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«Economic principles alone cannot suffice to determine the ideal system of 

intergovernmental transfers. Conflicting objectives are at stake, and different observers 

will trade off those objectives in different ways. (…) Moreover, value judgments are 

inevitable in designing transfers, particularly the weight given to equity versus efficiency» 

Robin Boadway & Anwar Shah (2007) in Overview XXX 
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RESUMO 
 
A repartição actual de recursos financeiros intragovernamentais em Angola é feita de 

forma discricionária. Cabe ao ministro do Planeamento e/ou Governador provincial propor o 

montante a ser transferido para as administrações municipais.  

 Os municípios de regiões petrolíferas e diamantíferas são beneficiados financeiramente 

pelas receitas consignadas derivadas das receitas fiscais associadas à exploração daqueles 

recursos minerais, para além de terem acesso, como os demais municípios, a outras receitas 

consignadas. Esta situação agrava a disparidade fiscal orçamental entre os municípios 

angolanos.  

Propôs-se um modelo de transferências intragovernamentais mais justo e eficiente, 

tendo como critério principal para atribuição do Fundo Geral (80% das transferências) a 

população de cada município, e promove a equidade entre os municípios através de um Fundo 

de Coesão (20% das transferências) a ser financiado por uma percentagem das receitas 

petrolíferas e diamantíferas consignadas. Os municípios não sede de província, cuja população 

se situa abaixo de 80% da população do município sede, habilitam-se ao Fundo de Coesão. 

O modelo adapta-se melhor ao momento actual de aprofundamento da desconcentração 

administrativa rumo às autarquias locais e a uma descentralização efectiva. Espera-se também 

que a sociedade civil dos municípios funcione como um órgão de fiscalização da implementação 

do modelo e da gestão dos recursos a nível local. 

Finalmente, a adopção do modelo dependerá do equilibro entre aqueles que perdem e 

os que ganham com o novo critério de afectação de recursos financeiros intragovernamentais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Governo, Órgãos da Administração Local do Estado, Dotações financeiras 

intragovernamentais, Desconcentração Administrativa e Financeira 
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ABSTRACT 
 
 

The intra-governmental fiscal sharing in Angola is currently done in a discretionary way. It 

is the responsibility of the Ministry of Planning and/or of the Provincial Governor to propose the 

amount to be transferred to the municipal administrations. 

The municipalities located in petrol and diamond regions are in a beneficial position since 

they receive both the taxes that originate from fiscal taxes due to the exploitation of mineral 

resources and other taxes that are general to the overall municipalities. This situation worsens 

the fiscal imbalance amongst Angolan municipalities.  

In the present article a fairer and more efficient model for intra-governmental fiscal 

transfer is proposed, having as main criteria the population data for the attribution of the General 

Fund (80% of transfers). It also promotes equity between municipalities by the creation of a 

Cohesion Fund (20% of transfers) that is funded by a percentage of allocated incomes of petrol 

and diamond exploitation. Municipalities, which are not Province headquarters, and which 

population is below 80% of the headquarter municipality population, can apply to the Cohesion 

Fund. 

This model is particularly adapted to the current process of gradual administrative 

deconcentration aiming to achieve local governments and an effective decentralisation. It is also 

expected that local civil society play as watching dog role, monitoring and evaluating the model 

implementation as well as resource management at the local level.  

Finally the model adoption and implementation will depend on the balance between those 

who loose and those who win the new criteria of fiscal resource intra-governmental allocation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Government, Public Local Administration structures; intra-governmental fiscal 

allocations; Fiscal and administrative deconcentration 
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« (…) There is no “optimal” set of intergovernmental transfers that suits all circumstance. 

» Robin Boadway & Anwar Shah (2007), in Overview XXXI 

 

INTRODUÇÃO 

 

O fim do conflito armado, em Abril de 2002, criou condições favoráveis para realização 

de três tarefas indissociáveis: retomar o processo de transição democrática, iniciado em 1992, 

com a realização das primeiras eleições legislativas e presidenciais; estimular o processo de 

desenvolvimento sócio – económico inclusivo do país; repor a administração do Estado em todo 

o país e relançar o processo de desconcentração administrativa, tendo em vista a gradual 

descentralização política, administrativa e financeira do Poder Local. 

Em Fevereiro de 2010, foi aprovada a Constituição da República de Angola (CRA). O 

país deu início a um processo de reforma institucional tendo em vista uma maior conformidade a 

nova realidade, começando pela adequação do próprio executivo e da legislação ordinária que 

regula a sua actuação. 

A Constituição aprovada prevê a existência de dois órgãos de administração pública: 

central e local. A administração local do Estado «é exercida por órgãos desconcentrados da 

administração central e visa assegurar, a nível local, a realização das atribuições e dos 

interesses específicos da administração do Estado na respectiva circunscrição administrativa, 

sem prejuízo da autonomia do poder local» (CRA art.º 201, nº 1).  

Por sua vez, a lei nº 17/10 estabelece, no seu artigo 8º, que «para efeitos de 

administração local do Estado o território da República de Angola organiza-se, territorialmente, 

em províncias e estas em municípios, podendo, ainda, estruturar-se em comunas e em entes 

territoriais equivalentes, nos termos da Constituição e da lei».  

O Decreto Presidencial nº 30/10 de 9 de Abril, sobre o “Regime Financeiro Local”, regula 

a arrecadação, elaboração, execução e prestação de contas dos orçamentos da administração 

local, nomeadamente os governos provinciais e administrações municipais, mas deixa em aberto 

a definição de uma fórmula para transferência de recursos financeiros intragovernamentais. 

Os órgãos da administração local do Estado são considerados unidades orçamentais e, 

nesta condição, recebem dotações orçamentais do governo central para executar de acordo com 

as políticas definidas central e localmente. Estas dotações orçamentais são denominadas de 

“quotas financeiras” e a sua atribuição é feita com elevado grau de discricionariedade política 

dos órgãos de tutela. 
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Esta situação permite formular duas questões pertinentes: 1. Que factores determinam 

as dotações financeiras Intragovernamentais em Angola? Ou porque algumas administrações 

municipais (nomeadamente as que são sedes provinciais e/ou da província de Cabinda, Zaire, 

Lunda Norte e Sul e Moxico) recebem mais recursos financeiros do governo central do que 

outras? 2. Que problemas (potenciais) estão relacionados com o mecanismo actual de dotações 

financeiras intragovernamentais em Angola? 

No âmbito dos passos que estão a ser dados na desconcentração administrativa e 

financeira para capacitar e preparar as administrações municipais rumo as autarquias locais, 

procura-se responder àquelas questões em conformidade com os princípios da diferenciação e 

da transferência de recursos, previstos nas alíneas c) e d) do art.º4º da lei nº17/10 de 29 de 

Julho1.  

Para tal, propõe-se “UM MODELO MAIS EFICIENTE E JUSTO DE REPARTIÇÃO DE 

RECURSOS FINANCEIROS INTRAGOVERNAMENTAIS2”. Este modelo tem como critério 

principal a dimensão populacional de cada município para o Fundo Geral (80% das 

transferências) e o grau de desenvolvimento socioeconómico3-municípios com população abaixo 

de 80% da população do município sede - para o Fundo de Coesão (20% das transferências).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 c) Diferenciação – a organização e o funcionamento dos órgãos da Administração Local do Estado podem estar sujeitos a 
modelos diferenciados, de acordo com a especificidade do desenvolvimento político, económico, social, cultural e demográfico 
das circunscrições territoriais, sem prejuízo da unidade da acção governativa e da boa administração; d) Transferências de 
recursos – o processo que assegura que a desconcentração seja acompanhada da correspondente transferência dos meios 
humanos, recursos financeiros e de património adequado ao desempenho da função desconcentrada. 
2 O motivo pelo qual se considera um modelo “intragovernamental” e não “intergovernamental” deriva de no caso Angolano as 
administrações municipais serem organismos desconcentrados do Estado (ver mais adiante). De qualquer modo, como o modelo 
dominante nos países mais desenvolvidos é de dois (ou três) níveis de governo, toda a literatura que se analisa versa sobre 

transferências inter-governamentais. 
3 Na ausência de indicadores locais fiáveis sobre o desenvolvimento socioeconómico dos municípios decidiu-se considerar os 
municípios que não são sedes de província com população abaixo de 80% da população do município sede como os menos 
desenvolvidos e elegíveis para o fundo de coesão (ver infra) 
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1. Enquadramento Teórico: racionalidade e tipologia das transferências 

intergovernamentais 

Neste primeiro capítulo, propõe-se fazer uma incursão à literatura do federalismo 

orçamental, suas estruturas e processos. Esta pretensão justifica-se porque aquela literatura, de 

acordo com Shah & Shah (2006: 14), não é um fim em si mesma, mas um meio para responder 

às falhas do mercado na provisão de bens e serviços públicos (primeira geração da teoria do 

federalismo orçamental) e as falhas do governo (segunda geração da teoria do federalismo 

orçamental). 

1.1. O Federalismo Orçamental e a Descentralização Financeira 

Segundo Oates (1999: 1120) e Pereira et alii (2009: 315), enquanto subtema das finanças 

públicas, o federalismo orçamental aborda a estrutura vertical do sector público; explora, quer do 

ponto de vista normativo quer positivo, as atribuições e competências dos diferentes níveis de 

governo e a forma como eles se relacionam, financeiramente, através das transferências 

intergovernamentais em Estados federados e unitários. 

Oates (1999:1120) adverte que o uso económico do termo “federalismo” é, de certa forma, 

diferente do seu uso normal em ciência política, onde se refere a um sistema político com uma 

constituição que garante alguma escala de autonomia e poder para ambos os níveis central e 

descentralizado de governo. Para um economista, quase todo o sector público é mais ou menos 

federal, no sentido de ter diferentes níveis de governo que prestam serviços públicos e têm 

alguma margem discricionária de autoridade para, de facto, tomarem decisões 

(independentemente da constituição formal). 

A abordagem tradicional da descentralização financeira assenta no teorema da 

descentralização, Oates (1999: 1120-1122, 2005: 351), e postula o seguinte “na ausência de 

redução de custos da provisão centralizada de um bem (público local) e de externalidades inter - 

jurisdicionais, o nível de bem-estar será sempre, ao limite, tão alto (e, geralmente, mais elevado) 

se o nível de consumo eficiente no sentido de Pareto for fornecido em cada jurisdição, do que se 

for fornecido um padrão único e uniforme de consumo (bens públicos locais) para todas 

jurisdições (pelo governo central) ”4.  

Oates (1999: 1122-1123; 2005: 353) reconhece também que o teorema da descentralização 

assenta em hipóteses complexas ou passíveis de alguma controvérsia: “a presunção a favor da 

descentralização financeira assume que a administração central é incapaz de modular a sua 

                                                
4 Oates (1999:1122): Na Europa, os proponentes da descentralização financeira referem-se ao “Princípio de Subsidiariedade”. O 

pressuposto é que as políticas públicas e a sua implementação devem ser consignadas aos níveis mais baixos de governação 

com capacidade de alcançar os (seus) objectivos.  
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provisão segundo o interesse das comunidades relevantes, tendo que se remeter, 

necessariamente, a um aprovisionamento uniforme de cada bem para todo o território nacional; e 

que os dirigentes públicos locais e regionais não visam outros objectivos para além da 

maximização do bem – estar dos seus eleitores”. Assim, como exemplo, espera-se que o 

governo local promova o interesse dos seus munícipes. 

