
                                                                         

 

ELEVANDO O VALOR DO 
DINHEIRO AO SERVIÇO DO CIDADÃO
MONITORIA DA GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS

 
Termos de Referência do Seminário de Apresentação 

 de  

Resultados da Execução Orçamental e Orçamento 2019 

Maputo, 17 de Julho de 2019 

“Elevando o valor do dinheiro ao serviço do cidadão” 

 

Contexto 

O Fórum de Monitoria do Orçamento (FMO) é um grupo de Organizações da Sociedade Civil 
(OSCs) empenhadas na monitoria e influência das finanças públicas nacionais. No âmbito das 
suas actividades conjuntas está a implementar, á nível nacional, várias actividades de advocacia e 
monitoria do Orçamento que visam influenciar o Governo sobre a necessidade de cumprir com 
as promessas alocativas plasmadas nos Orçamentos do Estado aprovados anualmente.  

Estas actividades estão sendo implementadas através do Projecto FMO Mais – Elevando o 
valor do dinheiro ao serviço do cidadão – Monitoria da Gestão de Finanças Públicas, 
financiado pela União Europeia, no âmbito do Support Program to Non-State Actors in 
Mozambique – Participation for Inclusive Growth II [Programa de Apoio a Actores Não-Estatais 
em Moçambique (PAANE) II], envolvendo cinco organizações: a N’weti - Comunicação para 
Saúde, o Centro de Integridade Pública (CIP), o Centro de Aprendizagem e Capacitação da 
Sociedade Civil (CESC), o Observatório do Meio Rural (OMR) e o Grupo Moçambicano da 
Dívida (GMD). 

O CIP, CESC e OMR, no âmbito do projecto FMO Mais – Elevando o valor do dinheiro ao 
serviço do cidadão – Monitoria da Gestão de Finanças Públicas, em coordenação com os 
restantes membros, pretende realizar um seminário de apresentação dos resultados da monitoria 
da execução orçamental realizada a nível central nos sectores de Saúde e Água e Saneamento; a 
nível local nos sectores sociais de Saúde e Educação; e análise do Orçamento 2019 para o sector 
de Agricultura. 

As análises sobre o nível de execução dos sectores de saúde, água e saneamento justifica-se pelo 
facto destes sectores terem sido os mais afectados nos primeiros quatro anos de implementação do 
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Programa Quinquenal do Governo (2015 – 2019) devido à suspensão do Apoio Geral ao 
Orçamento (AGO) como efeito da crise das dívidas “ocultas”. 

Este cenário não só causou a perda de cerca de 12 mil milhões de meticais anuais desde 2016 
(AGO), mas também reduziu parte do envelope de recursos do estado alocados para sectores 
sociais com vista a melhorar a vida das populações – a componente de investimento. 

Em sequência disso, as despesas totais de investimento sofreram uma queda de 32% da despesa 
total em 2015 para 23,2% em 2018 (cerca de 9 pontos percentuais). No ano de 2018, os sectores 
de saúde, água e saneamento, educação e agricultura registaram um nível de execução na 
componente de investimento de cerca de 60,4%, 89,1%, 68.7% e 81,7% respectivamente. 

É visível a deterioração da qualidade de vida dos moçambicanos com impactos maiores a nível 
local. Note-se que mesmo com promessa de salvaguardar os sectores sociais, verificaram-se 
várias limitações em termos de acesso aos serviços básicos de educação e saúde. 

É neste sentido que sob o lema “Elevando o valor do dinheiro ao serviço do cidadão”, o evento 
que será realizado no dia 17 de Julho no Hotel VIP, tem objectivo de reflectir sobre a execução 
orçamental nos primeiros quatro anos de implementação do PQG e Orçamento 2019 
especificamente no sector de agricultura.   

 

Resultados esperados 

• Cidadãos informados em matéria de gestão de finanças e decisões alocativas nos 
primeiros quatro anos de implementação do PQG; 

• Cidadãos informados sobre tendências de execução orçamental adoptados nos sectores 
sociais (Saúde, Água e Saneamento e Educação); 

• Cidadãos informados sobre as previsões para o ano 2019 no sector de Agricultura; 

• Sociedade civil mobilizada para maior engajamento na monitoria do orçamento público; 

• Actores Públicos consciencializados a alocar os recursos do estado com maior eficiência 
para maximizar a qualidade de serviços públicos prestados ao cidadão. 

