três países, mas também proporcionaram uma 

oportunidade para garantir que o orçamento está em melhores 

condições para lidar com futuras pressões. Embora as receitas 

provenientes da SACU para o Lesoto sejam voláteis e deixem o 

país vulnerável à situação na África do Sul, que continua a estar 

sob pressão económica, é pouco provável que a descida destas 

receitas se mantenha. No entanto, três anos após o preço do 

petróleo ter começado a baixar, o petróleo bruto continua 

a rondar os 50 dólares americanos por barril. À medida que 

os movimentos políticos e tecnológicos conduzem a normas 

mais rigorosas sobre emissões, à proliferação de automóveis 

eléctricos e à utilização de outras fontes de combustível, a 

procura de petróleo poderá baixar, refreando os preços de 

forma permanente. É crucial que os países dependentes do 

petróleo aceitem que esta contracção das receitas petrolíferas 

pode vir a tornar-se a nova normalidade e desenvolvam planos 

de contingência viáveis independentes das receitas petrolíferas. 

O presente capítulo apresenta breves estudos de casos das 

medidas tomadas pelos três países para responder às suas crises. 

Descreve em pormenor as acções tomadas pelo Ministério das 

Finanças do Lesoto na resposta dada ao impacto da crise global 

nas receitas do Lesoto, e pela Nigéria e Chade à queda do preço 

do petróleo nas suas respectivas receitas. 
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2: Quando a bolsa está mais vazia – gestão do impacto orçamental dos choques macro-orçamentais

A crise económica mundial teve efeitos debilitantes na economia 

do Lesoto devido à sua contínua dependência da economia 

sul-africana e crescente integração na economia mundial. As 

exportações e as remessas diminuíram e houve uma forte queda 

das receitas fiscais da SACU. Esta redução da entrada de capitais 

levou a uma deterioração acentuada tanto da balança corrente 

como do saldo orçamental, limitando a margem de manobra 

orçamental e o desenvolvimento económico do Lesoto. 

Este estudo de caso discute o impacto da crise mundial nos fluxos 

de receitas públicas do Lesoto e reflecte a volatilidade potencial 

associada à dependência das fontes de receitas externas. Analisa 

ainda as tentativas do Ministério das Finanças no sentido de 

mobilizar receitas nacionais e de reduzir as despesas supérfluas 

em resposta a este choque macroeconómico externo. 

A dePendêncIA dAS receItAS dA SAcu: 
vulnerABIlIdAde à crISe InternAcIonAl
A expansão da economia do Lesoto na década anterior à crise 

financeira de 2017 deveu-se principalmente ao crescimento 

do sector industrial e das receitas da SACU. A SACU, que 

inclui o Lesoto, Botswana, Namíbia, Suazilândia e África do 

Sul, prevê o comércio livre entre os estados membros e tem 

contribuído para o crescimento económico dos seus membros 

mais pequenos, incluindo o Lesoto. As receitas são partilhadas 

entre os estados membros segundo uma fórmula que inclui uma 

componente aduaneira, uma componente de impostos especiais 

sobre o consumo e uma componente de desenvolvimento. A 

componente aduaneira é determinada com base na quota das 

importações intra-SACU de cada membro. A componente dos 

impostos especiais sobre o consumo baseia-se na percentagem 

do PIB de cada membro. A componente de desenvolvimento, 

fixada em 15% das receitas totais provenientes de impostos 

especiais sobre o consumo, é atribuída de forma inversamente 

proporcional ao PIB per capita do membro.4

As receitas repartidas da SACU aumentaram, em média, 30% 

por ano entre 2005/6 e 2009/10. O Lesoto depende, em grande 

medida, destas receitas, que representam cerca de metade das 

receitas totais e mais de 60% das receitas públicas. Até 2009/10, 

as receitas da SACU propiciaram um aumento médio anual das 

despesas correntes de 19%, contínuos excedentes orçamentais 

e da balança corrente, e um crescimento dos depósitos do 

Estado e reservas externas. O governo do Lesoto tornou-se cada 

vez mais dependente das receitas da SACU para financiar o seu 

orçamento.

Entre 2009/10 e 2010/11, as receitas da SACU registaram uma 

diminuição da ordem dos 50%, reduzindo a capacidade do 

governo de financiar o seu orçamento em cerca de 25%. 

O impacto da crise financeira mundial nas finanças públicas do Lesoto

4 SACU (2017) Análise do Acordo de Partilha de Receitas, www.sacu.int.

http://www.sacu.int.
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5 O saldo da conta corrente reflectia um défice de 13,8% do PIB em 2010/11.
6  Relatório do FMI (2014) Reino do Lesoto Artigo IV.

O saldo orçamento e a balança corrente5  deterioraram-se, e 

os depósitos do Estado esgotaram-se. A redução da actividade 

económica na África do Sul, o maior parceiro comercial do Lesoto, 

foi determinante para reduzir as receitas repartidas da SACU e 

aumentar a pressão fiscal no Lesoto. A dependência da economia 

sul-africana está também patente no grande número de nacionais 

do Lesoto a trabalharem na África do Sul (ver Caixa 1). 

As receitas da SACU revelaram ser voláteis. Os direitos aduaneiros 

constituem a maior parte das receitas comuns. São difíceis de 

prever visto que dependem da evolução da situação e ainda da 

procura dos países membros e não membros. A estrutura de 

pagamento antecipado do acordo de partilha de receitas agrava 

a imprevisibilidade. A estrutura do acordo significa que, se as 

cobranças reais de direitos aduaneiros e impostos especiais 

sobre o consumo divergirem das projecções, deverá proceder-

se a um ajustamento no exercício financeiro dois anos após 

essa divergência. Isso aumentou a pressão em 2010/11, altura 

em que o Lesoto deveria pagar as despesas extraordinárias de 

2008/9 à reserva de receitas comuns da SACU.

O Lesoto é também membro da autoridade monetária comum, 

que inclui todos os membros da SACU, salvo o Botswana. A sua 

moeda está, por conseguinte, indexada em regime de paridade 

com a moeda sul-africana, o rand. Isto significa que as decisões 

do Banco Central da África do Sul afectam profundamente as 

condições monetárias no Lesoto, que não conseguiu, portanto, 

utilizar plenamente a política monetária para responder aos 

efeitos da crise financeira, enquanto a África do Sul alterou a 

sua posição monetária para limitar as suas próprias dificuldades. 