Oates (1999: 1121; 2005: 352) e Pereira et alii (2009: 320) asseguram que “é sobretudo no 

contexto da função afectação, que se justifica a descentralização política com a administração 

central a fornecer e financiar bens públicos nacionais puros, as administrações regionais os bens 

públicos regionais e a administração local bens públicos locais, de acordo com o princípio da 

equivalência orçamental. Uma provisão diferenciada de acordo com as especificidades locais é, 

em geral, preferível pois da autonomia regional e local resultarão necessariamente padrões 

diferenciados, o que promove a eficiência na afectação de recursos”. 

Oates (1999: 1123; 2005: 352-353) argumenta que a ineficiência da provisão centralizada 

resulta dos constrangimentos decorrentes da assimetria de informação e da pressão política (ou 

restrições constitucionais) que limitam a capacidade do governo central de providenciar elevados 

níveis de bens e serviços públicos em algumas jurisdições em detrimento de outras. A existência 

de um sentimento de equidade no tratamento à escala nacional torna, ainda, mais difícil a acção 

discriminatória do governo central na provisão de bens e serviços públicos entre os municípios.  

Quanto à função distribuição, Pereira et alii (2009: 320), em sintonia com Oates (1999: 1121; 

2005: 352), defendem que “se se pretende uma provisão uniforme de certos bens de mérito, a 

desconcentração ou a descentralização administrativa são, em geral, mais eficazes. Assim se 

poderão alcançar, por exemplo, padrões de ensino básico ou de saúde pública, semelhantes em 

todo o território nacional”. 

Os argumentos a favor da posição assumida por Pereira, também presentes em Oates 

(1999: 1121; 2005: 352), Boadway (2007: 59-60) e Reschovsky (2007: 398-399), são dois: 1º “a 

concepção de equidade prevalecente é nacional, isto é, pretende-se assegurar que todos os 

indivíduos, independentemente do local de residência, possam usufruir de semelhantes bens e 

serviços locais”; 2º “uma diferenciação exagerada de tratamento local dos munícipes poderá 

levar a migrações indesejáveis (humanas e de capital), e a situação de stress fiscal local”. 

Finalmente, no que toca à função estabilização, Oates (1999: 1121; 2005: 352) e Pereira et 

alii (2009: 321) assumem que “deve ser centralizada”. Os argumentos são essencialmente dois: 

1º “alguns instrumentos da política de estabilização (instrumentos de política monetária) não 

estão disponíveis a governos sub – nacionais”; 2º “eventuais benefícios de uma política de 
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estabilização sub – nacional iriam ser capturados por outras jurisdições na presença de 

mobilidade”. 

Pelo exposto, fica claro que o cumprimento das três funções obriga que os níveis de governo 

tenham capacidade financeira ou instrumentos legais que permitam gerar receitas. No 

federalismo orçamental ou na descentralização financeira existe um instrumento privilegiado 

para alocar fundos aos diferentes níveis do sector público: transferências intergovernamentais. 

Parafraseando Oates (1999: 1124), o governo central deve arrecadar receitas fiscais superiores 

às suas despesas e transferir parte dela para os governos regionais e locais, permitindo-lhes 

financiar parte ou a totalidade dos seus orçamentos. A seguir fala-se das transferências 

intergovernamentais. 

 

1.2. Racionalidade Económica e Política das Transferências Intergovernamentais 

Fisher (2007: 198) define as transferências intergovernamentais como “transferências de 

fundos de um governo para outro, frequentemente, do governo central para os governos locais. 

Estas podem ser de vários tipos, visando a melhoria do sistema financeiro dos governos 

federais.   

Oates (1999: 1126) considera as transferências intergovernamentais como “um distinto e 

importante instrumento político ou de política no federalismo orçamental, podendo estas 

desempenhar inúmeras funções. Entre elas, destacam-se três em particular: internalização dos 

benefícios das externalidades para outras localidades (municípios), equilíbrio financeiro entre as 

localidades (municípios) e melhoria global do sistema fiscal”.  

Pereira e Silva (2001: 2) e Pereira et alii (2009: 345)5 admitem três razões para existência 

das transferências intergovernamentais, sendo uma diferente de Oates: “1º equilíbrio financeiro 

horizontal entre autarquias do mesmo grau – com o objectivo de corrigir desigualdades na 

posição orçamental dos municípios; 2º equilíbrio financeiro vertical – com o objectivo de partilhar 

receitas fiscais que devem ser cobradas pela administração central, mas que deverão ser 

partilhadas por vários níveis de administração para adequar às competências respectivas de 

cada nível de governo; 3º e eficiência – pode passar por distorcer as escolhas municipais, de 

acordo com as preferências dos níveis de governo “superiores”, por levar a que os municípios 

considerem os efeitos externos benéficos que exercem em municípios limites, e finalmente para 

que haja uma comparticipação dos governos superiores em competências partilhadas entre 

vários níveis de administração”. 

                                                
5 Pereira et alii (2009: 345) consideram a primeira razão de Oates  “spillovers” entre os municípios como uma quarta razão 
explicativa das transferências intergovernamentais 
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Boadway (2007: 61-63) e Reschovsky (2007: 419) atribuem às transferências 

intergovernamentais um duplo papel activo: equidade territorial ou horizontal – criar condições 

para que todos os municípios possam assegurar a todos os munícipes um conjunto de bens e 

serviços municipais considerados essenciais, em contrapartida de um esforço fiscal semelhante; 

e prossecução de objectivos nacionais (solidariedade, coesão, unidade…), através da 

manutenção de um padrão nacional de serviços públicos (educação, saúde, programas 

assistenciais…) – equidade nacional.  

Argumentando a favor das transferências intergovernamentais com finalidades equitativas – 

equilíbrio financeiro horizontal ou equidade territorial, Spahn (2007: 76) considera mesmo que a 

solidariedade entre os governos regionais/locais é essencial para estabelecer a coesão social e 

afirmar o Estado – Nação: “quanto mais fraca a coesão social, maior é a necessidade de 

solidariedade e de compensação por transferências”. 

Se para países como Canadá, Alemanha ou Austrália, para citar apenas alguns, aquele 

argumento é valido, no caso Italiano, adverte Oates (1999: 1128) elas – transferências 

intergovernamentais para corrigir desigualdades territoriais – podem transformar-se em forças 

divisórias, onde regiões (prósperas) cansadas das largas e duradoiras transferências de fundos 

para as áreas pobres procuram separar-se da união. Oates conclui que “o equilíbrio financeiro 

horizontal é um assunto complexo para a economia e para a política. 

1.3. Tipologia das Transferências Intergovernamentais 

Para Oates (1999: 1126) as transferências intergovernamentais podem assumir duas formas 

gerais: transferências condicionais – colocam uma ou várias formas de restrições no seu uso 

pelos receptores; e transferências incondicionais – transferências gerais de montante fixo (lump-

sum) para serem usadas de acordo com os critérios do receptor. 

O mesmo autor esclarece que as transferências condicionais, na forma de subvenções 

comparticipadas (matching grants), são apropriadas para situações em que a provisão local de 

serviços públicos gera externalidades positivas (spillovers) para residentes doutros municípios. 

Por sua vez, as transferências incondicionais são, tipicamente, o instrumento indicado para os 

propósitos de equilíbrio financeiro vertical e horizontal ou equidade territorial.   

Pereira et alii (2009: 345) consideram, fundamentalmente, três tipos de transferências: 

subvenções gerais (block grants) – não condicionadas a nenhum tipo de utilização; subvenções 

específicas (categorical grants) – destinadas a certos itens de despesa específicos; e 

subvenções comparticipadas (matching grants) – onde a entidade que dá a subvenção exige que 

a entidade receptora participe com uma dada percentagem. Em geral, estas subvenções têm 
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uma racionalidade de eficiência, tendo em conta as preferências do dador. Elas podem ser 

abertas (o dador dá sempre enquanto o receptor financiar a sua parte) ou fechadas (há um 

limite). 

Na linha de Oates (1999: 1127-1128), Pereira e Silva (2001:3) e Pereira et alii (2009:346) 

apresentam dois argumentos para justificar a racionalidade das transferências gerais ou 

incondicionais: 

1º A existência de um maior grau de centralização das receitas fiscais do que das despesas 

públicas, implica um desequilíbrio financeiro vertical entre três níveis de administração (central, 

regional e local). Este desequilíbrio significa que os níveis de governo estaduais ou federais têm 

mais recursos fiscais do que necessidades de despesa e a situação inversa acontece nos 

governos locais. 

2º Os municípios têm diferentes bases tributárias e isso deve-se, em parte, a factores 

exógenos aos próprios municípios. Há que garantir que com semelhante esforço fiscal (grosso 

modo com taxas semelhantes de imposto) os municípios possam financiar uma quantidade e 

qualidade de bens públicos semelhantes. Isto é particularmente importante na presença de bens 

de mérito que, por razões de equidade, exigem provisão relativamente uniforme. 

 O segundo argumento também está presente em Reschovsky (2007: 402) que 

considera, por um lado, que as diferenças na posição orçamental entre os municípios podem 

resultar das diferenças nos custos de produção de bens e serviços públicos locais e/ou 

diferenças na capitação das bases tributárias locais.  

Por outro lado, Reschovsky (2007: 402) faz notar que a variação dos custos de produção de 

bens e serviços públicos entre os municípios pode estar intimamente ligada a quatro razões: 

diferença na quantidade e composição dos inputs necessários para produzi-los; diferença no 

preço dos inputs; diferença nas características físicas (factores ambientais); e diferenças na 

composição sócio – económica e demográfica dos residentes. 

Finalmente, e como ficou exposto, para Pereira et alii (2009: 348) “quando as preferências 

da entidade que realiza a transferência (administração central) pretendem intencionalmente 

sobrepor-se às preferências locais, distorcendo as escolhas locais no sentido de aumentar os 

gastos em certas rubricas, dois instrumentos são utilizados: transferências específicas 

consignadas a certa categoria de despesas ou comparticipadas”. 

As transferências específicas têm em geral o mesmo efeito rendimento, que as 

transferências gerais, ou seja, ambas levam ao mesmo aumento dos vários bens/serviços 

fornecidos pelo município independentemente do serviço específico ao qual foi dada a 

subvenção específica.  
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As transferências comparticipadas têm um efeito rendimento e um efeito substituição ao 

nível do município, pelo que são mais incentivadoras da despesa no bem que se pretende 

estimular. Na prática, o efeito da subvenção comparticipada é diminuir o “preço fiscal6” para o 

município do bem que é comparticipado. 

 

1.4. O Dilema das Transferências Intergovernamentais: Restrição Orçamental Suave e o 

Resgate Financeiro 

Na sequência dos desenvolvimentos trazidos pelo “nova” literatura do federalismo 

orçamental ou teoria do federalismo orçamental de segunda geração” (Oates 2005: 360), 

começou-se a analisar os efeitos perversos das transferências intergovernamentais na disciplina 

orçamental dos governos regionais e locais. Os teóricos da “nova vaga”, Gamkhar e Shah (2007 : 

228-231), chegam a admitir que as transferências podem integrar-se numa estrutura de 

promoção da irresponsabilidade financeira e de instabilidade macroeconómica.  

Rodden (2002: 684; 2003: 725) considera mesmo que “existem boas razões para se 

preocupar com o aumento da confiança (dos governos sub – nacionais) nas transferências 

intergovernamentais que pode gerar problemas de agência e de “common pool”, sobretudo 

quando os governos sub – nacionais têm acesso ao mercado de crédito e o governo central é 

politicamente fraco”. As crises orçamentais da Argentina e do Brasil, geradas por 

comportamentos desestabilizadores de governos estaduais/regionais e locais, são invocadas 

como exemplo.  