 

Grupo Alvo 
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Este seminário tem como grupo alvo principal, as organizações da sociedade civil a nível 
nacional e activistas envolvidos na monitoria de governação, politicas públicas e orçamento 
público.  

Detentores de cargos públicos de nível central e local responsáveis pelos sectores da agua e 
saneamento, educação, saúde; 

Deputados da Assembleia da República; 

Público em geral e media.  
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Programa Indicativo: 

Hora Actividade Responsável Moderador 
 
08:30 – 09:00h 

Chegada dos participantes Protocolo Mestre 
Cerimônias: 
Ben-Hur 
Cavelane (CIP) 

 
09:00 – 09:15h 

Notas de boas vindas e 
contexto do seminário 

Paula Monjane – 
Directora do CESC  
 
 

09:15 - 09:45h    Resultados de análise: 

- CGE 2018 

- Sector Água e Saneamento  

Celeste Banze (CIP) 

09:45 – 10:10h Resultados de análise: 

- Sector de Saúde  

Inocência Mapisse (CIP) 

10:15h – 10: 25h Coffee Break 
10:25 – 11:00h Resultados de Rastreio da 

Despesa Pública: 

- Sector de Educação 

- Sector de Saúde 

André Manhice (CESC)  

11:000 – 12:00h Debate Bayano Vali 
(Observatório 
Cidadão para 
Sáude) 

12:00 – 13:00h Networking Cafe 
13:00: 13:30h Resultados de análise: 

- Sector de Agricultura 

Rabia Ayuba (OMR)  
 
 
Agostinho 
Machava (CDD) 
 

14:00 – 14:30h Debate  

14:30 – 15:00h Notas finais e 
Recomendações do FMO 

Jorge Matine 
(Coordenador FMO) 
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“Este projecto é financiado pela União Europeia, no âmbito do programa PAANE II – Programa 
de Apoio aos Actores Não Estatais, e é implementado pelo FMO Mais, Consórcio composto 
pela N’weti, CESC, CIP, GMD e OMR. O seu conteúdo é da responsabilidade exclusiva do 

Projecto FMO Mais não podendo, em caso algum, considerar-se como uma posição da União 
Europeia.” 
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Convite 

Exmo. Senhor  

__________________________ 

 

Maputo, 10 de Julho 2019 

 

Assunto: Convite para participação no Seminário de apresentação de resultados da 
Execução Orçamental até 2018 e Orçamento 2019 

 

O Centro de Integridade Pública (CIP), Centro de Aprendizagem e Capacitação da Sociedade Civil 
(CESC) e Observatório do Meio Rural (OMR),  no âmbito do projecto FMO Mais – Elevando o 
valor do dinheiro ao serviço do cidadão – Monitoria da Gestão de Finanças Públicas, em 
coordenação com os restantes membros, pretende realizar um seminário de apresentação dos 
resultados da monitoria da execução orçamental realizada a nível central nos sectores de Saúde e 
Água e Saneamento; a nível local nos sectores sociais de Saúde e Educação e análise do 
Orçamento de Estado 2019, especificamente no sector de Agricultura. 

O evento terá lugar no dia 17 de Julho de 2019, no hotel VIP, Maputo com início às 08:30h. 
Este evento visa reflectir sobre a execução orçamental nos primeiros quatro anos de 
implementação do PQG e Orçamento 2019.  

Neste contexto, temos a honra de convidar Vossa Excelência para participar neste seminário, que 
acreditamos, será uma oportunidade para partilhar vossa frutuosa experiência sobre o tema. 

Por razões organizativas, agradecemos que a confirmação da participação até ao dia 16 de Julho 
de 2019, através do endereço eletrónico cip@cipmoz.org ou do telefone nº +25821499916.  

Aguardamos ansiosamente pela Vossa presença.  

Com os melhores cumprimentos   


