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Num país descredibilizado pela corrupção sistémica1 
como é Moçambique, sempre que o mesmo se beneficia 
de fundos externos/internos para fazer face a determinadas 
necessidades da população, a desconfiança da 
sociedade vem ao de cima, questionando-se como é que 
os fundos serão geridos para o bem de todo um país e, 
concretamente, dos seus destinatários principais: os 
cidadãos moçambicanos.

Nos últimos anos, o escândalo das dívidas ilegais ou ocultas 
contribuiu para adensar a desconfiança da sociedade 
na porosidade dos sistemas de controlo e eficácia da 
gestão de finanças públicas em Moçambique, sobretudo 
a incapacidade da Assembleia da República (AR) como 
órgão capaz de fiscalizar de forma eficaz a acção do 
Governo e do Tribunal Administrativo de efectivamente se 
posicionar como entidade suprema de auditoria. 

Posteriormente, Moçambique foi assolado por dois 
ciclones de efeito devastador, designadamente IDAI e 
KENNETH. Estes desastres naturais desencadearam uma 
onda de solidariedade internacional e o Estado viu-se na 
contingência de ter que mobilizar fundos externos para 
fazer face às necessidades que daí surgiram. Mais uma 
vez, a desconfiança apossou-se do cidadão, sobretudo no 
que diz respeito a questões de transparência na gestão dos 
fundos mobilizados, doados e advindos de empréstimos2. 
Procurando obter confiança da parte dos cidadãos sobre 
a transparência na gestão dos referidos fundos, o Governo 
foi publicando informação a respeito nos órgãos de 
comunicação, concretamente na imprensa escrita.

1 Tem a ver com o tipo de corrupção relacionada com a captura das instituições públicas por grupos de interesses organizados, com um poder desmesurado para moldar 
as leis e as decisões regulatórias à sua conveniência, em detrimento do interesse público - https://www.dn.pt/portugal/metade-dos-portugueses-ve-corrupcao-co-
mo-principal-problema-do-pais-5500378.html 
2 Refira-se que o Fundo Monetário Internacional emprestou 119 milhões de dólares norte-americanos para fazer face a situações de emergência em Moçambique.
3 https://cartamz.com/index.php/sociedade/item/4952-relatorio-de-auditoria-a-ajuda-recebida-no-ambito-do-idai-e-kenneth-publicado-ainda-este-semestre
4 De acordo com o Relatório de Execução Orçamental de Janeiro a Dezembro, foram 812,8 milhões de meticais. http://www.mef.gov.mz/index.php/documentos/instru-
mentos-de-gestao-economica-e-social/-21/reo-2019/791-reo-janeiro-a-dezembro-de-2019/file?force_download=1
5 Idem.

No entanto, até ao momento, pelo menos publicamente, 
não se conhece o desfecho do processo de prestação 
de contas sobre a ajuda recebida no âmbito dos ciclones 
KENNETH e IDAI. Sabe-se que a firma KPMG Auditoria e 
Consultores, SA foi contratada pelo Governo para realizar 
a auditoria, na sua primeira fase, sendo que o mesmo 
Governo anunciou uma segunda fase3.

Neste mesmo período publicou-se, também, uma lista de 
bens e dos fundos doados/arrecadados4. Segundo o en-
tão Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos 
Hídricos, João Osvaldo Machatine, a publicação destes 
dados surgiu por determinação do titular do poder executi-
vo, Filipe Nyusi5. No entanto, não foi feita menção da forma 
como os fundos foram aplicados, sendo que este facto não 
contribuiu para uma total transparência do processo de 
prestação de contas.

Neste prisma é preciso encontrar entes idóneos na 
sociedade para auxiliarem nos processos de controlo da 
gestão dos fundos e bens, tanto os de natureza material 
como, e, principalmente, os recursos financeiros vis-à-vis 
a forma como os gastos são realizados, uma vez que em 
matérias de ocorrência de desastres naturais de efeitos 
catastróficos, o país tem sido ciclicamente assolado e, uma 
boa gestão dos bens para fazer face aos mesmos poderá 
favorecer a obtenção de apoios em casos futuros.

Monitoria dos Fundos Doados/Mobilizados Para Fazer 
Face à Covid – 19 e Outros Eventos Emergenciais: de 
Quem é a Responsabilidade?  
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Há Necessidade de Criar Uma Comissão 
Independente de Gestão dos Recursos 
Doados/Mobilizados para Fazer Face aos 
Eventos Emergenciais 
Tendo em atenção a vulnerabilidade de Moçambique e a 
sua fraca capacidade para fazer face aos eventos naturais 
adversos que ciclicamente/anualmente acontecem, aliada 
a outras situações como a que de momento se depara 
que é a pandemia da Covid -19, é imperioso que se crie  
uma comissão independente encarregada pela gestão 
transparente6 dos fundos e bens mobilizados. Caberia, 
para o caso, à AR verificar a competência e a idoneidade 
dos membros integrantes da comissão, que seriam 
seleccionados segundo critérios transparentes entre 
individualidades de reconhecido mérito na sociedade. 
Desta forma, eximir-se-ia o Governo7 da tarefa de indicar 
os órgãos que devem fazer a gestão dos fundos e bens, 
pela desconfiança que existe na sociedade acerca dos 
seus métodos de gestão.