 

a) Restrição Orçamental Suave e o Resgate Financeiro 

O termo “restrição orçamental suave”7 refere-se, para Oates (2005: 360), “ao governo 

regional ou local que tem como expectativa que o governo central o resgate da 

condição/situação de grave desequilíbrio orçamental. Isto é, o governo local dirige-se ao governo 

central, “clamando” por ajuda/resgate financeiro”. 

Esta situação diminui o incentivo para um comportamento ou prática orçamental 

responsável, já que para Oates (2005: 360) “confrontados com a restrição orçamental suave, os 

governos locais têm um incentivo virtualmente irresistível para expandir os seus programas e 

despesas para lá dos seus meios”. O autor continua dizendo que “é importante entender a 

                                                
6 O “preço fiscal” é o montante adicional de imposto local que o munícipe terá que pagar por unidade adicional do bem público 
local (ver Pereira e Silva 2001: 3).  
7 Oates (2005: 360) refere que o termo “Soft budget constraint” foi usado por Kornai (1979,1980) para descrever o 
comportamento das empresas estatais, nas economias socialistas, que podiam contar com o resgate financeiro do Estado em 
situações de perdas financeiras crónicas. 
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natureza desse incentivo. Ainda que o governo central possa declarar a sua intenção de se 

abster de qualquer tipo de ajuda de emergência, a questão real é a da credibilidade desta 

afirmação. Trata-se de uma questão de expectativa”.  

Sendo um problema – comportamento financeiro perverso - endógeno ao sistema, não 

há dificuldades em admitir que a sua solução radica na reforma fundamental das instituições 

políticas e financeiras para alterar a totalidade da estrutura de incentivos que orientam o 

processo de decisão orçamental.  

Oates (2005: 360) considera três condições indispensáveis para se pôr em 

funcionamento um mecanismo de restrição orçamental rígido: “1ª Equilíbrio orçamental imposto 

pela constituição ou outra lei que, efectivamente, torna ilegal os défices da conta corrente dos 

governos locais; 2ª Limitações na capacidade de endividamento, sendo permitida apenas dívida 

para financiar projectos de capital, com uma cuidadosa definição daquilo que pode ser 

considerado despesa de capital; 3ª Leis de falências públicas bem desenhadas e que 

especificam, com clareza, como as crises financeiras serão tratadas”. 

Vigneault (2007: 135), na senda de Rodden (2003: 707), defende que existem duas 

condições para pôr em prática uma restrição orçamental forte: 1ª “um governo central com 

autoridade constitucional suficiente e motivação adequada para colocar restrições eficazes à 

autonomia dos governos regionais e locais no domínio da realização de despesa e do recurso ao 

crédito”. Isto não é possível em alguns estados federados com governos centrais politicamente 

fracos e governos regionais com poder político para resistir as tentativas de limitar a sua 

autonomia. 2ª “Governos regionais e locais com poucas restrições (do centro) no seu poder de 

realizar despesa e de contrair dívida, mas os eleitores e os credores servem para disciplinar os 

governos irresponsáveis”.  

Efectivamente, continua a autora, este mecanismo de mercado para impor disciplina 

orçamental só pode funcionar se a nação tiver um sistema judicial forte e independente, um 

mercado de capital operacional e eleitores capazes e dispostos a exigirem, dos seus governos 

regionais e locais, prestação de contas pelos seus actos.   

Parafraseando Oates (2005: 363)8, pode-se dizer que a configuração daquelas 

instituições e a forma adequada que podem assumir num determinado país, depende 

grandemente das suas instituições económicas, políticas, culturais e das suas tradições 

históricas. 

 
 

                                                
8 Oates (2005: 363): “But it is worth noting that the particular form and configuration of these institutions that is best suited to a 
particular country surely depends upon on the specific political, economic, and cultural institutions and its historical traditions”. 
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2. Angola: a Dinâmica da Desconcentração Administrativa e Financeira 

 

2.1. Ponto Prévio 

 

2.1.1. Discussão e Opção Conceitual 

 

Para um melhor entendimento da necessidade de se elaborar um “Modelo de Repartição 

de Recursos Financeiros Intragovernamentais” na ausência de governos locais eleitos 

democraticamente, convém esclarecer alguns conceitos. 

a) Descentralização: de acordo com Amaral (1994: 693-694), do ponto de vista jurídico 

a descentralização refere-se ao sistema em que a função administrativa esteja 

confiada não apenas ao Estado, mas também a outras pessoas colectivas territoriais 

– designadamente, as autarquias locais. Já no plano político – administrativo há 

descentralização quando os órgãos locais são livremente eleitos pelas respectivas 

populações, quando a lei os considera independentes na órbita das suas atribuições 

e competências, e quando estiverem sujeitos a formas atenuadas de tutela 

administrativa, em regra restritas ao controle da legalidade.  

É a estes órgãos locais (colegiais) democraticamente eleitos, com receitas próprias e 

capacidade de realizar despesas que Pereira (1998: 73)9 chama de governo e seriam o objecto 

de estudo, por excelência, do federalismo orçamental. 

Entretanto, Prud’Homme (2003: 17) olha para a descentralização como “forma de 

governo em que parte significativa do poder é exercida pelos governos locais, ou ainda, 

enquanto mecanismo através do qual se transita de um sistema de governo centralizado para o 

descentralizado”. 

b) Desconcentração Administrativa: para Amaral (1994: 658) refere-se ao sistema em 

que o poder decisório se reparte entre o superior e um ou vários órgãos subalternos, 

os quais, todavia, permanecem, em regra, sujeitos à direcção e supervisão daquele. 

Assim, a desconcentração traduzir-se-ia num processo de descongestionamento de 

competências, conferindo-se a funcionários ou agentes subalternos certos poderes 

decisórios, os quais numa administração concentrada estariam reservados em 

exclusivo ao superior. 

                                                
9 Esta abordagem é desenvolvida em Pereira, Paulo Trigo et alii (2009: 315), onde os autores reconhecem seguir a tradição 
anglo-saxónica de considerar as administrações locais como “local governments”, isto é, entidades politicamente 
descentralizadas, compostas por um executivo e uma assembleia democraticamente eleita (a Assembleia Municipal).  
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Nesta óptica, os órgãos locais do Estado (governo provincial e administrações 

municipais), entendidos como órgãos da pessoa colectiva Estado que, na dependência 

hierárquica do governo, exercem uma competência limitada a uma certa circunscrição 

administrativa (província ou município), seriam um exemplo de desconcentração administrativa.  

c) Governo Local: Shah & Shah (2006: 1) entendem-no como uma instituição 

específica ou entidade criada à luz da constituição nacional ou estadual (Brasil, 

Dinamarca, França, Índia, Itália, Japão e Suécia) ou estadual (Austrália e USA), 

legislação ordinária do nível superior da administração central (Canadá e Paquistão) 

ou por ordem do executivo (China) para fornecer uma gama de serviços específicos 

a uma área geográfica relativamente pequena e delimitada. 

Adopta-se a proposta de Shah & Shah sobre governo local, a de Prud’Homme (2003: 17) 

sobre descentralização e a de Amaral (1994: 658) sobre desconcentração administrativa, onde a 

tónica recai sobre o aspecto funcional dos governos locais e não tanto processual.  

Acresce-se à posição adoptada a existência de partilha de competências e as 

transferências ou dotações financeiras para a execução daquelas e a assumida postura 

transitória gradualista dos órgãos da administração local do Estado para autarquias locais – ao 

nível dos municípios – sem a sua necessária extinção – ao nível dos governos provinciais10. 

 

2.1.2. A Desconcentração Administrativa na acção governativa 

 

O discurso oficial, a acção governativa e a produção legislativa sobre a desconcentração 

e descentralização administrativa, no pós-conflito, são marcados fundamentalmente por três 

ideias base:  

1º Os órgãos da administração local do Estado são desconcentrados da administração 

central do Estado. Exercem competências daquele nas suas circunscrições e as reservadas às 

futuras autarquias locais. Nesta perspectiva, apresentam-se como o passo mais avançado rumo 

à descentralização administrativa e política do Estado, isto é, das autarquias locais. Não é errado 

olhar para eles como um ensaio ou espaço de aprendizagem11. 

                                                
10 Pensa-se ser este também o entendimento que Oates (1999: 1120 - 1121) faz do “Federalismo Orçamental”: “the subject of 
fiscal federalism, as I suggest above, encompasses much more, namely the whole range of issues relating to the vertical structure 
of the public sector”.  
11 A CRA no seu artigo 242º, nº 1 prescreve que “a institucionalização efectiva das autarquias obedece ao princípio do 
gradualismo” e no nº 2 “os órgãos competentes do Estado determinam por lei a oportunidade da sua criação, o alargamento 
gradual das suas atribuições, o doseamento da tutela de mérito e a transitoriedade entre a administração local do Estado e as 
autarquias locais”. O preceito constitucional complementa-se com o artigo 101º, da Lei 17/10 de 29 de Julho, que prescreve “à 
medida que sejam criadas as autarquias locais, estas passam a exercer as atribuições correspondentes definidas por lei, de 
acordo com os princípios do gradualismo e da transitoriedade”. 
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2º As autarquias locais emergirão de um processo de transição gradual, onde algumas 

administrações municipais passarão a autarquias locais; outras serão redimensionadas para dar 

lugar a novas entidades, como são os exemplos da Administração Municipal de Belas com a 

cidade de Kilamba como sede (Luanda), Administração Municipal da Catumbela (Lobito) e 

Administração Municipal de Cacula (Lubango); finalmente, outras serão extintas porque não 

reunirão todos os requisitos para se transformarem em autarquias locais. 

3ª Os governos provinciais12 permanecerão como órgãos da administração local do 

Estado. Qual deverá ser o seu número e competências é um cenário que permanece em aberto. 

Alguns exemplos do modus operandi do executivo bastarão para sustentar a síntese 

apresentada:  

O programa geral do governo para o biénio 2005-2006 trouxe duas grandes novidades: o 

plano estratégico sobre a desconcentração e descentralização administrativa e os programas de 

oferta de serviços sociais básicos à população.  

No âmbito da implementação das tarefas contidas no “plano estratégico sobre a 

desconcentração e descentralização Administrativa” elaborou-se o “projecto de descentralização 

e governação local” com o apoio do PNUD que teria como resultado a aprovação do Decreto-lei 

nº2/07 de 03 de Janeiro sobre a “Orgânica dos Governos Provinciais, Administrações Municipais 

e Comunais”, que prepara a estrutura organizacional de transição para as autarquias locais; e 

“Lei das finanças locais”13. 

 

2.2. Síntese Sócio – Económica do País 

 

De acordo com estimativas do Ministério da Saúde de 201014, a população angolana tem 

cerca de 20 milhões de habitantes, dos quais 47% têm menos de 15 anos e 21% têm idades 

compreendidas entre os 15 – 45 anos. Esta estimativa é baseada nos dados actualizados das 

campanhas de vacinação nacional. 

Quanto aos dados económicos mais actualizados, as tabelas sintetizam de forma clara a 

evolução dos últimos anos. As estimativas de crescimento económico continuam animadoras.  

