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OGE para 2016 em discussão no Parlamento Nacional
A proposta de lei n.° 33/III (4.ª) – Orçamento Geral do Estado para 2016 (OGE para 2016) começou a ser
analisada e discutida na generalidade, no dia 1 de dezembro, no Parlamento Nacional.
A proposta foi apresentada pelo Primeiro-Ministro, Rui Maria de Araú jo, que, no seu discurso, salientou o
empenho, o rigor e a vontade em cumprir os objetivos assumidos, por parte do VI Governo Constitucional.
“A nova estrutura do Governo permitiu que houvesse uma noçã o no seu todo dos compromissos, dos
programas, das atividades e dos objetivos a alcançar em cada ministé rio e o seu necessá rio reajuste para
evitar desperdı́cios. Esta reorganizaçã o permitiu-nos concentrar esforços para melhor perceber o que
podia e tinha de ser corrigido e as necessidades perante as quais devı́amos introduzir uma nova dinâ mica
e prioridade”.
O valor do OGE para este ano (1.562,233 milhõ es de dó lares) é mais baixo do que no ano passado. Ainda
assim, houve um aumento face ao anunciado nas Jornadas Orçamentais (1,3 mil milhõ es de dó lares). Esta
diferença “resulta de uma aná lise realista e profunda das necessidades e prioridades, tendo em
consideraçã o a conjuntura mundial, a baixa de preço do barril de petró leo, que naturalmente afetam a
economia mundial, mas sempre com a preocupaçã o de nã o descurar o contı́nuo investimento nas á reas
que nos permitem dar seguimento à diversi=icaçã o e crescimento sustentá veis da nossa economia”. O
Primeiro-Ministro explicou que a boa prestaçã o econó mica do paı́s nos ú ltimos anos e as previsõ es “de
forte crescimento assenta na implementaçã o de projetos de infraestruturas e numa combinaçã o
equilibrada entre o investimento do Estado, do setor privado e das famı́lias”.
Para manter a trajetó ria de desenvolvimento que se tem veri=icado e que se projeta, as grandes
infraestruturas, “contempladas no Fundo de Infraestruturas, designadamente nos projetos de estradas,
portos e aeroportos e saneamento, Tasi Mane e os projetos e programas de desenvolvimento econó mico e
social como a Regiã o Especial Administrativa de Oe-Cusse Ambeno, a Zona Especial de Economia Social de
Mercado de Oe-Cusse Ambeno e Ataú ro e as pensõ es para os veteranos, para os idosos e invá lidos, para as
vı́timas de desastres naturais assim como o apoio atravé s da Bolsa da Mã e”, irã o continuar a representar a
grande fatia do investimento do Estado.
O VI Governo iniciou uma reorganizaçã o interna “com o objetivo de assegurar que há uma ligaçã o entre
plano e orçamento, e na qual adotá mos um princı́pio: um plano, um orçamento, um sistema”, atravé s da
criaçã o, em todos os ó rgã os governamentais, “de uma Unidade de Planeamento, Monitorizaçã o e Avaliaçã o
a =im de criar a estrutura e a capacidade para a implementaçã o deste processo. Os planos anuais, os
relató rios de desempenho, os planos e relató rios de aprovisionamento sã o ferramentas de planeamento,
monitorizaçã o e implementaçã o que, se trabalhados de forma coordenada, vã o trazer maior transparê ncia
e, ao mesmo tempo, maior responsabilizaçã o pelo desempenho do ministé rio em relaçã o aos
compromissos assumidos”.
A aposta na preparaçã o dos recursos humanos manté m-se prioritá ria, tendo o Primeiro-Ministro
anunciado, para o primeiro trimestre de 2016, os resultados do “Mapeamento Nacional dos Recursos
Humanos dos Setores Pú blico e Privado, por municı́pio” e a “Avaliaçã o dos Resultados dos Programas do
FDCH de 2011-2014”.
Paralelamente, está a ser iniciada a aplicaçã o de vá rias reformas estraté gicas no setor pú blico (Reforma
Legislativa e do Setor da Justiça, Reforma Fiscal, Reforma da Administraçã o Pú blica), “medidas que, no
nosso entendimento, vã o criar condiçõ es para gerar investimento e diversi=icaçã o econó mica tã o essencial
para o paı́s e que tê m de ser acompanhadas de uma estraté gia que aposte nas pessoas, nas infraestruturas
e que seja virada para criar condiçõ es que potenciem o investimento privado”, a=irmou o Primeiro12/2/2015 9:44 AM
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Ministro.
Rui Maria de Araú jo concluiu o seu discurso, salientando que o paı́s vive um “ambiente está vel, com paz e
segurança, que també m nos tem permitido reunir uma polı́tica de consenso em relaçã o à estraté gia do
paı́s, onde os interesses nacionais se tê m sobreposto aos interesses individuais. Estes sã o verdadeiros
motivos de orgulho”.
A Proposta de Lei é votada na generalidade, no dia 3 de dezembro, seguindo-se o debate na especialidade,
com a duraçã o má xima de dez dias.
AL imagem dos anos anteriores, o debate é transmitido, na ı́ntegra, pela RTL e pela TVTL.
(Para aceder ao Comunicado de Imprensa da reuniã o do Conselho de Ministros que aprovou a Proposta de
Lei do OGE para 2016, clique aqui).
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