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LISTA DAS SIGLAS 

 

Sigla Significado 

AFROSAI-E 
Organização Africana das Instituições Supremas de Controlo 

de Expressão Inglesa 

AT Autoridade Tributária 

BGF  Boa Governação Financeira 

CFMP Cenário Fiscal de Médio Prazo 

CGE Conta Geral do Estado 

GFP Gestão de Finanças Públicas 

GIZ 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(Cooperação Alemã) 

IDI 
Iniciativa de Capacitação Institucional da INTOSAI/INTOSAI 

Development Initiative  

ISC Instituições Superiores de Controlo 

INTOSAI 
Organização Internacional das instituições Supremas de 

Controlo, sigla inglesa 

INCOSAI Congresso da INTOSAI, sigla em inglês 

ISSAI  
Normas Internacionais para Instituições Supremas de 

Controlo/International Standards of Supreme Audit Institutions 

 MDA Ministérios, Departamentos e Agências 

MdF/MEF Ministério da Economia e Finanças 

ODM Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 

ODS Objectivos de Desenvolvimento Sustentável 

OE Orçamento do Estado 

ONU Organização das Nacções Unidas 

OISC/CPLP  
Organização das Instituições Supremas de Controlo da 

Comunidade de Países de Língua Portuguesa 

PES  Plano Económico e Social 

PFM RF 
Quadro de Relato sobre a Gestão das Finanças Públicas/Public 

Financial Management Reporting Framework 

PND Plano Nacional de Desenvolvimento 

PNUD 
Programa das Nacções Unidas para o Desenvolvimento, sigla 

em inglês 

PQG Plano Quinquenal do Governo 

RPCGE Relatório e Parecer sobre a Conta Geral do Estado 

SGFP Sistemas de Gestão Financeira Pública 

TA Tribunal Administrativo 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

Com a aprovação da Agenda 2030 pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) a Organização Africana das Instituições Supremas de Controlo de 

Expressão Inglesa (AFROSAI-E), tomou a decisão de desenvolver a 

ferramenta denominada Public Financial Management Reporting 

Framework (PFM RF), que fosse de uso comum nas Instituições 

Superiores de Controlo (ISC) desta sub-região INTOSAI, com o objectivo 

de contribuir na monitoria dos ODS. 

 

No encontro de Pretória, do qual o Tribunal Administrativo (TA) fez parte, 

foi acordado que a ferramenta seria implementada, em versão piloto, por 

algumas ISC, dentre as quais o TA, por ser o único com o modelo de 

Tribunal de Contas e os Gabinetes dos Auditores Gerais do Ghana e do 

Kenya. 

 

Neste âmbito, a mesma foi testada pelo Gana, em Março de 2018, pelo TA 

(avaliação-piloto), em Abril de 2018 e, mais tarde, pelo Kenya, em Julho 

de 2018. O resultado das avaliações nas três ISC serviram para introduzir 

melhorias que geraram o actual desenho da ferramenta PFM RF.  

 

Em Setembro de 2018, na Declaração de Díli (X Assembleia Geral, a 

OISC/CPLP), foi estabelecido, no quadro do Relato sobre a Gestação de 

Finanças Públicas (GFP), o acompanhamento da implementação dos 

ODS, na CPLP. 

 

Em Outubro de 2018, foram realizadas avaliações-piloto, pelos Auditores 

Gerais de Rwanda e Zimbábwe e em Novembro do mesmo ano, foi 

aplicada no Tribunal de Contas da União (TCU)-Brasil e em Janeiro de 

2019, pelo Tribunal de Contas de Portugal (TCP). 
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O presente Relatório constitui o primeiro baseado no PFM RF e visa 

ajudar os Governos a melhorar os Sistemas de Gestão de Finanças 

Públicas (SGFP), através de melhores práticas governamentais de 

contabilidade e auditoria. 

  

O PFM RF foi concebido para testar os Sistemas Nacionais. O mesmo 

ajuda as ISC, entre outros, a darem recomendações específicas ao 

Governo, na implementação de políticas que visam contribuir para o 

alcance dos ODS. 

 

A ferramenta assenta numa avaliação holística do Sistema de GFP, 

centrando-se em três instituições-chave: Ministério da Economia e 

Finanças, Autoridade Tributária e Parlamento, como o primeiro grupo, e 

Ministérios, Departamentos e Agências (MDA), como o segundo. 

 

A avaliação foi realizada em formato misto: realização de um workshop e 

visitas às instituições avaliadas, com a finalidade de recolher informação 

adicional. A mesma teve como referência o exercício económico de 2017, 

com enfoque nas áreas relevantes para o alcance dos ODS. 

 

Em termos de benefícios, a plataforma faculta metodologias simplificadas 

para a análise das questões e assume vantagem para o processo avaliação 

de inclusão dos ODS nas agendas do governo. Contudo, não inclui análises 

que conduzam à medição do cumprimento dos programas associados aos 

ODS o que, a ser incluído na ferramenta, permitiria o acompanhamento 

contínuo, permanente e sistemático.   

 

A ferramenta mostra-se útil por um lado, para auxiliar a planificação das 

auditorias do TA baseada em áreas e processos de risco, por outro lado, a 

mesma pode igualmente ser útil para a identificar áreas de risco do próprio 

TA e proceder a sua mitigação. 
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A avaliação consolidada da GFP, baseada nas Instituições-chave e nos 

MDA torna o processo simples e flexível, procurando ainda, aferir através 

do PFM RF, a sincronia entre as metas contidas nos principais 

instrumentos de gestão macroeconómica e a operacionalização. 

 

Esta facilita a identificar as áreas globais de risco em cada processo e por 

instituição, o que pode permitir as instituições e o Governo direccionar 

suas atenções nas áreas apontadas como sendo as mais críticas. 