 
 

                                                
12 Artigo 201º da CRA, nº 2 prescreve o seguinte: O Governador Provincial é o representante da administração central na 
respectiva província, a quem incumbe, em geral, conduzir a governação da província e assegurar o normal funcionamento da 
administração local do Estado. 
13 Ministério do Planeamento da República de Angola, Programa Geral do Governo 2005-2006: Balanço de Execução ano 2006, 
(Luanda, Abril de 2007), p. 32; 
14 Na ausência de um censo sobre a população optou-se pelos dados do Ministério da Saúde estimados dos dados das 
campanhas de vacinação realizados com regularidade. O risco de estarem demasiado sobrestimados é reduzido porque desde 
2009 que a vacinação é quase financiada integralmente por recursos locais. Daí que valores exagerados representam um fardo 
financeiro para as administrações e uma responsabilidade política acrescida no caso de uma fraca campanha de vacinação; 
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Tabela 1: Principais Indicadores Económicos  

 2006 2007 2008 2009 

População 15.9 16.3 16.8 17.3 

PIB per capita (milhões USD) 2847 3629 5054 3972 
Fonte: BPI - Estudos Económicos e Financeiros – Angola, Maio de 2011 

 
Tabela 2: Produto Interno Bruto, 2008 – 2010  

 2008 2009 2010p 2011p 

PIB a preços correntes de mercado (mil milhões Kz) 6.316,2 5.988,7 7.445,7 8.392,2 

Taxa de crescimento real (preços do ano anterior) % 13,8 2,4 4,5 7,6 

PIB (milhões USD) 84,1 66,9 80,9 85,0 

 

Sector petrolífero 12,3 -5,1 2,7 2,3 

Sector não - petrolífero 15,0 8,3 5,7 11,2 

 

Composição do PIB por sectores (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 

          Agricultura, Pecuária e Pescas 6,8 10,4 11,0 12,2 

          Indústria extractiva 59,0 46,7 48,4 43,1 

                           Petróleo bruto e gás 57,9 45,6 47,3 42,1 

                           Diamantes e outras extractivas 1,1 1,1 1,1 1,0 

          Indústria transformadora 4,9 6,2 6,5 8,1 

          Energia eléctrica 0,1 0,1 0,1 0,2 

          Construção 5,2 7,7 6,2 6,4 

          Serviços mercantis 17,2 21,1 20,3 21,8 

          Outros 6,1 7,8 7,4 8,3 
Fonte: Ministério das Finanças, Relatório de Fundamentação do OGE 2011 

 
2.3. A Desconcentração Administrativa: Competências dos Órgãos locais do Estado 

 

A desconcentração administrativa é entendida pelo legislador angolano como “o 

processo administrativo através do qual um órgão da administração central do Estado transfere 

poderes a outro órgão da administração local do Estado”15.  

As competências das administrações municipais agrupam-se em dois blocos principais 

serviços públicos essenciais: promoção da iluminação e sinalização rodoviária; manutenção, 

distribuição e a gestão da água e da electricidade (em zonas não cobertas pelas empresas 

públicas ligadas àqueles sectores); construção, manutenção, apetrechamento em mobiliário, 

material didáctico e manuais escolares das escolas primárias; recolha e tratamento do lixo; 

estabelecimento e gestão dos sistemas de drenagem pluvial; e a solidariedade social e 

mobilização sociocultural: aquisição e distribuição de insumos agrícolas em áreas rurais; 

programas de integração comunitária e de combate à pobreza; assistência social e sanitária; 

promoção de casas de cultura e bibliotecas municipais, bem como garantir o seu 

apetrechamento em material bibliográfico.   

                                                
15 a), nº2, artigo 3º da Lei 17/10 de 29 de Julho; 
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2.4. A Desconcentração da Despesa no Orçamento Geral do Estado 

 

De acordo com o Regime Financeiro Local, “os governos provinciais e as administrações 

municipais, enquanto órgãos executivos locais desconcentrados da administração central, 

dispõem de orçamento próprio, com base no qual lhes são afectados recursos financeiros do 

orçamento geral do Estado, tendo, no âmbito da estrutura do orçamento geral do Estado, a 

categoria de unidades orçamentais”16. 

Assim, o orçamento geral do Estado afigura-se como o melhor lugar para observar a 

tendência seguida pelo executivo angolano na distribuição local das despesas.  

 
Tabela 4: Despesa pública e desconcentração financeira em Angola, % 

 2007p 2008p 2009p 2010p 2011p 

Total (valor em triliões de Kz) 2,503 2,544 3,176 3,092 4,172 

Total (%) 100 100 100 100 100 

Administração Central 90,56 89,22 86,00 86,82 87,11 

                 Estrutura Central 90,06 88,71 85,29 86,17 86,28 

     Exterior 0,50 0,51 0,71 0,65 0,83 

Províncias 9,44 10,78 14,00 13,18 12,89 

Fonte: Governo de Angola - Ministério das Finanças, Resumo das despesas orçamentadas por local 2007-2009 e 2011; 
Proposta orçamental de 2010 e elaboração própria  

 

Pode-se observar que existe um baixo grau de desconcentração orçamental das 

despesas em Angola. A administração local do Estado recebe uma reduzida percentagem de 

recursos financeiros para efectivação das suas responsabilidades. 

Embora se tenha tentado uma tímida redução da despesa do governo central na ordem 

dos 2%, entre 2007 e 2009, nos últimos cinco anos, em média 87,30% dos gastos globais foram 

executados directamente pelo governo central.  

 

2.4.1. A Distribuição da Despesa Pública pelas Províncias Angolanas 

 

Passa-se a seguir a observar a tendência recente da distribuição da despesa pública 

pelas províncias angolanas, para compreender a racionalidade seguida na sua repartição. 

  

                                                
16 Artigo 5º do Decreto Presidencial nº 30/10 de 09 de Abril 
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Tabela 5: Distribuição Regional da Despesa Pública em Angola, % 

 2007p  2008p  2009p  2010 p 2011p  

Total (valor em biliões de Kz) 236,5 274,2 392,4 407,4 537,8 

Total (%)  100  100  100  100  100  

Luanda  20,21  19,78  29,67  21,08  19,25  

Benguela  9,61  10,68  11,52  10,13  9,10  

Demais Províncias  70,18  69,54  58,81  68,79  71,65 

Fonte: Governo de Angola - Ministério das Finanças, Resumo das despesas orçamentadas por local 2007-2009 e 2011; Proposta 
orçamental de 2010 e elaboração própria  

 
Ao comparar-se as despesas cabimentadas às duas províncias com maior população, 

Luanda e Benguela, e as demais provincias (16) nota-se uma tendência de concentração das 

despesas  naquelas províncias. Nos últimos cinco anos (2007 a 2011), em média,  Luanda tem 

recebido 21,99% e Benguela 10,2%. 

 

Tabela 6: Distribuição da despesa e da população por províncias angolanas em 2011, % 
Províncias de 

Angola 
Total da despesa por 

províncias 2011 
Distribuição da despesa provincial por rubricas 2011 % da 

População 

Valores em 
biliões de Kz 

% % do Governo 
Provincial 

% das Administrações 
Municipais 

% de Outros 
Serviços 

Total (valor biliões 
de Kz) 

 
509,9 

 
100 

 
340,6 

 

 
119,0 

 

 
50,327 

 

20,299 
Milhões 

Bengo 14,238 2,79 65,19 32,53 2,28 1,28 

Benguela 45,828 8,99 77,78 15,56 6,66 15,97 

Bié 24,376 4,78 66,76 28,36 4,88 6,74 

Cabinda 37,728 7,40 89,30* 8,73 1,98 2,62 

Huambo 36,693 7,20 69,36 23,17 7,47 6,94 

Huíla 32,596 6,39 70,55 22,82 6,63 8,51 

Kuando Kubango 14,298 2,80 60,55 33,10 6,36 2,07 

Cunene 17,157 3,36 59,35 18,93 21,72 2,29 

Kwanza Norte 17,141 3,36 64,38 31,84 3,79 2,01 

Kwanza Sul 24,281 4,76 63,43 32,84 3,74 5,32 

Luanda 101,267 19,86 51,67* 23,44 24,90 26,57 

Lunda Norte 18,265 3,58 72,49 23,93 3,58 3,24 

Lunda Sul 14,600 2,86 75,40 18,81 5,79 1,50 

Malange 20,817 4,08 58,08 34,72 7,20 2,96 

Moxico 25,469 4,99 71,40 24,94 3,66 3,09 

Namibe 13,418 2,63 70,82 24,29 4,89 1,12 

Uíge 36,119 7,08 64,83 25,25 9,92 6,45 

Zaire 15,650 3,07 78,12 18,43 3,45 1,31 

Fonte: Governo de Angola – Ministério das Finanças, Resumo das despesas orçamentais do órgão por Unidade Orçamental e 
órgão dependente e Resumo das despesas de funcionamento do órgão por Unidade Orçamental de 2011; Ministério da Saúde 
(dados sobre a população e elaboração própria  
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A tabela acima apresenta os dados sobre a estrutura de distribuição das despesas pelas 

18 províncias comparadas com o peso relativo da população de cada província no total do país, 

bem como a repartição da despesa por rubricas dentro de cada província. Esta comparação 

ajuda a desfazer alguns equívocos iniciais e a retirar cinco conclusões: 

1ª Excessiva concentração das despesas provinciais nos respectivos governos 

provinciais, destacando-se o governo provincial de Cabinda com 89,30%, enquanto o governo 

provincial de Luanda aproxima-se da metade com 51,67%. Esta constatação sugere que os 

governos provinciais têm uma elevada responsabilidade na realização de despesas ao nível dos 

órgãos locais do Estado, reservando-se aos municípios uma intervenção ainda residual; 

2ª A ausência de uma fórmula de repartição de recursos financeiros 

intragovernamentais, baseada nos critérios mais usados em outros contextos, como a dimensão 

da população, a realidade socioeconómica entre outros; 

3ª Contrariamente ao que fez transparecer a tabela anterior, Benguela, Huíla, Kwanza 

Sul, Luanda e Bié fazem parte do grupo de províncias que recebem dotações orçamentais 

abaixo do seu peso populacional.  

4ª Bengo, Cabinda17, Cunene, Huambo, Kwanza Norte, Lunda Sul, Malange, Moxico, 

Malange, Uíge e Zaire fazem parte do grupo de províncias que recebem dotações orçamentais 

acima do seu peso populacional; 

4ª Finalmente, Kuando Kubango e Lunda Norte são as províncias que rebecem dotações 

orçamentais mais ou menos equivalentes ao seu peso populacional. 

 

 

 

2.4.2. Distribuição da Despesa Pública pelos Municípios de cinco Províncias Angolanas 

 

Depois de analisada a tendência da distribuição da despesa pública pelas províncias 

angolanas, passa-se ao nível dos municípios. Para tal, merecem atenção as duas províncias 

mais populosas (Luanda e Benguela), uma petrolífera (Cabinda), uma diamantífera (Lunda 

Norte) e a que tem mais municípios (Uíge). 

 

 

 

 

                                                
17 Cabinda é a principal reserva petrolífera do país. O valor da sua dotação orçamental parece fortemente relacionado com esse 
factor. Mas é importante não ignorar a racionalidade política que, neste caso, parece falar mais alto do que a económica. 
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Tabela 7: Distribuição da Despesa e da População nos municípios da província de Benguela, % 

Municípios de 
Benguela 

% Despesa 
2011 

Distribuição da despesa municipal por rubricas 
2011 

% da 
População 

% do  
PCP18 

% do 
 CPS19 

% do Serv. 
Adm20. 

% de Outros 
Serv21. 