Manteve-se a paridade do loti do Lesoto ao rand durante a 

crise à custa das reservas internacionais, que se esgotaram no 

processo. Entre 2010/11 e 2011/12, as reservas internacionais, 

que servem de margem de segurança contra a volatilidade das 

receitas da SACU, baixaram de um montante equivalente a seis 

meses de cobertura das importações para três meses e meio de 

cobertura das importações.6  

 

Caixa 1

A contracção da actividade mineira na África do Sul 

e a queda dos preços do ouro e da platina levou ao 

despedimento de trabalhadores migrantes basotho, 

cujo número baixou de 55.112 em 2007 para 42.796 em 

2010. Graças a um quadro de remessas obrigatórias para 

os mineiros, complementar às remessas voluntárias, as 

remessas constituem uma fonte importante de entrada de 

fundos para a economia do Lesoto. A redução dos postos de 

trabalho levou à contracção das remessas, que passaram 

de 451 milhões de dólares Americanos em 2007 para 

439 milhões de dólares americanos em 2008. Os salários 

aumentaram entre 2007/8 e 2010/11, compensando 

a diminuição do trabalho. Contudo, a contracção dos 

postos de trabalho também contribuíu para o aumento da 

pressão sobre o fisco, visto que o governo do Lesoto foi 

obrigado a aumentar as suas despesas sociais.

coMo A contrAcção 
no sector mineiro sul-
AFrIcAno AFectou o leSoto
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7 Em 2008/9, a taxa de crescimento do PIB situou-se nos 4,4% e os resultados orçamentais totais caíram apenas 1,8% abaixo das projecções. Esta situação decorreu principalmente da subestimação das receitas fiscais, uma vez que as 
subvenções foram 2,7% inferiores ao projectado. A fraca capacidade para implementar projectos significou que a despesa, no entanto, foi 9,9% inferior ao aprovado, situação que levou a um excedente efectivo de 5,4% por comparação 
ao défice projectado de 2,8%.

reSPoStA do MInIStérIo dAS FInAnçAS: 
tentAtIvAS PArA MAnter A eStABIlIdAde 
MAcroeconóMIcA
Tal como em muitos países em desenvolvimento, o Lesoto foi 

inicialmente protegido do pleno impacto da crise financeira 

internacional.7  Contudo, desde logo, em 2008, o governo do 

Lesoto reconheceu o potencial para a destabilização económica 

associada à crise. Envidou esforços no sentido de manter a 

estabilidade macroeconómica e alcançar um crescimento 

económico alargado, a fim de evitar que o país mergulhasse na 

sua própria crise financeira. Em 2010, quando os efeitos da crise 

se tornaram mais acentuados, o governo assinou com o FMI 

um programa trienal respeitante a um Mecanismo de Crédito 

Alargado. Este programa aplicou a consolidação orçamental 

através da contenção das despesas dentro de níveis acessíveis e 

da gestão das reservas internacionais a níveis adequados para a 

sustentabilidade fiscal e estabilidade macroeconómica.

 

A parte restante deste estudo de caso examina a forma como 

o Ministério das Finanças do Lesoto, dada a margem limitada 

de manobra dentro da política monetária, também adaptou a 

política orçamental com vista a atenuar as pressões decorrentes 

da redução das receitas da SACU. 

em busca do equilíbrio orçamental essencial a médio prazo
A crise financeira internacional realçou a importância de reduzir 

a dependência das receitas da SACU voláteis e pró-cíclicas. O 

governo do Lesoto reconheceu igualmente que as receitas da 

SACU são demasiado imprevisíveis para instituir o planeamento 

das despesas. 

Por conseguinte, o Ministério das Finanças introduziu o conceito 

de um equilíbrio orçamental essencial que visa permitir aos 

decisores distinguir entre receitas da SACU essenciais ou 

permanentes e receitas da SACU não essenciais ou voláteis, 

avaliando desse modo a situação orçamental subjacente. 

Ao centrar-se no equilíbrio orçamental essencial da SACU, o 

Ministério acreditava que surgiria um excedente, consistente com 

a manutenção de um nível adequado de reservas internacionais. 

aumento do défice acima do valor de referência  
de 3% a curto prazo
Em 2009/10, quando primeiro se fizeram sentir as pressões 

associadas com a crise, foi proposto um orçamento contracíclico, 

com um défice de 10,6%. O governo do Lesoto sublinhou que se 

manteria nos limites da linha directriz de 3% de défice a longo 

prazo, embora considerasse que a austeridade imediata em 

resposta à quebra de receitas levaria à contracção do investimento 

(e despesas correntes), abrandando a recuperação económica.

Contudo, após a apresentação do orçamento de 2009/10, 

previsões actualizadas que apontavam para nova contracção 

económica levaram o governo a introduzir cortes no orçamento 

aprovado, resultando num défice efectivo de 6,4% do PIB. As 

despesas previstas dos orçamentos de 2010/11 e 2011/12 foram 

superiores às dos orçamentos anteriores, avançando défices de 

12% e 15% do PIB, respectivamente. Nestes anos, os resultados 

da execução orçamental foram, contudo, melhores do que o 

previsto, principalmente devido ao pagamento dos ajustamentos 

pendentes da SACU em 2010/11, e à melhoria da cobrança de 

receitas internas. Os défices do final do ano foram 6,6% do PIB 

para 2010/11 e 10,3% para 2011/12. A consolidação orçamental 

em 2012/13, e a recuperação das receitas da SACU, levaram a 

uma melhoria considerável do desempenho orçamental e a um 

excedente de 5%, muito acima do défice orçamentado de 0,9%. 



Gestão das pressões orçamentais  –  Publicação da conferência da cabri de 2017

1 5

2: Quando a bolsa está mais vazia – gestão do impacto orçamental dos choques macro-orçamentais

depósitos do estado e dívida financiaram os  
gastos deficitários 
Para financiar o défice orçamental, o Lesoto recorreu aos 

seus depósitos do Estado e introduziu obrigações do Tesouro 

em 2010. A redução das exportações e das receitas da SACU 

traduziram-se em insuficiências nas receitas em divisas. O 

Lesoto entrou no programa respeitante a um Mecanismo de 

Crédito Alargado com o FMI para salvaguardar as suas reservas, 

que estavam a diminuir rapidamente devido ao défice superior.

