
LANÇAMENTO DO ÍNDICE DE 

ORÇAMENTO ABERTO 2019

CONVITE PARA CONFERÊNCIA DE IMPRENSA 

DATA: 29 DE ABRIL DE 2020

HORAS: 10H

LOCAL: CENTRO DE INTEGRIDADE PÚBLICA

O lançamento da Pesquisa de Orçamento Aberto 2019, ocorre no momento em que a pandemia do COVID-19 
tem estado a causar a nível mundial. A ameaça à saúde pública, os danos às economias nacionais e a perturbação 
da vida quotidiana são chocantes e assustadores, na medida em que cidadãos de todo mundo lutam para 
conter o vírus e reduzir seu impacto.

É neste contexto que esta pesquisa coordenada pelo International Budget Partnership (IBP), realizada em 117 
países e em Moçambique com a parceria do Centro de Integridade Publica, torna-se cada vez mais relevante 
uma vez o orçamento desempenhará um papel central nas respostas do governo a esse vírus e todas as 
consequências que ele traz.

Em termos de resultados, esta pesquisa produz o índice de orçamento aberto, atribui uma pontuação para a 
participação publica e para a capacidade de fiscalizacao orçamental. Estes indicadores são mensurados com 
base em informações e acções realizadas a nível do Governo Central.

A conjuntura actual mostra que maior transparência nos gastos do governo e um maior espaço para a 
participação pública no processo orçamental permitirá que governos e sociedade civil trabalhem juntas para 
enfrentar esta epidemia.

Por isso é que importa dizer que:

“Um orçamento é mais do que um pedaço de papel, isso determina se haverá ou não serviços para as nossas 
comunidades, escolas para os nossos filhos, remédios para os doentes e recursos para emergências”

O facto de Moçambique ter tido em 2017, uma pontuação de 41 em 100 em termos de transparência 
orçamental, 7 em 100 em termos de participação publica e 37 em 100 na fiscalizacao orçamental, impõe mais 
desafios e reduz a confiança dos cidadãos em relação a forma como serão geridos os recursos alocados para 
fazer face ao COVID-19.

É com interesse de partilhar o estagio actual da transparência orçamental, níveis de participação publica 
e capacidade de fiscalizacao orçamental e os desafios associados, que o CIP convida a todos os órgãos de 
comunicação social aos seus escritórios localizados na Rua Fernão Melo e Castro, n°. 124 em Maputo. Para a 
conferência de imprensa de lançamento dos resultados da pesquisa de orçamento aberto 2019. CONTAMOS 
CONSIGO!
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