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 Contexto macroeconómico 

 Combate à crise

 Recuperação lenta após o Ébola

 Reforçando a resiliência orçamental



O crescimento económico sofreu uma queda para menos de 1% em 2014 e para taxas 
negativas nos finais de 2016.

O Ébola alastrou-se para a Libéria em Março de 2014, transformando-se numa 
emergência de saúde pública em Julho de 2014 devido ao surto de novos casos.
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As receitas internas sofreram uma queda de 8% mas as receitas externas 
(principalmente subvenções) aumentaram em mais de 300%, permitindo o aumento da 
despesa pública pelo Governo da Libéria.
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 A contenção do surto do Ébola exigiu financiamentos avultados, muito além  das 
possibilidades dos recursos públicos . Neste contexto, foi necessário formular uma estratégia 
bem definida e orçamentada para atrair o financiamento pelos doadores.

 Definição da estratégia de resposta ao Ébola

◦ Desenvolver a Estratégia Nacional de Resposta ao Ébola

◦ Criar um Fundo Fiduciário Nacional do Ébola

◦ Desenvolver o Programa de Estabilização e Recuperação Económica (ESRP)

 Forte engajamento pelo parlamento

◦ Proposta de orçamento já submetida à legislatura quando a crise se agravou em Julho de 
2014

◦ Suspensão de todos os projectos de investimento de capital, exepto aqueles 
directamente ligados ao combate ao Ébola

◦ Redução da despesa corrente dos ministérios e das agências, pois mais de metade dos 
funcionários públicos ausentaram-se do trabalho.

◦ Aumento das dotações para os sectores da Saúde, das Infra-estruturas e da Segurança.

◦ O orçamento foi aprovado em Dezembro de 2014



 Medida(s) de política fiscal

◦ Ordem executiva suspendendo os direitos aduaneiros sobre os produtos importados 
para combater o Ébola.

 Despesa pública dirigida

◦ A despesa orçamental para o sector da saúde aumentou em 60% 

◦ A despesa do sector de segurança aumentou em 26% em virtude da aquisição de bens 
de logística para a resposta

◦ A despesa nas infra-estruturas aumentou em mais de 100% para impedir a insolvência 
dos bancos

 Engajamento forte por parte do governo, dos doadores e do público em geral

◦ Reuniões periódicas dos conselho de ministros e da equipa de gestão económica para 
receber pontos de situação sobre o orçamento e adoptar ou rever as medidas de política 
em curso

◦ Reunião periódica com os responsáveis financeiros dos Ministérios e das Agências sobre 
as medidas de política adoptadas

◦ Reuniões periódicas com a imprensa, a sociedade civil, e os líderes juvenis e estudantis.



 A Libéria foi declarada livre do Ébola em Junho de 2015. 

 Impactos orçamentais para o exercício financeiro de 2015/16

◦ A ajuda externa, que havia amparado a despesa pública, foi reduzida para metade.

◦ Os preços mundiais do minério de ferro e da borracha reduziram o investimento de 
capital; por conseguinte, as receitas dos royalties caíram em 67%

◦ Outros riscos para as receitas incluíram a saída da UNMIL e as Eleições de 2017

◦ As estimativas orçamentais foram revistas em baixa, num valor de 70 milões, após 
identificação do perfil de risco do orçamento

Todavia,

 As pressões orçamentais continuam a aumentar

◦ Transferir os trabalhadores da saúde que eram pagos pelos doadores para a folha de 
salários do Governo da Libéria.

◦ Orçamento das eleições

◦ Enorme financiamento da segurança com a transição da UNMIL

Por conseguinte,

 O orçamento do exercício financeiro de 2015/16

◦ Reduzido para $622 milhões face às estimativas do exercício anterior de $635 milhões

◦ Redução da aquisição corrente de bens em serviços em cerca de 35% 

◦ Mas a remuneração dos funcionários continua a aumentar



REFORÇANDO A RESILIÊNCIA ORÇAMENTAL
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