O governo introduziu obrigações em 2010 para limitar nova 

queda das reservas externas para abaixo dos limites exigidos 

pelos acordos da Área Monetária Comum, promover o 

desenvolvimento do mercado de capitais do Lesoto, e angariar 

fundos alternativos para o desenvolvimento de infra-estruturas 

públicas e investimento.8 Esta medida revelou-se oportuna visto 

que, além da quebra das receitas da SACU, os empréstimos 

concedidos em condições favoráveis diminuíram de forma 

constante a partir de 2011. 

A criação de um mercado de dívida interna é importante para 

a sustentabilidade a longo prazo. No entanto, a redução de 

empréstimos concedidos em condições favoráveis pode, em 

última análise, aumentar o peso da dívida do Lesoto devido às 

taxas de juro mais elevadas. Pode também pôr fim aos esforços 

para promover o investimento do sector privado. Mais de 80% 

da dívida do Lesoto é externa, tornando o país vulnerável às 

flutuações cambiais. O aumento da dívida pública a partir de 

2011 acompanhou a desvalorização do loti em relação ao dólar 

americano, moeda em que a dívida está denominada. Esta 

situação pode ser considerada como um outro sintoma dos 

estreitos laços do Lesoto com a África do Sul (foi o rand que 

desvalorizou em relação ao dólar americano). Contudo, o loti 

poderia ter registado piores resultados, dadas as baixas reservas 

externas do país, a redução das exportações e o défice elevado, 

se não tivesse indexado ao rand.

Embora a desvalorização do loti após a crise tivesse aumentado 

os custos com o serviço da dívida para a sua dívida em moeda 

estrangeira, a componente externa da carteira de dívida continua 

a ser predominantemente concedida em condições favoráveis, 

sugerindo que os reembolsos do serviço da dívida dificilmente 

estrangularão o crescimento, a menos que se transformem 

numa percentagem das despesas substancialmente maior.

8 S Khoabane (2016) The financial cost of Lesotho’s foreign and domestic debt.

Acções imediatas, 
como o reequilíbrio da 

carteira de dívida, o corte 
da despesa não essencial e 
a absorpção dos saldos de 

tesouraria ociosos, alargam 
a margem de manobra  

do orçamento.
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redução das despesas correntes ao invés das  
despesas de capital
O governo realçou o risco a longo prazo para o crescimento 

da redução das despesas de capital e, assim, centrou-se na 

minimização dos aumentos das despesas correntes. Este objectivo 

foi alcançado através de cortes nas viagens internacionais de 

modo a chegar aos níveis de 2007/8, e de cortes nos gastos com 

formação e workshops, equipamentos de escritório, manutenção 

e transporte. A recessão económica e o aumento de inflação 

associado, bem como a pressão sociopolítica, exigiram que o 

governo aumentasse os salários e vencimentos dos funcionários 

públicos, mesmo se de forma modesta.9  O orçamento de 2010/11 

propôs um aumento de 3,5% nos salários e vencimentos dos 

funcionários públicos. O governo decidiu igualmente não despedir 

trabalhadores, mas congelou antes as contratações. As despesas 

de carácter social permaneceram inalteradas ao longo de toda a 

crise, já que o governo procurou proteger os sectores vulneráveis 

da sociedade contra a contracção económica. 

O investimento em infra-estruturas adequadas nas estradas, 

energia, água e telecomunicações é essencial para um crescimento 

económico independente das receitas da SACU. O investimento em 

infra-estruturas industriais foi igualmente identificado como meio 

de diversificação da produção e exportações. A importância da 

diversificação foi sublinhada pela queda do sector têxtil, do qual 

a economia está fortemente dependente, desde 2009. O governo 

identificou o turismo, a agricultura e a mineração como sectores 

prioritários para estimular a diversificação. 

Apesar deste reconhecimento, nos anos anteriores à crise, 

aumentaram as despesas correntes, enquanto que se verificou uma 

diminuição das despesas de capital. Esta situação ficou a dever-se 

sobretudo à subexecução de projectos e à redução das subvenções. 

No orçamento de 2011/12, o governo propôs igualmente um 

aumento de 18% nos gastos de capital. Os benefícios previstos 

deste investimento a nível de novas infra-estruturas, contudo, não 

se concretizaram, visto que as inundações que ocorreram durante 

o ano danificaram as infra-estruturas existentes.10  

 
desenvolvimento do sector privado através de um 
sistema financeiro reforçado
O governo do Lesoto reconheceu que o desenvolvimento do débil 

sector privado do país promoveria a diversificação. Encorajou o 

investimento e a produtividade do sector privado (e em particular 

as micro, pequenas e médias empresas) através de programas que 

reforçaram o sistema financeiro do Lesoto e facilitaram a contracção 

de empréstimos por parte dos investidores locais. Introduziu 

igualmente o Fundo de Garantia Parcial de Crédito, segundo o qual 

o governo ofereceu garantia e assumiu 70% do risco associado à 

concessão de empréstimos a investidores individuais (enquanto 

os bancos comerciais assumiam 30% desse risco). Este programa 

envolveu igualmente o acompanhamento de perto do desempenho 

das empresas por parte do governo e dos bancos a fim de detectar 

problemas logo de início e avançar recomendações para evitar a 

falência das empresas. No entanto, a resposta a este programa 

tem sido lenta e o governo trabalha juntamente com os bancos 

comerciais no sentido de responder aos desafios que inibem a 

concretização do pleno potencial do programa.11  

reforço da mobilização de recursos 
A fim de encorajar a mobilização de recursos internos e reduzir 

a dependência das receitas da SACU, foram analisados os 

métodos de cobrança de receitas e planeada a reestruturação 

desde 2008. O governo propôs prorrogar o mandato da 

Autoridade Tributária do Lesoto de recolha de todas as 

receitas, em vez de continuar a depender da Administração 

Fiscal da África do Sul. Introduziu ainda medidas no sentido de 

alargar a base tributária, fortalecer os sistemas e melhorar a 

capacidade institucional e em matéria de recursos humanos.12 

Os melhoramentos na cobrança de receitas foram também 

considerados um meio de aumentar a transparência e a 

facilidade de fazer negócios. O governo identificou fontes de 

receita não explorada e procedeu a uma revisão das taxas 

aduaneiras de forma a permitir um aperfeiçoamento contínuo 

da mobilização de recursos internos. 