Da comissão fariam parte membros indicados pela 
sociedade civil, congregações religiosas e personalidades 
de reconhecido mérito e idoneidade. A comissão teria um 
mandato de duração limitada e não renovável, devendo 
prestar contas da sua actividade de forma regular e 
previamente estabelecida à AR. Desta forma poder-se-ia 
mitigar a possibilidade dos membros se envolverem em 
actos de corrupção ou de má gestão, atendendo que os 
fundos e bens seriam constantemente escrutinados.  

Outrossim, os relatórios de prestação de contas 
deviam obrigatoriamente ser publicados nos órgãos de 
comunicação de maior circulação em Moçambique para 
conhecimento público.

Há que Justificar a Razão do Recurso a 
Modalidade de Contratação por Ajuste Directo 
e Permitir que Todos os Interessados Sigam o 
Dinheiro Público 
Um dos aspectos que deve merecer particular atenção 
em situações de emergência é o recurso a modalidade 
de contratação por ajuste directo. Quando tal se mostrar 
necessário é importante que sejam explicadas as razões 
que justificam a preferência por este regime/modalidade.

A explicação deve ser apresentada conjuntamente com 
os recursos financeiros disponíveis para fazer face a 
actividade em causa, para que, qualquer cidadão, incluindo 
jornalistas e membros da sociedade, possam seguir o rasto 
do dinheiro e denunciar possíveis casos de corrupção.

6 De acordo com o Índice de Orçamento Aberto 2019, o Executivo disponibiliza informação limitada nos documentos orçamentais, a pontuação é de apenas 42/100.
7 Foi criada uma comissão interministerial para monitoria destes recursos https://noticias.sapo.mz/actualidade/artigos/idai-governo-cria-comissao-para-acompan-
har-distribuicao-de-alimentos-as-vitimas-do-ciclone. Dai seguir com a recomendação de uma comissão independente.
8 http://www.cpc.tcontas.pt/documentos/recomendacoes/recomendacao_cpc_20191002.pdf

Outrossim, o Governo deve produzir e implementar 
um instrumento de contratação pública (p. ex., planos 
de compras), que pode, até, ser alterado em caso de 
necessidade para atender a questões específicas da 
pandemia, mas que seja uma maneira de controlar o 
recurso a forma excepcional de contratação prevista na 
lei, como é o ajuste directo, fundamentando a decisão de 
contratar, a escolha do procedimento, a estimativa do valor 
do contrato e a escolha do adjudicatário8.

Mitigação da Ocorrência de Casos de 
Corrupção e Promoção da Transparência em 
Tempos de Pandemia da Covid – 19 e o Papel 
da Assembleia da República
Em tempos de emergência, como sucede no momento com 
a questão sanitária da Covid – 19, há uma tendência de se 
descurarem ou negligenciarem as acções de combate à 
corrupção. O Governo moçambicano e toda a sua estrutura 
de governação não está isento disso. Na verdade, o país 
apenas abranda o ritmo, mas não fica “estagnado” quando 
o assunto é praticar a corrupção, daí que seja importante 
que haja um controle contínuo e eficaz durante este 
período em que o foco está virado para a mitigação das 
consequências da pandemia.

Neste sentido, é necessário que sejam produzidas e 
implementadas medidas em todos os órgãos e instituições 
públicas, de modo a manter os servidores do Estado 
controlados nas suas acções contra o erário público, 
uma vez que estes podem aproveitar-se da situação e 
consequentemente do enfraquecimento dos mecanismos 
de controlo interno para praticar actos de corrupção.

Em suma, devem ser produzidos planos de monitoria das 
actividades levadas a cabo pelos servidores públicos 
sempre que ocorram situações de emergência e, 
concretamente, nos casos em que estes devam intervir em 
matérias de contratação pública, para atender as referidos 
casos, sejam neste momento com a pandemia da Covid 
– 19 e, também, sempre que ocorram eventos naturais 
adversos, que como referido, tem se registado de forma 
cíclica em Moçambique.

Sendo assim, o parlamento deve continuar com o seu 
trabalho de fiscalização, garantindo-se que o mesmo 
seja consultado acerca de todas as decisões tomadas 
pelo Governo como resposta à pandemia, não somente 
depois dos actos terem sido realizados, mas também 
como mecanismo de prevenção da ocorrência de actos de 
corrupção ou de má gestão.
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Concluindo:
A responsabilidade pela gestão transparente dos 
fundos doados/mobilizados para fazer face aos eventos 
emergenciais, como sejam os desastres naturais e outros 
eventos, é de toda a sociedade e não monopólio do 
Governo.

Ao Governo cabe participar, no caso, para que a gestão 
dos recursos doados/mobilizados seja realizada de 
forma transparente, disponibilizando informação oficial 
publicamente, de modo a que esta seja suficientemente 
escrutinada pela sociedade. Um dos princípios que contribui 
e concretiza uma governação aberta e transparente onde 
impera o princípio da prestação de contas é o acesso 

público dos cidadãos à informação oficial. O recurso 
às plataformas electrónicas do Governo para a partilha 
de informação é um dos mecanismos que propicia a 
participação dos cidadãos no escrutínio e monitoria da 
forma como os recursos estão a ser aplicados. Nos casos 
de solicitação directa de informação, é importante que seja 
respeitada a lei de acesso à informação e os prazos que a 
mesma estabelece. 

O Governo deve mostrar disponibilidade e criar condições 
para que seja regularmente escrutinado no que concerne 
aos actos de gestão dos bens públicos postos a sua 
disposição e estar sempre disponível a partilhar a 
informação inerente, exigindo-se da parte do mesmo uma 
maior transparência e prestação de contas.
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