
II. Execução do orçamento 

do Ministério da Saúde

Sudão
Encontro ao nível da rede da LNCT

Tangerang, Indonésia, Julho de 2019

VI. Processo de atribuição do orçamento

III. Fontes de despesas na saúde
Ano dos dados: 2016

CHE per capita: 152 dólares

Gastos gerais do governo na saúde em % dos gastos gerais do governo: 7,4%

% dos gastos gerais do governo na saúde gasta em imunização: 4,5%
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V. Fluxos de financiamento para a 

imunização

IV. Orçamento de imunização de rotina

Despesa total (de todas as 

fontes) em imunização de 

rotina: 36 milhões de 

dólares

Orçamento de IR por bebé 

sobrevivente: 22,88 dólares

% de custos de IR 

financiados pelo governo: 

18%

Pergunte-me como:

O projecto de expansão do 

governo do Sudão trabalha 

na sustentabilidade do 

projecto construindo novas 

instalações de saúde, 

conduzindo formação de 

quadros conjuntos e 

proporcionando 

equipamentos de cadeia de 

frio.

Desejo saber:

Como é que os outros 

países geriram a transição 

do apoio da Gavi em 

contextos macro-

económicos e fiscais 

difíceis.

VII. Identificação de falhas

I. Contexto económico
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VIII. Desafios
Apesar de haver um empenho óbvio e forte da parte do 

governo, a situação actual poderá levar a prioridades 

concorrentes.

As perturbações económicas contínuas, a escalada nos 

serviços de cuidados de saúde (pouco espaço fiscal 

para a saúde).

O conflito e a insegurança contribuem para o custo 

crescente da prestação de serviços.

A dependência a longo-prazo em relação ao 

financiamento externo e a quota governamental 

pequena do programa de vacinação (18% em 2018).

PIB per Capita (PPP, 
constante), $3,571 

Receitas do Governo (% 
PIB), 6%

Inflação, 
50%

2013 2016 2019 2022

Orçamento 

do 

Ministério 

da Saúde

Orçamentos de 

saúde do 

governo 

subnacional

Orçamento total (ano)
487 286 582 347 401 390 

Total disponibilizado
477 540 850 

340 453 362 

Total gasto
477 540 850 340 453 362

Execução como 

percentagem do 

orçamento

98% 98%       

Fundo Autoridade(s) 

responsável(eis)

Orientação e processo de 

atribuição

Principais 

constrangiment

os

Orçamento 

do Ministério 

da Saúde

Ministério das 

Finanças/Ministério 

da Saúde nacionais

Atribuído a agências com 

base nas prioridades 

parlamentares e tectos 

orçamentais. O Ministério da 

Saúde atribui orçamentos às 

províncias com base nos 

pedidos do governo provincial

Apoio dos 

doadores ao 

nível nacional

Doadores externos Atribuído para actividades 

específicas com base nas 

prioridades dos doadores e 

contributos do governo

Orçamentos 

da saúde 

provinciais

Ministério da Saúde Atribuído aos distritos com 

base no desempenho e 

pedidos provinciais.

Fundo de 

imunização 

do governo e 

doadores 

Ministério da Saúde 

nacional

Atribuído às províncias e 

distritos de acordo com o seu 

micro-planeamento anual e 

desempenho mensal 

Dependência do 

apoio dos 

doadores 

Item de linha Fonte(s) do orçamento

Aprovisionamento de 

vacinas e logística

• Orçamento da saúde 

nacional

• Fundo de doadores 

(GAVI, UNICEF)

• Orçamentos do governo 

subnacional 

Prestação de serviços • Orçamentos da saúde a 

nível subnacional

Defesa e 

comunicação

• Orçamento da saúde 

nacional

• Orçamentos do governo 

distrital 

Monitorização e 

vigilância das doenças

• Orçamento da saúde 

nacional

Gestão do programa • Orçamento da saúde 

nacional

• Orçamentos da saúde a 

nível subnacional

Custos do sistema de 

saúde partilhados

• Resultados dos 

orçamentos de saúde 

nacional e subnacionais e 

financiamento com base 

no desempenho

Item de linha Orçamento 

2020

Falha no 

financiamento 

apenas com fundos 

seguros

Falha no 

financiamento 

com fundos 

seguros e 

prováveis

Fontes de 

orçamento 

potenciais

Rotina e AVS 

(PPA)
96 457 007 83 776 479 9 285 065

Governo, 

Gavi, OMS, 

UNICEF 

87% 10%