9 A massa salarial da função pública do Lesoto em relação ao PIB é a mais elevada da África Subsariana, atingindo 23% (e 50% do orçamento corrente).
10 Ministro das Finanças do Lesoto (2009) Discurso sobre o Orçamento de 2009/10; Ministro das Finanças do Lesoto (2011) Discurso sobre o Orçamento de 2011/12.
11 Ministro das Finanças do Lesoto (2013) Discurso sobre o Orçamento de 2013/14.
12 Banco Africano de Desenvolvimento (2017) Projecto de Modernização Fiscal do Lesoto.
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IlAçõeS colhIdAS: A ProntA reSPoStA 
Pode evItAr uMA PlenA crISe
O governo do Lesoto actuou rapidamente no sentido de 

minimizar o impacto potencial da crise internacional. A 

consolidação orçamental, a constituição de reservas externas, o 

desenvolvimento do sector privado, e o reforço da mobilização 

de receitas nacionais evitaram a crise financeira generalizada. 

Em 2012, altura em que muitos países mais desenvolvidos, 

incluindo a África do Sul, ainda sofriam as consequências da 

crise mundial, a economia do Lesoto registou um crescimento 

de 6,5% e a conta orçamental reflectia um excedente (embora 

o crescimento tivesse estagnado em 2013). Os sucessos e 

desafios do Lesoto oferecem importantes ensinamentos a 

países semelhantes. 

 dependência da SAcu: reconheceno a vulnerabilidade 
do lesoto. 
BEmbora os acordos de comércio livre e as uniões aduaneiras 

possam aumentar o espaço fiscal, a crise global veio realçar o 

potencial de perturbação fiscal associado a estas disposições. 

Isto é particularmente pertinente quando o poder económico 

entre as partes é altamente desequilibrado, como acontece 

entre a África do Sul e o Lesoto. 

As receitas da SACU têm-se revelado imprevisíveis, voláteis 

e pró-cíclicas, apresentando bons resultados durante as 

retomas económicas e maus resultados durante as recessões. 

Para reduzir a dependência das fontes de receitas externas 

vulneráveis aos choques, o Ministério das Finanças do Lesoto 

centrou-se na diversificação da economia e no reforço da 

cobrança de receitas internas. A diversificação da produção e 

das exportações foi ainda mais crítica em resposta à contracção 

do sector têxtil. No entanto, o Lesoto tem tido dificuldades em 

revitalizar os seus sectores agrícola e do turismo. A cobrança de 

impostos nacionais e não nacionais melhorou, permitindo ao 

Lesoto atingir um equilíbrio fiscal mais forte.  

nas épocas de bonança, há que conter a despesa 
corrente. 
O Ministério das Finanças reconheceu que as receitas durante 

os períodos de crescimento económico, tanto de fontes 

internas como externas, devem ser usadas para aumentar 

as reservas e financiar as actividades de investimento que 

promovem o crescimento. Em 2008, o Lesoto manifestou o seu 

compromisso para limitar o aumento das despesas correntes, 

particularmente a massa salarial. O Ministério das Finanças 

recomendou igualmente que a componente não essencial das 

receitas da SACU fosse destinada apenas a despesas de capital. 

O objectivo era proteger os serviços públicos financiados por 

despesas correntes da futura exposição a choques externos.

No rescaldo da crise, o Ministério das Finanças usou estruturas 

políticas existentes, incluindo o Parlamento, como instituição 

representativa do povo basotho, para comunicar a importância 

de permanecer dentro dos limites máximos de despesas e de 

cortar as despesas correntes. Estas medidas foram salientadas 

como sendo necessárias para manter os depósitos a um nível 

adequado e para limitar o défice. Esta estratégia assegurou que, 

quando as receitas diminuíram, houve uma maior aceitação dos 

limites de gastos pelo público e funcionários públicos.

Apesar destes esforços, a massa salarial do Lesoto como 

percentagem do PIB continua a ser a mais elevada na África 

Subsariana. Este facto demonstra que os planos para mitigar 

ou responder a crises são muitas vezes frustrados por pressões 

socio-políticas. Embora o governo tenha envidado um grande 

esforço para negociar e comunicar, conforme assinalado por 

Motena Tsolo do Ministério das Finanças, tem-se revelado 

particularmente difícil responder à questão da despesa salarial.
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Aproveitar as receitas excepcionais para criar reservas.
A crise salientou a importância de manter níveis adequados 

de reservas internacionais, cobertura de importações e 

“almofadas”. Os países com elavadas reservas foram menos 

afectados pela crise financeira e enfrentaram menos problemas 

a nível de balança de pagamentos. 

Desde a crise, o Lesoto constituiu reservas substanciais com vista 

a manter a estabilidade macroeconómica e a atenuar futuras 

crises de receitas. O Lesoto registou 6,1 meses de cobertura de 

importações em 2013, comparado com 4,7 meses em 2012. Este 

aumento foi apoiado pelo crescimento das receitas da SACU e 

pela diminuição da despesa pública. Estas reservas, juntamente 

com as “almofadas” fiscais, deverão permitir um ajustamento 

aos choques a mais longo prazo, incluindo a contracção 

constante das receitas da SACU.

a reforma é um processo contínuo.
Persiste a importância de reduzir a dependência da SACU – as 

receitas da SACU continuam a descer, prevendo-se que grande 

parte dessa queda seja sustentada. Embora a fórmula das 

receitas da SACU proporcionem ao Botswana, Lesoto, Namíbia 

e Suazilândia receitas superiores às que tecnicamente lhes são 

devidas, isso deu origem a uma relação volátil, imprevisível e 

dependente entre estes países e a África do Sul. É fundamental 

que o Lesoto continue a reforçar as fontes independentes de 

receitas e os seus regimes fiscais.
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QuedA do Preço doS ProdutoS de  
BASe: redução dA MArGeM de  
MAnoBrA orçAMentAl nA nIGérIA. 
Os países dependentes de recursos são particularmente vulneráveis 

aos choques macroeconómicos, sobretudo os resultantes de 

flutuações nos preços dos produtos de base. A República Federal 

da Nigéria, com uma capacidade máxima de produção de petróleo 

bruto de 2.5 milhões de barris por dia, assume a posição de maior 

produtor de petróleo em África e o sexto maior país produtor 

de petróleo do mundo. A economia nigeriana está fortemente 

dependente das receitas petrolíferas, e as flutuações na produção e 

no preço do petróleo exerceram uma pressão considerável no fisco. 