Total (valor em 
biliões de Kz) 

7,130 
 

2,004 
 

1,673 
 

1,341 
 

2,110 
 

3,241 
Milhões 

 

Total % 100 100 100 100 100 100 

BAIA FARTA 12,23 10,70 11,44 9,07 16,30 3,66*** 

BALOMBO 10,01 10,70 11,44 8,40 9,24 3,79** 

BENGUELA (S) 12,85 14,40 11,44 13,70 11,95 24,07** 

BOCOIO 10,58 10,70 11,44 8,55 11,08 2,95*** 

CAIMBAMBO 8,77 10,70 11,44 7,44 5,67 4,51* 

CHONGOROI 8,99 10,70 11,44 6,98 6,69 4,26* 

CUBAL 10,13 10,70 11,44 9,75 8,78 6,17* 

GANDA 10,39 10,70 8,4722 10,88 11,31 11,39 

LOBITO 16,06 10,70 11,44 25,23 18,97 39,19** 

Fonte: Governo de Angola – Ministério das Finanças, Resumo das despesas orçamentais do órgão por Unidade Orçamental e 
órgão dependente e Resumo das despesas de funcionamento do órgão por Unidade Orçamental de 2011; Ministério da Saúde 
(dados sobre a população) e elaboração própria 

 
 
 
 
 

Tabela 8: Distribuição da despesa e da população nos municípios da provincia de Cabinda, % 

Municípios de 
Cabinda 

% Despesa 
2011 

Distribuição da despesa municipal por rubricas 
2011 

% da 
População 

% do 
PCP 

%  do  
CPS 

% do Serv. 
Adm. 

% de Outros 
Serv. 

Total (valor em 
biliões de Kz) 

3,291 
 

932,1 
(milhões) 

 

766 
(milhões) 

 

554,2 
(milhões) 

 

1,039 (biliões) 
 

532,7 Mil 
 

Total % 100 100 100 100 100 100 

BELIZE 20,91 23,01 25,00 20,94 15,99 4,65 

BUCO ZAU 23,71 23,01 25,00 24,33 23,07 6,49 

CABINDA (S) 27,58 30,96 25,00 33,32 23,38 80,00* 

CACONGO 27,80 23,01 25,00 21,42 37,57 8,85* 

Fonte: Governo de Angola – Ministério das Finanças, Resumo das despesas orçamentais do órgão por Unidade Orçamental e 
órgão dependente e Resumo das despesas de funcionamento do órgão por Unidade Orçamental de 2011; Ministério da Saúde 
(dados sobre a população) e elaboração própria 
 
 

                                                
18 Programa Integrado de Combate a Pobreza e Desenvolvimento Rural, simplificadamente Programa de Combate a Pobreza 
(PCP), ver a seguir; 
19 Programa de Melhoria da Qualidade e Equidade dos Serviços de Saúde, simplificadamente Cuidados Primários de Saúde 
(CPS), ver a seguir; 
20 Agrupam-se nessa rubrica os valores referentes a Administração e Gestão dos Assuntos do Estado e Governamentais a nível 
Local e Estudos e Projectos 
21 Refere-se genericamente a Prestação de Serviços de Saúde e Saúde Pública e/ou Prestação de Serviços de Educação 
(Órgãos Dependentes) 
22 O valor do município da Ganda dos Cuidados Primários de Saúde parece ter sido lançado de forma errada, porquanto é o 
único que não recebe 191.520.000 Kz no total dos 163 municípios, mas sim 141.724.800 Kz  
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Tabela 9: Distribuição da despesa e da população nos municípios da província de Luanda, % 

Municípios de 
Luanda 

% Despesa 
2011 

Distribuição da despesa municipal por rubricas 
2011 

% da 
População 

% do  
PCP 

% do 
 CPS 

% do Serv. 
Adm. 

% de Outros 
Serv. 

Total (valor em 
biliões de Kz) 

23,732 2,553 1,723 19,455 0 5,394 Milhões 

Total % 100 100 100 100 0,00  

CACUACO 10,77 9,60 11,11 10,89 0,00 9,13 

CAZENGA 19,15 11,30 11,11 20,89 0,00 24,39* 

INGOMBOTA 4,76 11,30 11,11 3,34 0,00 3,75 

KILAMBA KIAXI 11,70 11,30 11,11 11,81 0,00 16,88* 

MAIANGA 9,86 11,30 11,11 9,56 0,00 11,39 

RANGEL 6,51 11,30 11,11 5,47 0,00 3,67* 

SAMBA 11,29 11,30 11,11 11,31 0,00 5,62* 

SAMBIZANGA 9,73 11,30 11,11 9,40 0,00 10,95 

VIANA 16,23 11,30 11,11 17,33 0,00 14,22 

Fonte: Governo de Angola – Ministério das Finanças, Resumo das despesas orçamentais do órgão por Unidade Orçamental e 
órgão dependente e Resumo das despesas de funcionamento do órgão por Unidade Orçamental de 2011; Ministério da Saúde 
(dados sobre a população) e elaboração própria 

 

 

 

Tabela 10: Distribuição da despesa e da população nos municípios da província da Lunda Norte, % 

Municípios da 
província da 
Lunda Norte 

% Despesa 
2011 

Distribuição da despesa municipal por rubricas 2011 % da 
População 

% do  
PCP 

% do 
CPS 

% de Serv. 
Adm. 

% de Outros 
Serv. 

Total (valor em 
biliões de Kz) 

4,370 2,004 1,723 319,9 milhões 322,2 milhões 656,9 mil 

Total % 100 100 100 100 100 100 

CAMBULO 9,96 10,70 11,11 9,19 0,00 16,78* 

CAPENDA 
CAMULEMBA 

10,18 10,70 11,11 12,14 0,00 12,92 

CAUNGULA 9,96 10,70 11,11 9,16 0,00 4,18* 

CHITATO 13,40 10,70 11,11 10,56 45,28 10,59 

CUANGO 10,12 10,70 11,11 11,34 0,00 22,96** 

CUILO 10,12 10,70 11,11 11,36 0,00 1,82** 

LUBALO 10,29 10,70 11,11 13,60 0,00 2,98** 

LUCAPA (S) 14,61 14,40 11,11 13,50 35,80 20,52 

XA MUTEBA 11,36 10,70 11,11 9,15 18,92 7,24 

Fonte: Governo de Angola – Ministério das Finanças, Resumo das despesas orçamentais do órgão por Unidade Orçamental e 
órgão dependente e Resumo das despesas de funcionamento do órgão por Unidade Orçamental de 2011; Ministério da Saúde 
(dados sobre a população) e elaboração própria 
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Tabela 11: Distribuição da despesa e da população nos municípios da província do Uíge, % 

Municípios da 
província do 

Uíge 

% Despesa 
2011 

Distribuição da despesa municipal por rubricas 2011 % da 
População 

% do 
PCP 

% do 
CPS 

% de Serv. Adm % de Outros 
Serv. 

Total (valor em 
biliões de Kz) 

9,119 3,506 3, 064 1,920 627,4 milhões 1,309 
Milhões 

Total % 100 100 100 100 100 100 

BUNGO 5,15 6,12 6,25 3,32 0,00 3,08 

CANGOLA 7,92 6,12 6,25 6,49 30,46 2,05* 

DAMBA 6,16 6,12 6,25 5,76 7,23 7,42 

MAQUELA DO 
ZOMBO 

7,17 6,12 6,25 5,75 21,85 9,50 

MILUNGA 6,04 6,12 6,25 7,52 0,00 1,85** 

MUCABA 5,61 6,12 6,25 5,50 0,00 7,07 

NEGAGE 7,65 6,12 6,25 5,53 29,57 12,09* 

PURI 5,71 6,12 6,25 5,99 0,00 4,86 

QUIMBELE 5,54 6,12 6,25 5,15 0,00 7,62 

QUITEXE 5,51 6,12 6,25 5,02 0,00 1,99* 

SANZA POMBO 6,23 6,12 6,25 4,88 10,88 4,65 

SONGO 6,58 6,12 6,25 10,11 0,00 8,78 

UIGE (S) 6,79 8,23 6,25 7,22 0,00 21,40 

Fonte: Governo de Angola – Ministério das Finanças, Resumo das despesas orçamentais do órgão por Unidade Orçamental e 

órgão dependente e Resumo das despesas de funcionamento do órgão por Unidade Orçamental de 2011; Ministério da Saúde 

(dados sobre a população) e elaboração própria 

 

Ao comparar-se a distribuição das despesas pelos municípios das cinco províncias 

angolanas com o peso relativo da população de cada município no total das províncias, chega-se 

a conclusões mais alarmantes sobre o nível de desequilíbrio entre os municípios:  

1ª A ausência de uma fórmula de repartição de recursos financeiros 

intragovernamentais, baseada nos critérios mais usados em outros contextos, como a dimensão 

da população, a realidade socioeconómica entre outros; 

2ª De acordo com Boex (2003a: 383), a distribuição da despesa pelos municípios 

assenta mais numa lógica de “oferta corrente de serviços pelo governo local do que na sua 

necessidade real ou procura actual pelos serviços fornecidos pelas administrações municipais”; 

3ª Benguela, Lobito (Benguela), Cabinda (Cabinda), Kilamba Kiaxi, Cazenga (Luanda), 

Cambulo, Cuango, Lucapa (Lunda Norte) Negage e Uíge (Uíge) fazem parte do grupo de 

municípios que recebem dotações orçamentais bem inferiores ao seu peso populacional; 

4ª Baía Farta, Balombo, Bocoio, Caimbambo, Chongoroi, Cubal (Benguela), Belize, Buco 

Zau, Cacongo (Cabinda), Rangel (Luanda),Caungula, Cuilo, Lubalo (Lunda Norte), Cangola, 
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Milunga, Negage, Quitexe fazem parte do grupo de municípios que recebem dotações 

orçamentais bem acima do seu peso populacional; 

5ª Finalmente, os municípios sedes de província (S) e os municípios da província de 

Luanda são os mais beneficiados pelo Programa de Combate a Pobreza (PCP) porque recebem 

valores superiores aos restantes municípios; quanto aos Cuidados Primários de Saúde (CPS) 

destaca-se o tratamento igualitário entre os municípios, opção que parece bastante injusta 

porque trata de forma igual realidades diferentes. Ganda é o único município que recebe dotação 

orçamental inferior para os Cuidados Primários de Saúde 141.724.800 Kz, contra 191.520.000 

Kz dos restantes 162 municípios angolanos. Tudo indica tratar-se de um erro de lançamento do 

valor em causa, que só pode ser corrigido confrontando o parcelar orçamental daquela 

município. 

 

2.4.3. Os Programas Municipais Específicos 

 

Em 2008, no âmbito do reforço das capacidades de gestão dos municípios e do 

programa de intervenção municipal (PIM), o executivo angolano concebeu o fundo de gestão 

municipal, por meio do qual se atribuiu a 68 municípios o equivalente a 5 milhões de USD. Este 

fundo, pelas suas características, é o que mais se aproxima de uma transferência financeira 

incondicional. Em 2009, o fundo foi alargado aos restantes municípios do país, mas a sua 

execução fixou-se na ordem dos 20%. 

No segundo semestre de 2010, o fundo de gestão municipal foi substituído pelo 

programa integrado de combate a pobreza e desenvolvimento rural, assumindo a característica 

de uma transferência financeira condicional, porquanto determinava as rubricas de despesa e os 

respectivos valores. Este programa também não foi executado. 

