
II. Execução do orçamento 
do Ministério da Saúde
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VI. Processo de atribuição do orçamento

III. Fontes de despesas na saúde
Ano dos dados: 2016
CHE per capita: 105 dólares
Gastos gerais do governo na saúde em % dos gastos gerais do governo: 15%
% dos gastos gerais do governo na saúde gasta em imunização: 0,02%

Externas
14%

Orçamento 
do 

Governo 
nacional

86%

Fontes despesa de IR

V. Fluxos de financiamento para a imunização

IV. Orçamento de imunização de rotina
Despesa total (de todas as 
fontes) em imunização de 
rotina: 566 461 dólares

Orçamento de IR por bebé 
sobrevivente: 93,82 dólares

% de custos de IR 
financiados pelo governo: 
65%

Pergunte-me como:
O governo fez um esforço 
significativo para transferir 
fundos atribuídos à compra 

de vacinas e materiais 
(apesar de ainda não de 

forma suficiente para suprir 
as necessidades), tendo 

aderido ao objectivo 
UNICEF VII. 

Desejo saber:
Como é que os outros 
países asseguraram o 
financiamento para a 

aquisição de vacinas e 
asseguraram a eficácia do 

UNICEF VII após a 
transição.

VII. Identificação de falhas

I. Contexto económico

VIII. Desafios
1. Maioria da população vive na pobreza (70% da população 
vive na pobreza) 
2. Como o país é pequeno, desafio na mobilização e 
geração de recursos/rendimento
3. Número limitado de doadores externos

Sugestões para aumentar o financiamento/recursos:
1. Extensão da base tributária com base na reforma fiscal 
em detrimento do Rendimento Pessoal e do Imposto sobre 
Empresas
2. Implementação da colecta de IVA
3. Revisão de algumas das políticas alfandegárias (ou seja, 
redução dos impostos de importação) para incrementar o 
mercado através de incentivos ao aumento das importações 

Orçamento do 
Ministério da 
Saúde

Orçamentos da 
saúde do governo a 
nível subnacional

Orçamento total 
(2018)

154 343 dólares 78 968 dólares

Total 
disponibilizado

78 968 dólares 11 999 dólares

Total gasto 78 968 dólares 11 999 dólares

Execução como 
percentagem do 
orçamento

51,2% 57,3%

OOP
14%

Governo
40%

Externas
45%

VHI
0%

Outros privados
1%

Fontes de CHE

Item de linha Fonte(s) do orçamento

Aprovisionamento 
de vacinas e 
logística

• Orçamento específico do 
Ministério da Saúde

• UNICEF
• GAVI

Prestação de 
serviços

• Orçamento não-específico 
do Ministério da Saúde

• UNICEF
• GAVI

Defesa e 
comunicação

• Orçamento específico do 
Ministério da Saúde

• UNICEF
• GAVI

Monitorização e 
vigilância das 
doenças

• Orçamento específico do 
Ministério da Saúde

• OMS

Gestão do programa • Orçamento específico do 
Ministério da Saúde

Custos do sistema 
de saúde 
partilhados

• Orçamento não-específico 
do Ministério da Saúde

• UNICEF
• GAVI

PIB per Capita (PPP, 
constante), $2,120 

Receitas do 
Governo (% 
PIB), 29%

Inflação, 
5.5%

2013 2016 2019

Fundo Autoridade(s) 
responsável(eis)

Orientação e processo de atribuição Principais 
constrangimentos

Orçamento do Ministério 
da Saúde

MS/DAF Atribuído com base em prioridades e 
limites parlamentares. O MISAU atribui 
orçamentos aos distritos com base nos 
pedidos do governo distrital e no número 
de funcionários de saúde.

Apoio dos doadores ao 
nível nacional

Doadores Externos São alocados mediante aprovação das 
subvenções (GAVI) e baseados em 
prioridades do governo (Agências das 
Nações Unidas)

Atrasos nos relatórios de 
despesas atrasam, por 
vezes, a libertação do 
financiamento

Orçamento distrital 
(governo e doador)

MS/PARCEIROS Distribuído anualmente baseado nas 
necessidades de cada distrito e nas 
prestações de saúde de cada distrito 
(cobertura de vacinação, conservação 
da cadeia de frio, deslocação das 
equipas, supervisão).
Fundos são desbloqueado com base no 
desempenho de cada distrito. O 
delegado distrital é que determina a 
forma de utilização desses fundos

Atrasos nos relatórios de 
despesas atrasam, por 
vezes, a libertação do 
financiamento

Fundo de imunização MS/PARCEIROS Utilizado para aquisição das vacinas e 
fornecimento apenas ao nível central.

Vacinas e 
materiais

22%

Pessoal
11%

Outros
67%

Despesa IR Item de linha Orçamento 2020 Falha no 
financiamento

Fontes de orçamento 
potenciais

Vacinas e materiais de 
injecção/Logística

191 291 dólares Ms/doadores

Pessoal 98 936 dólares MS

Transporte 1364 dólares MS

Actividades e outros custos 
recorrentes

581 817 dólares MS/parceiros

Total 1 150 704 dólares
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