As receitas petrolíferas do GFN diminuíram em 2015 e 2016 devido 
ao acentuado declínio do preço do petróleo e concomitante 
diminuição da produção petrolífera.

O preço global do petróleo desceu de 110 dólares por barril em 

Janeiro de 2014 para 29 dólares por barril em Janeiro de 2016. Esta 

diminuição dramática dos preços resultou do excesso de oferta de 

petróleo associada a um abrandamento económico nos mercados 

emergentes e a uma redução das importações de petróleo nos Estados 

Unidos. De um valor máximo 

de 2.5 milhões de barris por 

dia em 2013, a produção de 

petróleo nigeriano caiu para 

1.4 milhões de barris por 

dia durante 2016. Este facto 

deveu-se não à situação do 

mercado internacional, mas 

ao vandalismo do oleoduto 

e ao roubo de petróleo pelos 

militantes Vingadores do Delta 

do Níger. 

Gestão dos problemas orçamentais da Nigéria devido à queda dos preços do petróleo

      A combinação de 
volumes de produção 

mais baixos causados por 
perturbações na produção 
petrolífera e uma queda 
significativa dos preços 

do petróleo internacionais 
criaram um choque 

substancial para o país,  
que sempre tinha  

dependido das receitas  
petrolíferas.                                

– Ben Akabueze  
(Ministério das Finanças da Nigéria)
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FiGura 2: Contribuição do GFn para a 
reCeita públiCa 2014-2016
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FiGura 1: reCeitas petrolíFeras na niGéria As reduções concomitantes do preço do petróleo e da produção 

levaram a uma queda de 63% das receitas petrolíferas na 

Nigéria entre 2014 e 2016 em nairas (esta queda é ainda mais 

considerável quando se considera a desvalorização do naira). 

Apesar do aumento de receitas fiscais não provenientes do 

petróleo neste período, esta situação teve um importante 

impacto na economia nigeriana: na década até 2014, as receitas 

petrolíferas representavam 70% das receitas totais do GFN.13  A 

diminuição das receitas petrolíferas, a escassez de divisas, e a 

restrição dos insumos importados para a indústria transformadora 

e a agroindústria contribuíram para uma redução drástica do PIB 

nigeriano. A economia nigeriana, que cresceu a uma taxa média 

anual de 7% entre 2004 e 2014, cresceu 3% em 2015 e contraiu 

1.5% em  2016. 

Tal como se vê na Figura 1, o abrandamento económico também 

afectou negativamente a cobrança de receitas, e a receita real 

ficou aquém da receita projectada desde 2014. Em Setembro de 

2016, a receita era 25% inferior às projecções pro-rata. 

13 Esta dependência é ainda mais acentuada em termos das receitas em divisas, uma vez que o petróleo representa cerca de 95% das divisas.

Fonte: Autoridades nigerianas Fonte: Autoridades nigerianas
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O impacto da crise poderia ter sido menos severo se o GFN 

tivesse conseguido recorrer ao seu fundo de estabilização. 

A Nigéria mantém este fundo para proteger a economia das 

flutuações de preço e produção de petróleo. Em 2009, quando 

o preço do petróleo desceu, a Nigéria tinha 20 mil milhões de 

dólares americanos na sua conta de excedente do petróleo bruto 

(ver Caixa 2), que detém os resultados excedentários derivados 

do petróleo. O GFN pôde, por conseguinte, recorrer a este fundo 

de estabilização durante o período de diminuição das receitas 

petrolíferas. Em 2014, no início da actual crise, a “almofada” 

fiscal era muito inferior, com apenas 4.11 mil milhões de dólares 

americanos na conta. Sem esta “almofada”, a contracção de 

receitas associada à crise petrolífera teve como consequência 

um aumento do défice orçamental para 2,5% do PIB14  em 2016 

(ver Figura 2). A redução de receitas petrolíferas também levou 

as autoridades a reduzirem as transferências para esta conta 

em 93% em 2015, perdendo assim a oportunidade de suavizar o 

impacto durante o período de declínio.15 

14 Este valor mantém-se dentro do limiar de 3% do PIB estipulado na Lei de Responsabilidade Fiscal de 2007.
15 Ibid.

Caixa 2

Os fundos soberanos funcionam como “almofada” fiscal contra os choques económicos, como a queda do preço 

do petróleo. As economias dependentes do petróleo financeiam os seus fundos soberanos com os impostos sobre 

vendas de petróleo e gás, o que confere estabilidade a longo prazo e permite a diversificação de recursos.

A Nigéria tem sentido dificuldade em aumentar o seu fundo soberano, com governadores do Estado a citar a falta 

de justificação jurídica para os mecanismos de poupança existentes, incluindo os fundos soberanos e a conta de 

excedente do petróleo bruto.

Fonte: BudgIT (2014) Falling oil prices: An opportunity for reforms

FundoS de eStABIlIAção



Gestão das pressões orçamentais  –  Publicação da conferência da cabri de 2017

2 2

2: Quando a bolsa está mais vazia – gestão do impacto orçamental dos choques macro-orçamentais

A reSPoStA do GFn à QuedA dAS receItAS 
PetrolíFerAS teM SIdo IntroSPectIvA e 
centrAdA eM MedIdAS locAIS
O GFN aplicou controlos das despesas e ousadas reformas 

estruturais das infra-estruturas e serviços públicos. Centrou-se 

igualmente na melhoria da gestão dos recursos e na identificação 

de novas fontes de receitas a fim de reduzir o défice orçamental 

e aumentar as reservas. 

cortes e aumentos nas despesas
Uma forte pressão sobre o fisco nigeriano obrigou o GFN 

a aplicar uma série de cortes nas despesas a curto prazo, 

especialmente no que diz respeito às afectações de capital, em 

2014. Na elaboração do orçamento de 2015, o plano formulado 

pelo governo consistiu em limitar o crescimento das despesas 

correntes tal como indicado no Documento sobre o Quadro 

Orçamental e a Estratégia Orçamental para 2015-2017. A 

crise petrolífera e as eternas exigências de aumentos salariais 

limitaram estes esforços, e as despesas correntes aumentaram 

à custa das despesas de capital. 

O Orçamento de 2016, o primeiro a ser elaborado sob a liderança 

do Presidente Muhammadu Buhari, era substancialmente 

diferente do Orçamento de 2015 no que diz respeito à 

distribuição das receitas correntes e de capital. Adoptou um 

modelo de despesas contracíclico, reduzindo as despesas para 

deixar margem para níveis de despesas de capital mais elevados. 