Finalmente, o ano de 2011 viu emergir dois grandes programas de execução 

municipal23:  

1. O programa integrado de combate a pobreza e desenvolvimento rural 

(redefinido): saúde preventiva; acesso aos serviços públicos essenciais (água 

para todos24, luz para todos e desenvolvimento rural); solidariedade e 

mobilização social (desenvolvimento rural e crédito agrícola); alfabetização, 

ensino primário e profissional; acesso à alimentação e oportunidade no meio 

rural (desenvolvimento rural e segurança alimentar); e empreendedorismo e 

crédito rural (desenvolvimento rural integrado e crédito agrícola); 

                                                
23 Ministério das Finanças, Relatório de Fundamentação do OGE de 2011, p. 49 
24 Para zonas onde não existe ou a cobertura não é feita pelas empresas públicas ligadas aos sectores de energia e água 
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2. O programa de melhoria da qualidade e equidade dos serviços de saúde 

(Serviços de Centros Médicos e de Maternidade): cuidados primários de 

saúde e saúde materno infantil. 
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3. Modelo de Dotações Financeiras Intergovernamentais: da teoria à prática 

 

Tendo-se constatado o desequilíbrio financeiro vertical (entre o governo central e os locais) e 

o desequilíbrio financeiro horizontal (entre governos provinciais e entre as administrações 

municipais), torna-se necessário encontrar um caminho para atenuar os seus efeitos negativos 

sobre os grandes objectivos de política nacional: unidade nacional, coesão social e solidariedade 

inter-regional. 

Assim, em primeiro lugar interessa analisar sob o ponto de vista do “Regime Financeiro 

Local” como são resolvidos estes problemas. Em segundo lugar, avaliar as limitações da 

abordagem legal, para num terceiro momento propor uma estratégia que se julga adequada para 

alcançar aqueles objectivos. A proposta aqui apresentada é uma tentativa de adaptação à 

realidade angolana do “Mecanismo Básico de Transferências Financeiras Horizontais” proposto 

por James Boex (2003b: 115) para a Tanzânia e contém também alguns elementos do modelo 

de equilíbrio financeiro adoptado em Portugal, no âmbito da reforma das finanças locais de 

2007.25 

 

3.1. O Regime Financeiro Local em Angola 

 

O Decreto Presidencial nº 30/10 de 09 de Abril, sobre “O Regime Financeiro Local” é o 

grande salto qualitativo na organização do sistema de gestão das finanças públicas ao nível local 

em Angola. 

De acordo com o diploma os governos provinciais e as administrações municipais 

dispõem das seguintes fontes de financiamento26: recursos do OGE especialmente consignados; 

taxas municipais27; recursos do OGE provenientes de impostos e taxas a si consignados com 

base na arrecadação feita nas respectivas circunscrições28; afectações da administração central; 

e donativos eventualmente recebidos directamente. 

O legislador reserva para o Ministro do Planeamento a competência de propor ao 

Presidente da República a fixação da percentagem da afectação aos recursos dos municípios, 

dos recursos provenientes da receita não petrolífera a que se refere o artigo 10º do presente 

                                                
25 Implementado através da Lei 2/2007 de 15 de Janeiro. A metodologia subjacente foi desenvolvida em Pereira e Silva (2001), e 
desenvolvida em Pereira, P. et alii (2009, 1ª ed. 2005). Do modelo retira-se por um lado a separação entre o fundo geral e o 
fundo de coesão, por outro o carácter redistributivo deste fundo, através de uma participação na colecta das jurisdições mais 
ricas.   
26 Artigo 6º  
27 As taxas e licenças são fixadas por decreto conjunto dos Ministros das finanças e da administração do território nº 2 do art. 7º; 
28 As receitas consignadas são de três tipos: petrolíferas (Cabinda e Zaire); diamantíferas (Lunda Norte, Lunda Sul e Moxico); e 
receita na petrolífera (impostos nacionais e locais, cf. artigos 8º a 10º). 
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diploma, com base em determinados critérios, tais como: densidade populacional, incidência da 

pobreza, localização geográfica, acessibilidade e potencialidades económicas29. 

 

3.1.1. Limites da Legislação 

 

A análise da tabela mostra de forma inequívoca que as receitas petrolíferas têm um peso 

significativo na estrutura total das receitas do Estado angolano. Sendo estas receitas do nível 

central, o desequilíbrio financeiro vertical daí decorrente com o nível local é bastante acentuado. 

 
Tabela 12: Receitas do Estado Angolano (em %) 

  2006p 2007p 2008p 2009p 2010p 2011p 

Total (valor em mil milhões de Kz) 1.685,0 2.124,7 3.132,9 1.615,2 2.286,5 3.404,9 

Total (em %) 100 100 100 100 100 100 

Receita Tributária 94,3 96,6 95,4 95,1 94,9 95 

Petrolíferas 80,1 81 80,8 63,4 63,8 75,1 

Não - Petrolíferas 14,2 15,6 14,6 31,7 31,1 19,9 

Demais Receitas 5,7 3,4 4,6 4,9 5,1 5 

Contribuições Sociais 3,8 2,3 2,9 1,7 3,5 2,1 

Doações 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Outras Receitas 1,9 1 1,6 3,1 1,5 2,8 
Fonte: República de Angola - Ministério das Finanças, Relatórios de Fundamentação do OGE de 2009 (dados 2006 a 2008), de 
2010 (dados de 2009 e 2010) e de 2011 (dados de 2011) e elaboração própria 

 
Talvez consciente desta realidade, o legislador angolano parece mostrar-se menos 

preocupado com o desequilíbrio financeiro horizontal, dando maior atenção ao desequilíbrio 

financeiro vertical e procura resolver este último com a lei das finanças locais, agrupando os 

municípios angolanos em três categorias: 

1ª Municípios de províncias produtoras de petróleo (Cabinda e Zaire) com recursos 

provenientes das taxas municipais, subvenções gerais, subvenções consignadas especiais 

(municipalização dos serviços de saúde e combate a pobreza e desenvolvimento rural), 

subvenções consignadas dos impostos centrais e municipais (receitas petrolíferas mais receitas 

não petrolíferas); 

2ª Municípios de províncias produtoras de diamantes (Lunda Sul, Lunda Norte e Moxico) 

com recursos provenientes das taxas municipais, subvenções gerais, subvenções consignadas 

especiais (vide supra), subvenções consignadas dos impostos centrais e municipais (receitas 

diamantíferas mais receitas não petrolíferas);   

3ª Os restantes municípios com todas aquelas fontes de receitas, excepto o bónus do 

petróleo e/ou do diamante.  

                                                
29 Artigo 11º 
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Quanto às receitas não petrolíferas provenientes do imposto de consumo as províncias 

de Cabinda e Zaire (petrolíferas), Luanda (capital), Benguela e Namibe (costeiras) e Cunene 

(fronteiriça) beneficiam apenas de 50%. 

Quanto às taxas municipais, de acordo com o nº 1, artigo 2º, do decreto presidencial nº 

307/10 de 20 de Dezembro, “compete à administração central fixar o valor das taxas, licenças, 

multas e outras receitas a cobrar pelos órgãos do poder local”. Ao faze-lo os municípios são 

divididos em três grupos: 1º Luanda, Benguela, Lobito, Lubango e Huambo (taxas mais 

elevadas); 2º Restantes sedes de província (correspondente a 14 municípios, taxas médias); 3º 

outros municípios (correspondente a 144 municípios, taxas mais baixas). 

Esta abordagem legal não permite resolver problemas de desequilíbrios financeiros 

horizontais ou inter-regionais e, do ponto de vista da teoria do federalismo orçamental 

apresentada, beneficia e/ou penaliza os residentes angolanos de acordo com a localização 

geográfica do município onde residem30. Dois exemplos ilustrativos do problema: 

1º O município do Virei (província do Namibe) com 5.929 habitantes é o menos povoado 

de Angola. Desde logo, a sua base de captação de receitas locais é potencialmente baixa. No 

que toca à receita não petrolífera, imposto de consumo, a província do Namibe tem apenas 

direito a 50%, reduzindo-se a disponibilidade de recurso para distribuir pelos seus municípios. O 

Virei também faz parte do grupo de municípios que tem os valores mais baixos para as taxas, 

licenças e multas municipais. 

2º No extremo oposto encontra-se o município de Mbanza Congo (sede da província do 

Zaire) com 66.999 habitantes, com base tributária potencialmente superior ao Virei. Recebe 

parte das receitas petrolíferas consignadas. Quanto as receitas não petrolíferas a província do 

Zaire tem 50% do imposto de consumo, reduzindo-se também a disponibilidade de recurso a 

distribuir pelos municípios, mas melhor que Virei. Em termos de taxas municipais está no grupo 

de taxas médias, melhor que o Virei. 

O legislador angolano nada refere sobre a forma como os governos provinciais devem 

distribuir pelos municípios os recursos do OGE especialmente consignados e os recursos do 

OGE provenientes de impostos e taxas a si consignados com base na arrecadação feita nas 

respectivas circunscrições; nem como se reparte pelos municípios as afectações da 

administração central. Estas questões são discutidas a seguir.   

 

 

 

                                                
30 A abordagem do legislador angolano parece consistente com a experiência sul-africana que discrimina a provisão de serviços 
básicos – com os melhores serviços para as áreas mais ricas. (cf. Daniel L. Rubinfeld “2001: 176”) 
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3.2. O Modelo de Equilíbrio Financeiro Horizontal 

  

Pereira e Silva (2001: 3) asseguram que os sistemas de equilíbrio financeiro existentes 

nos diferentes países baseiam-se numa filosofia comum que consiste em garantir um certo grau 

de “equidade territorial”. Isto é, criar condições para que todos os municípios possam assegurar 

a todos os cidadãos, independentemente do território onde residam, um conjunto de bens e 

serviços municipais considerados essenciais, em contrapartida de um preço fiscal semelhante. 

De acordo com Reschovsky (2007: 419) no geral, “os economistas são unânimes em 

admitir que, em termos teóricos, o desenho de um sistema de transferências 

intergovernamentais para alcançar a equidade horizontal deve ter em conta a necessidade de 

despesa e a capacidade de captação de receitas dos governos receptores”. 

Entretanto, a elaboração de fórmulas de transferências financeiras, assentes na 

quantificação exacta das necessidades de despesa e da capacidade orçamental, para 

determinar a diferença orçamental a ser colmatada pela transferência, não está ainda ao alcance 

de muitos países em desenvolvimento. Angola, por exemplo, debate-se com uma ausência 

quase total de dados fiáveis, a nível local, para quantificação de variáveis demográficas e 

socioeconómicas. 

Assim, de acordo com Spahn (2007: 92) e Boex (2003b: 11-13) o desenho de qualquer 

fórmula de transferências financeiras deve obedecer aos seguintes princípios: 

a) Adequabilidade das receitas às responsabilidades descentralizadas; 

b) Autonomia orçamental dos governos locais, dentro das limitações impostas pelas 

prioridades nacionais; 

c) Justeza e equidade nas transferências de recursos; 

d) Estabilidade e previsibilidade; 

e) Simplicidade e transparência; prossecução de um objectivo em cada momento do 

processo de descentralização; 

f) Não criar incentivos negativos para a mobilização local por mais receitas e evitar 

escolhas de despesas ineficientes; 

g) Centrar-se mais na procura do que na oferta de serviços pelo governo local; 

h) Evitar a divisão dos recursos em partes iguais como principal factor, porque 

produzirá uma desigualdade per capita na capitação de recursos; 

i) Evitar mudanças significativas e repentinas. 
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Tendo em atenção estes princípios e as limitações de dados em Angola, parece prático 

optar, nesta fase, por um modelo básico de transferências financeiras horizontais que tenha 

como critério principal a população. 

