
“Pelo aumento das alocações orçamentais, prestação de 

contas e transparência no 

sector de Água e Saneamento” 



Introdução 

 

 

 
 Cerca de 49% da população moçambicana não têm acesso 

à água segura e nas zonas rurais, a situação é mais crítica.  

 

 A falta de condições de saneamento também é muito 

preocupante: apenas 24% da população usam infra-estruturas 

melhoradas de saneamento, e 39% praticam o fecalismo a céu 

aberto, colocando o país no top 10 a nível da África 

Subsaariana. 
 

 



 

Constatações sobre a alocação e 

execução do OE 

 
1. Necessidade de incrementar a alocação de fundos no sector de 

Água e Saneamento 

2008 CGE 2009 CGE 2010 CGE 2011 CGE 2012 CGE 2013 CGE 2014 CGE 2015 REO 

Dotação 3,635.00 5,343.00 5,530.00 7,648.00 7,035.79 7003 3926 5544 

Realização 2,625.00 3,407.00 4,694.00 5,464.00 6,265.00 6513 2579 460 

Peso OE (%) 0.00 0.00 0 0 0 0% 0 0 
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2. Vulnerabilidade externa 
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Fundos Internos Fundos Externos 

 FMO advoga para um incremento substancial de fundos 

internos do OE alocados ao sector de Água e Saneamento 

para reduzir os riscos da vulnerabilidade externa.  



 

Cont. 

 
3. Despesas de investimento e de funcionamento 
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Funcionamento Investimento 

 FMO advoga para um incremento substancial dos recursos 

de funcionamento e ter um balanço mais sustentável entre 

fundos de investimento e funcionamento, com priorização do 

nível local - distrital e municipal. 



 

Cont. 

 
4. Fundo de Infra-estruturas Distritais (FID) 

 

Em relação ao FID os maiores desafios são evidenciados pela 

comparação do Plano Económico e Social e Orçamento 

Distrital (PESOD) com o Balanço do PESOD (BdPESOD) 

 FMO advoga para um incremento de fundos do OE ao 

sector, com especial foco para a componente de 

funcionamento, com vista a possibilitar uma maior 

supervisão e acompanhamento dos projectos a serem 

implementados por parte dos quadros do nível central, 

provincial e distrital.  



 

 

Cont. 

 

 
5.  SISTAFE / e-SISTAFE 

Continua extremamente difícil para Sociedade Civil ter uma 

imagem real sobre os fundos públicos alocados e gastos no 

sector de Abastecimento de Água e Saneamento.  

Uma estratégia para melhorar a transparência na alocação 

orçamental no sector de Abastecimento de Água e 

Saneamento é de que as instituições governamentais com 

mandato para o efeito, a todos níveis, inscrevam projectos 

específicos de água e saneamento aquando da planificação 

e orçamentação para que estes sejam verificáveis no 

Sistema de Administração Financeira do Estado (SISTAFE).  



Cont. 

6. Previsibilidade na execução de desembolsos 

A falta de previsibilidade de desembolsos é um dos maiores 

desafios para o sector de Água e Saneamento, sobretudo nos 

primeiros 6 meses de cada ano, e tem implicações negativas 

na realização das actividades do PQG 2015-2019. Em geral, 

os fundos demoram demasiado tempo sob a responsabilidade 

da Direcção Nacional do Tesouro (DNT). 



 

 

Cont. 

 

 
7.  Compromissos internacionais assumidos pelo GdM 

Em 2014, no Diálogo de Alto Nível para o Saneamento e Água para Todos 

(SWA), o GdM comprometeu-se a: 

 

 i) investir no mínimo 40% dos recursos ao sector de Água e Saneamento 

para o abastecimento de água rural e saneamento ao nível distrital e 

municipal;  

 

ii) Aumentar de forma contínua o orçamento em uma das seguintes três 

formas: % do PIB (mínimo 0.5% até máximo 5%), % de crescimento em 

relação as despesas nacionais totais ou em relação ao ano anterior,  

 

iii) clarificar e fortalecer as responsabilidades entre os vários Ministérios e 

Direcções responsáveis pelo sector de Água e Saneamento, assim como 

promover a descentralização de fundos e fortalecer as capacidades dos 

recursos humanos. 



 Cont. 

 O FMO advoga pela priorização de investimentos no sector, 

de rever os próprios indicadores de monitoria no sector em 

base ao quadro final dos ODS assim como a aprovação da 

Visão 2013 como o principal documento orientador do sector 

na implementação de planos, políticas e programas. 

8.  Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 



Thank you! 

 Recomendações  



 O GdM, Parlamento, Parceiros de Cooperação, Sociedade Civil e 

Sector Privado devem aumentar a sua capacidade para monitorar a 

alocação e execução orçamental no sector de forma eficaz e 

efectiva, o que implica uma melhor e transparente visualização dos 

recursos - despesas de investimento e funcionamento.  

 

 A DNAAS deverá ter um classificador orgânico, funcional, e/ou 

territorial – o que irá contribuir para melhorar o acompanhamento do 

orçamento gasto para os serviços de abastecimento de água.  

 

 O GdM deve incrementar de forma substancial os fundos internos 

do OE alocados ao sector de Água e Saneamento para reduzir os 

riscos da vulnerabilidade externa.  



 O GdM deve incrementar os fundos do OE ao sector, com 

especial foco para a componente de funcionamento, com vista a 

possibilitar uma maior supervisão e acompanhamento dos 

projectos a serem implementados por parte dos quadros do nível 

central, provincial e distrital.   

 

 A AR deverá aprovar um dispositivo legal que determina que 

uma % dos fundos do FID sejam preferencialmente utilizados para 

infra-estruturas com impactos imediatos na melhoria das 

condições de vida da população, como sejam a água, 

saneamento, estradas, etc. 

 

 O Ministério da Economia e Finanças (MEF) e a Assembleia da 

República (AR) deverão introduzir uma nova Unidade Funcional 

(UF) no SISTAFE / e-SISTAFE, a Unidade de Monitoria (UM).  



Thank you! 