Entre Junho e Outubro de 2016, 753,6 mil milhões de nairas 

nigerianas foram disponibilizados para despesas de capital, uma 

das disponibilizações de capital mais elevadas na história recente 

do país. O transporte, obras, energia e habitação, agricultura, 

e defesa foram os maiores beneficiários desta afectação mais 

elevada de capital.

   É necessário um pacote coerente e credível de medidas 
económicas sustentáveis para uma inflexão económica. 

– Ben Akabueze, Director - Geral do Gabinete do Orçamento da 
República Federal da Nigéria.
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O Orçamento de 2016 também procurou restringir os custos 

correntes ao limitar os custos de viagens, reduzir os subsídios 

dos membros dos conselhos, e eliminar milhares de funcionários 

fantasma. Prevê-se que estes esforços resultem em poupanças 

anuais de quase 180 mil milhões de nairas nigerianas, valor que 

será desviado para áreas prioritárias, como a saúde, defesa e 

educação. 

controlos das despesas e dos movimentos de 
disponibilidades líquidas para promover a eficiência 
dos gastos 
Foi criada uma Unidade para a Eficiência junto do Ministério 

das Finanças para analisar o perfil e o padrão de despesas do 

GFN. A Unidade tem como missão trabalhar com os ministérios, 

departamentos e agências no sentido de introduzir os processos 

e procedimentos que garantam que as receitas são utilizadas de 

forma eficiente, traduzindo-se numa boa relação custo-benefício 

e em poupanças.

Esta iniciativa é complementada pelo uso sustentado da conta 

única do Tesouro para monitorizar as actividades financeiras dos 

900 ministérios, departamentos e agências da Nigéria. 

A conta única do Tesouro, que consolida as contas públicas, foi 

implementada a nível federal desde 2015, estando actualmente 

a ser aplicada nos diferentes estados. Fornece uma panorâmica 

consolidada das contas públicas e os seus proponentes consideram-

na eficaz na promoção da transparência e na disponibilização 

de conhecimentos sobre a liquidez do Estado, facto que poderá 

limitar empréstimos desnecessários. No entanto, as contas únicas 

do Tesouro não estão isentas de riscos. Embora possam reduzir 

as necessidades de financiamento durante o ano, não eliminam 

a corrupção e podem ainda aumentar a burocracia e atrasar o 

pagamento dos fundos. 

Melhor gestão da cobrança de receitas
Em resposta ao choque petrolífero, o GFN reconheceu a importância 

de diversificar os seus recursos e de reduzir as fugas de receitas. O 

GFN está empenhado em aumentar as receitas dos sectores não 

petrolíferos. 

Este objectivo será alcançado através de um maior cumprimento das 

obrigações fiscais mediante a realização de auditorias às declarações 

dos contribuintes a fim de identificar registos deficientes, do 

envolvimento com contribuintes que não respeitam a lei, e da 

aplicação das regras fiscais. O alargamento da base tributária será 

alcançado aumentando o registo de empresas informais e formais 

e criando um ambiente propício a pequenas e médias empresas. 

Será dada importância ao aumento das taxas tributárias de valor 

acrescentado e da cobertura dos produtos sujeitos ao IVA. 

O GFN reduzirá as fugas de receitas combatendo a adulteração das 

facturas comerciais destinadas à alfândega e introduzindo um único 

ponto para facturas para aumentar a eficiência. A adopção de um 

único ponto para facturas tornará os portos nigerianos competitivos 

na rede comercial internacional e reduzirá a corrupção.

O GFN tem igualmente orientado os seus esforços para as receitas 

geradas de forma independente (receitas arrecadadas por entidades 

públicas). Também registou uma trajectória ascendente das entradas 

no que toca às receitas geradas de forma independente, apesar de 

fugas contínuas e ocorrências de não pagamentos de remessas. 

expansão das infra-estruturas energéticas e 
estabilização da produção petrolífera
O GFN está a trabalhar no sentido de expandir as infra-estruturas e 

capacidades do sector energético, medida que é fundamental para 

aumentar a produção petrolífera, factor que, em relação ao preço 

do petróleo determinado externamente, está sob o controlo das 

autoridades. O regime do Presidente Buhari opôs-se inicialmente à 

negociação com os Vingadores do Delta do Níger, responsáveis por 

grande parte da instabilidade verificada na produção petrolífera do 

país. Desde então, o GFN comprometeu-se a trabalhar com a região 

do Delta do Níger com o propósito de limitar os danos às infra-

estruturas e estabilizar a produção petrolífera. Tal objectivo será 

alcançado através de programas de incentivos, postos de trabalho e 
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investimento. O Presidente Buhari concordou manter o Programa 

de Amnistia Presidencial para a região do Delta do Níger, segundo 

o qual o governo oferece formação profissional a bolsas a antigos 

militantes.16  

O governo definiu como objectivo refinar localmente os produtos 

derivados do petróleo a fim de incentivar a autossuficiência. 

Foram elaborados planos para reduzir as importações de produtos 

derivados do petróleo em 60% até ao final de 2018. O GFN tenciona 

estabelecer mais refinarias modulares – refinarias constituídas 

por partes facilmente fabricadas e móveis – para aumentar a 

capacidade local, reduzir as importações e empregar os indivíduos 

envolvidos na refinação. Foram criados incentivos para as pessoas 

que pretendam empenhar-se na refinação local, que incluem 

requisitos menos rigorosos do que os exigidos no processo de 

licenciamento convencional, independência para vender produtos 

no mercado a preços determinados pelo mercado, e ausência de 

interferência do governo nas operações diárias. 

O subsídio de combustível foi removido em 2016 com vista a 

minorar situações de carência de combustível e reduzir a corrupção, 

permitindo assim que as poupanças sejam direccionadas para 

sectores prioritários. Foi também visto como outro incentivo para 

os investidores construírem refinarias de petróleo na Nigéria. 

Em 2012, uma tentativa para remover o subsídio provocou 

violentos protestos em todo o país e o restabelecimento do 

subsídio. A remoção do subsídio em 2016 foi controversa devido 

às implicações do subsídio a favor dos pobres. Contudo, durante 

a crise petrolífera mais recente, houve uma maior aceitação da 

necessidade da remoção do subsídio para reduzir as situações de 

carência de petróleo. 