Assume-se, segundo Boex (2003: 115), que a necessidade de despesa do governo 

local, geralmente, cresce de forma proporcional ou largamente proporcional com a sua 

população. Assim, cada governo local receberá recursos de acordo com o peso relativo da sua 

população (Ni) no total da população do país (N). Se o governo de uma determinada localidade 

possui 5% da população do país, receberá 5% dos recursos financeiros disponíveis. A fórmula 

será: 

Transferências Locais = (Ni/N)* F; 

Onde F é o valor dos recursos a serem distribuídos pelos governos locais e Ni/N 

representa a proporção da população residente numa determinada circunscrição. 

 

 

3.3.  Aplicação do Modelo de Transferências Intragovernamentais aos Municípios 

Angolanos 

 

De acordo com o regime financeiro local apresentado, existem em Angola três tipos de 

receitas consignadas: petrolíferas (Rp), diamantíferas (Rd) e provenientes de outros impostos 

(Ro). Parte das receitas petrolíferas são consignadas as províncias de Cabinda e Zaire (xRp com 

0<x<1) e o mesmo acontece com as receitas diamantíferas que são consignadas as províncias 

da Lunda Norte, Lunda Sul e Moxico (yRd com 0<y<1). 

Propõe-se uma reafectação das receitas petrolíferas e diamantíferas consignadas para 

se poder financiar o Fundo de Coesão [(1-x)Rp+ (1-y)Rd]. Pode-se assumir que 70% daquelas 

receitas continuam consignadas às respectivas províncias e 30% serão destinados ao Fundo de 

Coesão. Esta é uma decisão assumidamente política, e poder-se-á assumir valores ligeiramente 

diferentes. Julgamos que por razões de eficácia é aconselhável manter parte das receitas nas 

respectivas províncias até para incentivar a colecta dos respectivos impostos e por razões de 

solidariedade e justiça social. 

As transferências da administração central para as administrações municipais seriam a 

soma das receitas petrolíferas, receitas diamantíferas e receitas de outros impostos do nível 

central.  

Sendo as receitas iguais as despesas, tem-se que R=G; assumindo as transferências da 

administração central o valor (G’), tem-se a seguinte equação: 
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G’= G-xRp-yRd 

G’=  Fg+Fc 

Fg= 0,80 G’ 

Fc= 0,20 G’ 

Assim, agrupando os municípios angolanos de acordo com o tipo de recursos a receber 

do governo central, tem-se a seguinte distribuição: 

a) Municípios de Cabinda e Zaire (Rp+Fg); 

b) Municípios da Lunda Norte, Lunda Sul e Moxico (Rd+Fg); 

c) Municípios sedes de província, municípios de Luanda e municípios com população 

acima de 80% da população do município sede de província (Fg); 

d) Municípios com população abaixo de 80% da população do município sede de 

província, habilitados ao Fundo de Coesão (Fg+Fc). 

Admitindo que o processo de desconcentração administrativa é uma antecâmara à 

criação das autarquias locais, a ter lugar de forma gradual provavelmente em 2014, afigura-se 

importante avançar, no curto prazo, com o modelo proposto nos seguintes termos: 

Transferências da administração central = Fundo Geral (80%) + Fundo de Coesão 

(20%), isto é, G’=(Ni/N)*F(0.8)+F(0.2/k), onde Ni é a população de cada município; N a 

população total de Angola; F é o total dos recursos financeiros a ser distribuídos pelos 

municípios angolanos; F(0.8) é o valor do Fundo Geral para municípios sedes de província e 

municípios com população acima de 80% da população do município sede (incluindo os de 

Luanda); F(0.2/k) é o valor do Fundo de Coesão para os municípios com população abaixo de 

80% da população do município sede; k número de municípios elegíveis para o Fundo de 

Coesão. 

 

3.4. Simulação do Modelo de Transferências aos municípios das cinco províncias 

angolanas 

 

Como se pode ver nas tabelas que se seguem, a utilização do modelo proposto faz uma 

reafectação dos recursos de uma forma mais justa e eficiente, tendo em conta o peso relativo da 

população de cada município no total de cada província (FG= 80%) e ter 80% da população 

abaixo do município sede (FC= 20%): 
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Tabela 13: Redistribuição da Despesa nos municípios da Província de Benguela com Novo Modelo 2011 

Municípios de Benguela 

Distribuição da despesa em 2011 (%)  
 
 

% População Distribuição 
Discricionária 

Distribuição com novo modelo 

Fundo Geral 
(80%) 

Fundo de 
Coesão (20%) * FG+FC 

TOTAL (valor em biliões 
de Kz) 7,130 5,704 1,426 7,130 

3,241 
Milhões 

Total em % 100 100 100 100 100 

Baía-Farta 12,23 3,66 14,29 5,79 3,66 

Balombo 10,01 3,79 14,29 5,89 3,79 

Benguela 12,85 24,07 0,00 19,26 24,07 

Bocoio 10,58 2,95 14,29 5,22 2,95 

Caimbambo 8,77 4,51 14,29 6,47 4,51 

Chongoroi 8,99 4,26 14,29 6,27 4,26 

Cubal 10,13 6,17 14,29 7,79 6,17 

Ganda 10,39 11,39 14,29 11,97 11,39 

Lobito 16,06 39,19 0,00 31,36 39,19 
Fonte: Governo de Angola – Ministério das Finanças, Resumo das despesas orçamentais do órgão por Unidade Orçamental e 
órgão dependente e Resumo das despesas de funcionamento do órgão por Unidade Orçamental de 2011; Ministério da Saúde 
(dados sobre a população) e elaboração própria 
 

*O município do Lobito possui população acima de 80% da população do município sede 
(Benguela), por isso, não beneficia do Fundo de Coesão (vide supra) 
 
 
 

Tabela 14: Redistribuição da Despesa nos municípios da Província de Cabinda com Novo Modelo 2011 

Municípios de Cabinda 

Distribuição da despesa em 2011 (%) 

% População 
Distribuição 

Discricionária 

Distribuição com novo modelo 

Fundo Geral 
(80%) 

Fundo de 
Coesão (20%) * FG+FC 

TOTAL (valor em biliões 
de Kz) 3,291 3,291 0,00 3,291 532,7 Mil 

Total em % 100 100 0,00 100 100 

Belize 20,91 4,65 0,00 4,65 4,65 

Buco Zau 23,71 6,49 0,00 6,49 6,49 

Cabinda (S) 27,58 80,00 0,00 80,00 80,00 

Cacongo 27,80 8,85 0,00 8,85 8,85 
Fonte: Governo de Angola – Ministério das Finanças, Resumo das despesas orçamentais do órgão por Unidade Orçamental e 
órgão dependente e Resumo das despesas de funcionamento do órgão por Unidade Orçamental de 2011; Ministério da Saúde 
(dados sobre a população) e elaboração própria 

 

*Por ser uma província petrolífera com direito a receitas consignadas do petróleo, o Fundo de 
Coesão deverá ser alimentado por essa receita e distribuido de forma equitativa 
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Tabela 15: Redistribuição da Despesa nos municípios da Província de Luanda com Novo Modelo 2011 

Municípios de Luanda 

Distribuição da despesa em 2011 (%) 

% População 
Distribuição 

Discricionária 

Distribuição com novo modelo 

Fundo Geral 
(80%) 

Fundo de 
Coesão (20%) * 

FG+FC 

TOTAL (valor em biliões 
de Kz) 23,732 23,732 0,00 

 
23,732 

5, 394 
milhões 

Total em % 100 100 00,0 100 100 

Cacuaco 10,77 9,13 0,00 9,13 9,13 

Cazenga 19,15 24,39 0,00 24,39 24,39 

Ingombota 4,76 3,75 0,00 3,75 3,75 

Kilamba Kiaxi 11,70 16,88 0,00 16,88 16,88 

Maianga 9,86 11,39 0,00 11,39 11,39 

Rangel 6,51 3,67 0,00 3,67 3,67 

Samba 11,29 5,62 0,00 5,62 5,62 

Sambizanga 9,73 10,95 0,00 10,95 10,95 

Viana 16,23 14,22 0,00 14,22 14,22 
Fonte: Governo de Angola – Ministério das Finanças, Resumo das despesas orçamentais do órgão por Unidade Orçamental e 
órgão dependente e Resumo das despesas de funcionamento do órgão por Unidade Orçamental de 2011; Ministério da Saúde 
(dados sobre a população) e elaboração própria 

 

*Os municípios da província de Luanda pelo tratamento financeiro diferenciado que têm 
merecido não beneficiam do Fundo de Coesão porque são tratados como municípios sedes de 
província  
 
Tabela 16: Redistribuição da Despesa nos municípios da Província da Lunda Norte com Novo Modelo 2011 

Municípios da Lunda 
Norte 

Distribuição da despesa em 2011 (%) 

% População 
Distribuição 

Discricionária 

Distribuição com novo modelo 

Fundo Geral 
(80%) 

Fundo de 
Coesão (20%) * FG+FC 

TOTAL (valor em biliões 
de Kz) 4,370 4,370 0,00 4,370 656,9 Mil 

Total em % 100 100 0,00 100 100 

Cambulo 9,96 16,78 0,00 16,78 16,78 

Capenda Camulemba 10,18 12,92 0,00 12,92 12,92 

Caungula 9,96 4,18 0,00 4,18 4,18 

Chitato 13,40 10,59 0,00 10,59 10,59 

Cuango 10,12 22,96 0,00 22,96 22,96 

Cuilo 10,12 1,82 0,00 1,82 1,82 

Lubalo 10,29 2,98 0,00 2,98 2,98 

Lucapa (S) 14,61 20,52 0,00 20,52 20,52 

Xá Muteba 11,36 7,24 0,00 7,24 7,24 
Fonte: Governo de Angola – Ministério das Finanças, Resumo das despesas orçamentais do órgão por Unidade Orçamental e 
órgão dependente e Resumo das despesas de funcionamento do órgão por Unidade Orçamental de 2011; Ministério da Saúde 
(dados sobre a população) e elaboração própria 

 

* Por ser uma província diamantífera com direito a receitas consignadas dos diamantes, o Fundo 
de Coesão deverá ser alimentado por essa receita e distribuido de forma equitativa 
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Tabela 17: Redistribuição da Despesa nos municípios da Província do Uíge com Novo Modelo 2011 

Municípios do Uíge 

Distribuição da despesa em 2011 (%) 

% População 
Distribuição 

Discricionária 

Distribuição com novo modelo 

Fundo Geral 
(80%) 

Fundo de 
Coesão (20%) * 

FG+FC 

Total (valor em biliões de 
Kz) 9,119 7,295 

1,823 9,119 
1,309 Milhão 

Total em % 100 100 100 100 100 

Ambuila 5,95 2,12 6,67 3,03 2,12 

Bembe 5,27 2,40 6,67 3,25 2,40 

Buengas 6,73 3,12 6,67 3,83 3,12 

Bungo 5,15 3,08 6,67 3,80 3,08 

Cangola 7,92 2,05 6,67 2,97 2,05 

Damba 6,16 7,42 6,67 7,27 7,42 

Maquela do Zombo 7,17 9,50 6,67 8,94 9,50 

Milunga 6,04 1,85 6,67 2,81 1,85 

Mucaba 5,61 7,07 6,67 6,99 7,07 

Negage 7,65 12,09 6,67 11,00 12,09 

Puri 5,71 4,86 6,67 5,22 4,86 

Quimbele 5,54 7,62 6,67 7,43 7,62 

Quitexe 5,51 1,99 6,67 2,93 1,99 

Sanza Pombo 6,23 4,65 6,67 5,05 4,65 

Songo 6,58 8,78 6,67 8,36 8,78 

Uíge (S) 6,79 21,40 0,00 17,12 21,40 

Fonte: Governo de Angola – Ministério das Finanças, Resumo das despesas orçamentais do órgão por Unidade Orçamental e 
órgão dependente e Resumo das despesas de funcionamento do órgão por Unidade Orçamental de 2011; Ministério da Saúde 
(dados sobre a população) e elaboração própria 

 

*O município do Uíge, por ser sede da província, é o único que não recebe o Fundo de Coesão 
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CONCLUSÃO 

 

A análise feita ao processo de desconcentração administrativa angolano permitiu 

perceber algum progresso no domínio legal e na desconcentração de mais competências 

sectoriais (educação e saúde) para os municípios. Contudo, existe um desequilíbrio entre as 

competências desconcentradas e os recursos financeiros alocados, colocando um fardo pesado 

sobre os municípios mais populosos e urbanos que, geralmente, possuem infra-estruturas e 

serviços que geram externalidades positivas. 

