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CONTRATAÇÃO DE CONSULTOR PARA ANÁLISE DA PROPOSTA DE 
ORÇAMENTO E PLANO ECONÓMICO E SOCIAL 2020 COM ÊNFASE NOS 
SECTORES DE SAÚDE E ÁGUA E SANEAMENTO 
Termos de Referência 

 

Contexto 
O Fórum de Monitoria do Orçamento (FMO), grupo de organizações da Sociedade Civil (OSC) 
interessadas na monitoria e influência das finanças públicas nacionais, pretende implementar a nível 
nacional o conjunto de actividades de advocacia e monitoria do Orçamento do Estado que já vem 
desenvolvendo a nível de Maputo.  
FMO Mais – Elevando o valor do dinheiro ao serviço do cidadão – Monitoria da Gestão de Finanças 
Públicas é financiado pela União Europeia, no âmbito do Support Programm to Non State Actors in 
Mozambique – Participation for Inclusive Growth [Programa de Apoio a Actores Não-Estatais em 
Moçambique (PAANE) II, e envolve 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 Grupo Moçambicano da Dívida (GMD). 
O  Centro  de Integridade Pública no âmbito   FMO Mais – Elevando o valor do dinheiro ao serviço do 
cidadão – Monitoria da Gestão de Finanças Públicas  pretende    contratar consultores para fazer: 
 ANALISE DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO (POE) E PLANO ECONOMICO E SOCIAL 2020 COM ENFASE NO SECTOR DE 
SAUDE, AGUA E SANEAMENTO 

 
O CIP pretende: 

• Avaliação do plano de 100 dias com ênfase nos 
sectores de saúde e agua e saneamento; 

• Análise macroeconómica dos principais 
indicadores apresentados na POE e Plano 
Económico e Social 2020;  

• Análise dos indicadores sociais no geral e 
ênfase no sector de saúde e água e 
saneamento; 

 
• Avaliação do cumprimento (exequibilidade) das 

metas definidas para 2020 no âmbito do 
cumprimento do PQG 2020 – 2024  

• Trazer informação relevante sobre componente 
de género para ambos sectores; 

• Trazer recomendações 
        
         Rigor  de  Análise 

• Para que o  CIP possa usar os resultados para os seus 
objetivos estes deverão obedecer a altos 
padrões de rigor exigidos neste tipo de 
levantamento; 

• Toda a documentação de suporte que sustentará 

a análise deverá ser partilhada com o CIP; 
• Se o CIP detectar alguma discrepância e/ou erro 

de análise na apresentação dos dados, o consultor 
deverá, seguindo as instruções do CIP    encontrar 
formas de corrigi-los. 

 
Perfil do Consultor 

            Formação superior em: 

Economia, Gestão, Ciências Sociais, Ciência 
Política e/ou outras afins; 

• É essencial ter experiência prévia de análise de 
documentos orçamentais em Moçambique; 

• Ter exercido actividades em domínios 
abrangidos pela presente consultoria e 
assegurado a correcta execução do contracto; 

• Ter acesso a dados e informações detalhadas 
relativamente à execução de despesas de 
funcionamento e de investimento nos sectores 
de Saúde e Água e Saneamento; 

• Conhecimento da realidade do País e dos assuntos 
que fazem a actualidade moçambicana; 

• Experiência com tratamento de dados; 



 

 

 

 

 

• Experiência de trabalhar com Excel; 

• Domínio da lingua portuguesa. 

 
                  Resultados Esperados 

• Espera-se que até 5  dias  dep ois  d e  
submet ida a  PO E/P ES 20 20 a  AR,   o/a 
consultor/a entregue ao CIP uma versão 
preliminar do Relatório em versão word e  
base de dados em  Excel.; 

• A versão final deve estar pronta até 10 dias 
depois da submissão da POE/PES 2020 (em 
português) 

• O relatório deverá ser entregue ao CIP (formato  
digital)  no prazo previamente acordado; 

• Submissão de uma versão resumida da proposta 
do OE legível para o cidadão comum (no máximo 
3 páginas) 

• Versão inglesa da análise submetida 10 dias após 
a aprovação, pelo CIP do documento em 
português. 

 
                        Submissão da Proposta 

Indivíduos que estejam interessados na 
presente consultoria deverão enviar as suas 
propostas para os seguintes contactos: 
cip@cipmoz.org com conhecimento de 
celeste.banze@cipmoz.org, até ao dia 31/03/2020. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Este documento foi elaborado com a participação financeira da 
União Europeia. O seu conteúdo é da responsabilidade 
exclusiva do projecto, não podendo, em caso algum, 
considerar-se que reflete a posição da União Europeia 

 
 

 
 
 
 

O anúncio é de responsabilidade do CIP 
 
 
 

 

 
 

Membros do FMO 
 

 