O Orçamento de 2017 também excluiu os pedidos de fundos de 

joint ventures no sector do petróleo e gás. As joint ventures entre o 

GFN, representado pela Nigerian National Petroleum Corporation, 

e os operadores privados permitiram ao GFN partilhar os riscos 

e custos financeiros e de exploração. No entanto, quando os 

operadores solicitaram fundos ao GFN, estes não foram concedidos, 

situação que limitou o crescimento do sector do petróleo e gás do 

país e levou a uma acumulação de pagamentos em atraso e custos 

crescentes do serviço da dívida. Parte do acordo que exclui os 

pedidos de fundos de joint ventures estipula que os pagamentos 

em atraso serão pagos em cinco anos através de receitas de 

produção adicionais. O acordo deveria permitir a recuperação dos 

custos uma vez que a Nigerian National Petroleum Corporation 

continuará a receber royalties, impostos e lucros provenientes da 

sua participação na produção de petróleo em joint ventures. 

16 A Mustapha (2016) “Oiling Amnesty Programme: Stamping out any form of unrest in the Niger Delta”, Vanguard, https://www.vanguardngr.com.

  Promover a 
prosperidade nacional e 
uma economia eficiente, 

dinâmica e autossuficiente 
com o objectivo de 

assegurar o máximo bem-
estar, liberdade e felicidade 
de todos os cidadãos com 

base na justiça social e  
na igualdade de condição 

e oportunidade.
– Ben Akabueze, 

Director - Geral do Gabinete  
do Orçamento da República 

Federal da Nigéria.
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17 Ministro das Finanças (2017) Discurso sobre o Orçamento de 2017.
18 Ibid.

diversificação da economia nigeriana
O governo nigeriano está empenhado em diversificar a economia 

para promover a retoma e construir uma economia dinâmica 

e autossuficiente que continue a crescer sem as receitas do 

petróleo. Os esforços de diversificação serão igualmente 

importantes para a criação de empregos fora do sector do 

petróleo e gás.

Foram iniciadas campanhas relativas ao Plano de Relançamento 

e Crescimento Económicos e Fabricado na Nigéria com a 

intenção de promover a agricultura e indústria e desenvolver 

pequenas empresas locais. Juntamente com o Plano Nacional 

de Revolução Industrial, estas campanhas procuram reorientar 

a produção e o consumo dos bens e serviços importados para 

os locais. Estes esforços serão complementados pelo Conselho 

Presidencial para a Viabilização de Empresas, presidido pelo 

Vice-Presidente, Conselho esse que foi incumbido de facilitar as 

actividades das empresas na Nigéria e torná-las mais atraentes.17 

O Orçamento de 2016 incluiu outras iniciativas para diversificar a 

economia, incluindo a revitalização e expansão da transformação 

dos produtos agrícolas, a estimulação do investimento no sector 

dos minerais sólidos, o aumento do investimento do sector 

privado no turismo, o entretenimento e desporto, e a criação 

de pólos de inovação em alta tecnologia com vista a apoiar o 

crescimento do sector digital e tecnológico.

aumentar o nível de empréstimos, mas com maior eficácia  
As receitas ainda não retornaram aos níveis anteriores a 2014. O 

compromisso da Nigéria para com as despesas contracíclicas e o 

investimento nas infra-estruturas exige, portanto, o aumento das 

suas necessidades de financiamento. Com um rácio dívida pública/

PIB de 13,2%, a Nigéria dispõe de espaço suficiente para aumentar 

a contracção de empréstimos para cobrir o défice orçamental. 

No âmbito da estratégia de gestão da dívida do Ministério das 

Finanças Federal para 2016–2019, a dívida interna e externa deverá 

aumentar. Esta estratégia de gestão da dívida tem o objectivo de 

reequilibrar a carteira de dívida pública através de mais empréstimos 

contraídos no exterior e através da emissão de obrigações para os 

pagamentos em atraso aos empreiteiros. As fontes externas devem 

incluir agências multilaterais, agências de crédito à exportação e, 

possivelmente, o mercado das euro-obrigações. O GFN acredita 

que os empréstimos contraídos no exterior são menos dispendiosos 

e evitam o risco de exclusão do sector privado. A volatilidade do 

naira, todavia, indica que os custos com o serviço da dívida podem 

estar sujeitos a riscos cambiais.

O gabinete de gestão da dívida também tenciona introduzir 

produtos para diversificar a sua base de investidores para as 

obrigações de Estado, traduzindo-se em custos de empréstimos 

mais baratos e inclusão financeira. Os novos instrumentos de 

dívida incluem obrigações de retalho, obrigações indexadas à 

inflação e produtos Sukuk internos (obrigações islâmicas). 

A estabilização das finanças públicas subnacionais é outro 

elemento fundamental dos planos do GFN para estimular a 

economia. Em Junho de 2016, foi introduzido um programa de 

apoio orçamental condicional, que oferecia 56 mil milhões de 

nairas nigerianas aos governos estaduais para darem resposta 

às suas insuficiências de financiamento. Para participarem, os 

governos estaduais tinham de subscrever certas reformas fiscais 

centradas nas questões da transparência, responsabilização e 

eficiência. Trinta estados receberam resgates financeiros até 

Maio de 2016, enquanto 35 se candidataram a empréstimos 

apoiados pela Conta de Excedente do Petróleo Bruto.18 

Promover a prosperidade nacional e uma economia eficiente,    
dinâmica e autossuficiente com o objectivo de assegurar o máximo 

bem-estar, liberdade e felicidade de todos os cidadãos com base  
na justiça social e na igualdade de condição e oportunidade.

– Ben Akabueze, Director - Geral do Gabinete do Orçamento da República Federal da Nigéria.
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IlAçõeS colhIdAS PArA PAíSeS dePendenteS 
doS ProdutoS de BASe SeMelhAnteS à 
nIGérIA 
O fisco nigeriano ainda não se recompôs da crise petrolífera. É, pois, 

difícil avaliar o impacto de todas as medidas de resposta. Contudo, 

esta secção incide nas principais características da resposta da 

Nigéria à crise, conforme discutido na Conferência da CABRI. Oferece 

ensinamentos extraídos destas respostas que poderão ser úteis 

a países que enfrentam pressões semelhantes. Inclui uma breve 

discussão da resposta do Chade às receitas decrescentes do petróleo 

para identificar ensinamentos comuns.

equilíbrio das prioridades de curto e longo prazo
A resposta imediata do GFN à crise foi o corte de despesas de capital, 

o que reflecte os equilíbrios de curto prazo por comparação aos de 

longo prazo que os governos devem considerar quando respondem 

a pressões fiscais. Embora fosse necessário reduzir os gastos a curto 

prazo, o GFN reconheceu que cortar nas despesas de capital agravaria 

as perspectivas de recuperação do país quer a curto quer a longo prazo. 