 O regime financeiro local plasmado no decreto presidencial 30/10 de 09 de Abril procura 

responder de forma tímida aquele problema, mas mantém-se prisioneiro da racionalidade 

política, bem visível na acomodação financeira das regiões petrolíferas e diamantíferas; e na 

manutenção do poder discricionário do ministro do planeamento e dos governadores daquelas 

regiões para repartição dos recursos financeiros pelos municípios. 

Para introduzir alguma justeza e eficiência na repartição actual de recursos financeiros, 

propôs-se um modelo que assenta na população como critério principal, complementado por um 

fundo de coesão a ser financiado por uma percentagem dos recursos petrolíferos e 

diamantíferos consignados. Os municípios com infra-estruturas e serviços com externalidades 

positivas deverão ser compensados em montante equivalente com uma transferência 

consignada específica. 

O modelo proposto é simples e transparente, podendo também ser usado, de forma 

transitória, para alocação de recursos financeiros do programa integrado de combate a pobreza 

e desenvolvimento rural e dos cuidados primários de saúde, enquanto se aguarda pela 

realização do censo nacional.  

Os membros dos conselhos municipais de concertação social, mesmo sem elevados 

conhecimentos de estatística e de economia, podem facilmente servir de agentes fiscalizadores 

da aplicação do modelo a nível local, bem como os restantes membros da sociedade civil. 

Contudo, ao alterar o status quo do poder discricionário e dos municípios que perdem 

recursos financeiros, poderá encontrar alguma resistência na sua aceitação e aplicação. Ainda 

assim, julga-se que o modelo é preferível à situação actual. 

O equilíbrio de forças entre os que perdem muito com a alteração do status quo e os que 

beneficiam ditará a utilidade prática deste modesto contributo. 

Finalmente, o modelo proposto bem como a simulação feita às cinco províncias 

enquadram-se no âmbito do trabalho final do mestrado, que poderá ser continuado em próximos 

projectos académicos. Uma análise do nível de intervenção dos governos centrais e provinciais 



                                   

40 

 

nos municípios angolanos também deverá merecer atenção especial no futuro. A produção de 

dados estatísticos sobre a realidade socioeconómica e demográfica dos municípios e províncias 

angolanas é um desafio urgente que precisa ser vencido no curto prazo, para minimizar as 

dificuldades com que se depara qualquer investigação científica que se quer séria. 
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dependente de 2011, Ministério das Finanças – Governo de Angola, Luanda 

(www.minfin.gv.ao); 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.minfin.gv.ao/
http://www.minfin.gv.ao/
http://www.minfin.gv.ao/
http://www.minfin.gv.ao/
http://www.minfin.gv.ao/


                                   

44 

 

ANEXOS 
 

Tabela 1A: Competências dos Órgãos da Administração Local do Estado 
Competências Governo Provincial (art. 12º) Administração Municipal (art. 45º) 

 
 
 
 
 
 
No domínio do 
planeamento e 
do orçamento 

Elaborar a proposta de orçamento do governo provincial Elaborar a proposta de orçamento municipal na 
plataforma informática do Sistema Integrado de Gestão 
Financeira do Estado 

Superintender na arrecadação de recursos financeiros 
provenientes dos impostos e de outras receitas devidas ao 
Estado, que são afectados à província 

Supervisionar e coordenar a arrecadação de recursos 
financeiros provenientes dos impostos, das taxas e de 
outras receitas devidas ao Estado 

Elaborar programas de desenvolvimento provincial Elaborar a proposta de Programa de Desenvolvimento 
Municipal e remetê-lo ao Governo Provincial para 
aprovação e integração no plano de desenvolvimento 
Provincial 

Elaborar a carteira provincial de projectos a incluir na carteira 
nacional e no Programa de Investimento Público 

Elaborar a proposta orçamental da Administração 
Municipal, nos termos da legislação competente e 
remetê-la ao Governo Provincial com vista a sua 
integração no OGE 

 
 
 
 
 
No domínio do 
desenvolvimen
to urbano e do 
ordenamento 
do território 

Elaborar e aprovar a proposta de planeamento territorial Organizar os transportes urbanos e suburbanos, inter-
municipais e inter-comunais de passageiros e cargas 

Elaborar e aprovar projectos urbanísticos e o respectivo 
loteamento para as áreas definidas para a construção 

Promover o ordenamento e a sinalização do trânsito e 
estacionamento de veículos automóveis nos 
aglomerados populacionais 

Promover, apoiar e acompanhar o desenvolvimento de 
programas de auto-construção dirigida e de habitação social 

Promover a iluminação, a sinalização rodoviária, a 
toponímia e os cadastros 

Autorizar a transmissão ou a constituição de direitos 
fundiários sobre terrenos rurais, agrários ou florestais 

Licenciar terras para diversos fins, nos termos da lei, 
bem como dinamizar, acompanhar e apoiar a auto-
construção dirigida 

Autorizar a constituição e a transmissão de direitos 
fundiários sobre terrenos urbanos 

Autorizar a concessão de terrenos até mil metro 
quadrados, bem como observar e fiscalizar o 
cumprimento do disposto na Lei de Terras e seus 
regulamentos 

 
No domínio do 
desenvolvimen
to económico 
local 

Promover e incentivar iniciativas locais de desenvolvimento 
empresarial 

Promover e organizar feiras municipais 

Superintender a gestão de empresas públicas e mistas e de 
organizações de utilidade pública de âmbito local, 
fiscalizando a situação tributária ou fiscal, bem como a 
condição social e económica dos trabalhadores  

Desenvolver programas de integração comunitária e de 
combate à pobreza 

Estimular o aumento da produção e da produtividade nas 
empresas de produção de bens e de prestação de serviços 
essenciais, de âmbito local 

Licenciar, regulamentar e fiscalizar a actividade 
comercial retalhista e de vendedores ambulantes 

Assegurar a manutenção, a distribuição e a gestão da 
água e da electricidade na sua área de jurisdição, 
podendo criar-se, para efeito, empresas locais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No domínio do 
desenvolvimen
to social e 
cultural 

Garantir assistência social, educacional e sanitária Assegurar a assistência e a reinserção social, 
educacional e sanitária, contribuindo para a melhoria das 
condições de vida da população 

Garantir as condições organizativas e materiais para a 
Educação para todos, a alfabetização e o ensino primário 
universal 

Garantir as condições organizativas, materiais e 
financeiras para a promoção do ensino primário 
obrigatório e gratuito 

Promover a educação informal em línguas nacionais através 
de múltiplas modalidades possíveis 

Promover a construção e a manutenção de escolas 
primárias, bem como garantir o seu pessoal docente e 
administrativo, apetrechamento em mobiliário, material 
didáctico e manuais escolares, nos termos da lei 

Promover a criação de infra-estruturas para museus, 
bibliotecas e casas de cultura a nível da Província, dos 
Municípios e das Comunas, bem como garantir o seu 
apetrechamento e frequência pelas populações, através de 
programas culturais e educativos, previamente concebidos e 
de forma consequente 

Promover a criação de casas de cultura e bibliotecas 
municipais e comunais, bem como garantir o seu 
apetrechamento em material bibliográfico 

Garantir as condições organizativas e materiais para o Preservar os edifícios, monumentos e sítios classificados 
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desenvolvimento do desporto e da ocupação dos tempos 
livres da juventude e da população em geral 

como património histórico nacional e os locais históricos 
situados no território do município 

Apoiar e promover a criação de infra-estruturas de recreação 
e de desporto e incentivar a prática desportiva 

Assegurar o desenvolvimento da cultura, do desporto e 
das artes, incentivando o movimento artístico-cultural a 
todos os níveis, contribuindo para o surgimento de novos 
agentes de promoção de espectáculos e divertimentos 
públicos 

 
 
 
 
No domínio da 
segurança 
pública e da 
polícia 

Assegurar a protecção dos cidadãos nacionais e 
estrangeiros e a propriedade pública e privada 

Assegurar a protecção dos cidadãos nacionais e 
estrangeiros, bem como a propriedade pública e privada 

Tomar medidas para o combate à delinquência, à 
especulação, ao açambarcamento, ao contrabando, à 
sabotagem económica e à vadiagem, bem como contra 
todas as manifestações contrárias ao desenvolvimento 
administrativo, económico, social e cultural da província 

Tomar medidas de protecção ao consumidor, bem como 
de combate à especulação e ao açambarcamento 

Desenvolver acções de protecção civil e epidemiológica  

Fazer cumprir as tabelas de preços e margens de lucros 
fixados pelo Executivo, bem como as relativas às 
transgressões administrativas 

Aplicar as disposições contidas na legislação sobre as 
transgressões administrativas 

 
 
No domínio da 
coordenação 
institucional 

Assegurar a orientação, o acompanhamento e a monitoria 
das administrações municipais e comunais e superintender 
nos institutos públicos e empresas públicas de âmbito 
provincial e municipal 

Assegurar a orientação, o acompanhamento e a 
monitoria das Administrações Comunais e superintender 
nos institutos públicos e empresas públicas de âmbito 
local, com sede no município 

Promover, nos termos da lei, iniciativas para a conclusão de 
acordos ou protocolos de geminação e cooperação de 
cidades 

 

 
 
 
 
 
 
No domínio do saneamento e do equipamento rural e urbano 

Garantir a recolha e o tratamento do lixo, bem como o 
embelezamento dos núcleos populacionais 

Assegurar a gestão, a limpeza e a manutenção de praias 
e zonas balneares 

Assegurar o estabelecimento e a gestão dos sistemas de 
drenagem pluvial 

Promover a construção, a reparação e a manutenção e 
gestão de mercados, de feiras e de outros serviços 
municipais 

Fomentar a criação, conservação, ampliação, 
manutenção e cultura de parques, jardins, zonas verdes, 
de recreio e a defesa do património arquitectónico 
Assegurar o estabelecimento, a manutenção e a gestão 
de cemitérios municipais 

No domínio da agricultura e do desenvolvimento rural Assegurar a aquisição e a distribuição de insumos 
agrícolas e assistência aos agricultores e criadores 

Fonte: Lei 17/10 de 29 de Julho  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