Por conseguinte, o Orçamento de 2016 atribuiu uma parte maior para 

as despesas de capital. No entanto, o défice foi financiado pelo aumento 

do endividamento.

É fundamental que os governos reconheçam que os produtos de base, 

incluindo o petróleo, podem não voltar a atingir os níveis anteriores e 

que esta redução das receitas pode tornar-se permanente. Quando 
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Caixa 3

O Chade começou a produzir petróleo em 2003, contribuindo para um 

aumento superior a 100% do rendimento per capita do país na década 

subsequente. 

O Chade acumulou recursos públicos importantes com base nas suas 

operações petrolíferas, que lançaram as bases para os esforços de 

desenvolvimento e início dos fundos de estabilização e dos fundos para 

as gerações futuras. O conflito civil que eclodiu em 2005 e 2008 levou as 

autoridades a criar nova divisão armada utilizando fundos de reserva. A 

queda do preço do petróleo em 2014 e as ameaças à segurança regional 

desestabilizaram a economia do Chade e aumentaram a pressão orçamental. 

O crescimento do PIB abrandou para 1.8% em 2015 (comparado com o 

crescimento de 6.9% em 2014), sendo os sectores dependentes da despesa 

pública os mais afectados.

Em resposta a estes choques macroeconómicos externos, o governo deu 

início a cortes significativos nas despesas, levando a um aumento das 

tensões socio-políticas. Estes cortes incluíram: redução dos subsídios 

dos funcionários públicos em 50%; auditoria dos intervenientes estatais, dos sistemas 

de pagamentos e projectos; redução da frota de viaturas do Estado; restruturação das  

delegações regionais; e redução da dimensão dos organigramas dos 

ministérios e instituições.

Visando uma maior racionalização da despesa, foram propostos orçamentos 

rectificativos em 2016 para agrupar toda a despesa corrente no Ministério 

das Finanças e todas a despesa de capital nos municípios. Isto não teve o 

resultado previsto. Uma tentativa de introduzir um fundo de poupanças 

também fracassou porque as receitas foram inferiores ao previsto. As 

autoridades redobraram os esforços no sentido de diversificar a economia e 

introduzir mais financiamento nacional e concessional.

Para aumentar as receitas tributárias, as autoridades estão a ponderar 

aumentar a taxa de impostos para produtos não petrolíferos acima dos 9% 

(a taxa em vigor é de 8%, muito abaixo da norma aplicada na Comunidade 

Económica e Monetária da África Central de 18%). Serão introduzidas 

medidas para melhorar a cobrança de impostos, a saber: actualização do 

Código Tributário para melhorar a transparência tributária e aumentar a 

produtividade; melhorar o controlo, a recuperação e a operacionalização 

dos reembolsos do imposto sobre o valor acrescentado; redução gradual das isenções fiscais; e 

recuperação sistemática dos impostos em atraso.

IMPActo do choQue do Petróleo no eSPAço orçAMentAl do chAde

a redução de receitas se torna a nova normalidade, a priorização 
de soluções a curto prazo pode simplesmente traduzir-se em 
maior retrocesso. 

Tal como acontece com o Chade, a Nigéria (ver a Caixa 3) implementou 
cortes nas despesas correntes a curto prazo e ainda uma série de 
medidas para assegurar a eficácia das despesas. Embora essas 

medidas tenham um efeito benéfico a médio prazo, os cortes a curto 
prazo podem acarretar custos elevados, incluindo o agravamento da 
situação difícil dos pobres e a destabilização das economias. 
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A comunicação entre o governo central e os agentes 
políticos e económicos é crucial para o sucesso das 
estratégias de resposta
O apoio político ao fundo de estabilização na Nigéria registou 

uma queda, restringindo a capacidade do GFN de utilizar 

políticas contracíclicas para limitar o impacto orçamental das 

crises. Na Nigéria, continua a ser indispensável sublinhar a 

importância das medidas de mitigação e sensibilizar ministérios, 

departamentos, agências e autoridades estatais para a dimensão 

dos condicionalismos fiscais do governo central. 

Uma estratégia bem-sucedida para dar resposta a qualquer 

pressão orçamental exige que o governo central comunique 

claramente ao público e agentes económicos os riscos a longo 

prazo de não ter em vigor medidas de mitigação e de não 

responder de forma concertada.

importância da diversificação das fontes de receitas 
A dependência de longa data da Nigéria das exportações 

petrolíferas agravou o impacto orçamental da crise petrolífera 

internacional. Assim sendo, o GFN está empenhado em 

diversificar a economia através de uma industrialização 

avançada e do aumento da produtividade e do investimento nos 

sectores agrícola e de minerais sólidos. O GFN acredita que o 

investimento estrangeiro e nacional é fundamental para alcançar 

a diversificação e iniciou uma campanha direccionada visando 

atrair investidores e fomentar a confiança do mercado. O sucesso 

destes esforços de diversificação provavelmente irá determinar 

quando vai recuperar a economia e como vão ser ultrapassados 

futuros choques petrolíferos. 

Através do desenvolvimento da indústria, foi também prosseguida 

a diversificação com políticas mais proteccionistas. Não é claro 

se esta estratégia foi eficaz na redução da pressão fiscal. As 

restrições à importação de medicamentos, mobiliário e produtos 

alimentares têm sido alvo de resistência interna. Os fabricantes 

alegam que estas políticas limitam o seu acesso a matérias-primas 

e reprimem a produtividade. 

Além de fazer face aos efeitos do choque de preços dos produtos de 

base, torna-se necessário que os países compreendam se as suas 

intervenções dão efectivamente resposta às fragilidades subjacentes 

que os tornaram vulneráveis à crise. As estratégias de resposta 

devem ser sujeitas a decisões políticas e ajustamentos enérgicos, à 

medida que se verifica o que funcionou e onde resultaram os efeitos 

inesperados. Embora as políticas proteccionistas tenham muitas 

desvantagens, a diversificação económica em países dependentes 

de recursos é essencial se a queda de preços dos produtos de base 

se tornar a nova normalidade. 
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