 

A implementação desta ferramenta pelo TA permitirá que o governo 

obtenha uma fonte adicional e credível para o auxílio na tomada de 

decisões.   

 

Da avaliação, conclui-se que o desempenho da GFP do país é satisfatório. 

Porém, existem desafios relativos à Governação e Supervisão, a 

Regulamentação, ao Quadro Político e Legislativo e a Estrutura 

Organizacional e Recursos Humanos. 

 

Apurou-se ainda que a ferramenta PFM RF, ressalta a necessidade de o 

TA investir cada vez mais em auditar os Sistemas Nacionais, de modo a 

contribuir para o monitoramento dos ODS. 

 

A sua integração ao RPCGE poderá contribuir para fortalecer as 

instituições de GFP na provisão dos serviços cada vez melhorados aos 

cidadãos.  
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I. INTRODUÇÃO 

A aprovação da Agenda 2030 pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) em Setembro de 2015, observou que os governos têm a 

responsabilidade principal de implementar, fazer o acompanhamento e 

proceder a revisão a nível nacional, regional e global dos Objectivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), em relação aos progressos 

realizados ao longo dos quinze anos subsequentes. 

 

Neste contexto, a Organização Africana das Instituições Supremas de 

Controlo de Expressão Inglesa (AFROSAI-E), tomou a decisão de 

desenvolver a ferramenta denominada Public Financial Management 

Reporting Framework (PFM RF), que fosse de uso comum nas 

Instituições Superiores de Controlo (ISC) desta sub-região INTOSAI1, 

com o objectivo de contribuir na monitoria dos ODS. 

 

O Tribunal Administrativo (TA) fez parte do grupo das ISC que em 

Pretória, conjuntamente com a AFROSAI-E e com apoio da Cooperação 

Alemã (GIZ), definiram a primeira versão da ferramenta PFM RF.  

 

Nesse encontro, ficou acordado que a ferramenta seria implementada, em 

versão piloto, por algumas ISC, dentre as quais o TA, por ser o único com 

o modelo de Tribunal de Contas e os Gabinetes dos Auditores Gerais do 

Ghana e do Kenya. 

 

Neste âmbito, a ferramenta foi testada pelo Gabinete do Auditor Geral do 

Ghana, em Março de 2018. De seguida, o TA realizou sua avaliação-piloto 

em Abril de 2018 e mais tarde, a ferramenta foi testada pelo Gabinete do 

Auditor Geral do Kenya, em Julho de 2018. 

                                                           
1 INTOSAI – Organização Internacional das instituições Supremas de Controlo, sigla inglesa 
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O resultado das avaliações e as experiências colhidas na implementação 

da ferramenta nas três ISC de modelo de funcionamento diferente 

(Westminster e Romano-Germânico/Tribunal de Contas), serviram para 

introduzir melhorias na ferramenta e geraram o actual desenho da 

ferramenta PFM RF.  

 

Ora, reunida na sua X Assembleia Geral, a OISC/CPLP2, estatuiu em 

aprofundar a cooperação com AFROSAI-E, GIZ e PNUD, no que respeita 

a aplicação, pelas ISC interessadas, da ferramenta “Quadro de Relato 

sobre a Gestão das Finanças Públicas”, tendo em vista o acompanhamento 

da implementação dos ODS, na comunidade (ponto 3 da Declaração de 

Díli, de 28 de Setembro de 2018). 

 

O presente Relatório constitui o primeiro sobre a Avaliação ao Sistema de 

Gestão de Finanças Públicas de Moçambique, utilizando a ferramenta 

PFM RF produzido pelo TA, no âmbito da monitoria da implementação 

dos ODS 

 

II. ANTECEDENTES 

A 25 de Setembro de 2015, os Chefes de Estado e de Governos, reunidos 

na Assembleia Geral ONU, adoptaram a Resolução intitulada 

“Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 de Desenvolvimento 

Sustentável”, constituída por 17 objectivos, desdobrados em 169 metas. 

 

Segundo o Secretário-Geral da ONU na altura, Ban Ki-Moon, “Os 17 

ODS são a nossa visão comum para a Humanidade e um contrato social 

                                                           
2 OISC/CPLP – Organização das Instituições Supremas de Controlo da Comunidade de Países de 

Língua Portuguesa 
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entre os líderes mundiais e os povos. São uma lista das coisas a fazer em 

nome dos povos e do planeta, e um plano para o sucesso”. 

 

O XXIII Simpósio da ONU e INTOSAI sobre a agenda pós 2015, 

recomendou entre várias acções a necessidade de melhorar a 

disponibilidade e a qualidade dos dados governamentais utilizados para 

auditoria, assim como, incentivava a INTOSAI a assegurar o 

desenvolvimento de capacidades de partilha de conhecimentos entre ISC 

e outras iniciativas que fossem efectivamente coordenadas para apoiar 

colectivamente os esforços individuais das ISC, para monitorar e avaliar 

os objectivos nacionais de desenvolvimento e os ODS relacionados. 

 

Assim, houve a assunpção pela INTOSAI e a adopção das metas dos ODS 

como prioridade transversal no seu Plano Estratégico, para o período de 

2017 - 2022. Este instrumento foi aprovado durante a XXII Assembleia 

Geral da INCOSAI3, realizada em 2016, em Abu Dhabi. 

 

Importa destacar que a inclusão do tema "Como a INTOSAI pode 

contribuir para a agenda 2030 da ONU, incluindo a boa governação, 

a fim de fortalecer a luta contra a corrupção? " como tema principal 

do INCOSAI 2016. 

 

O INCOSAI 2016 definiu quatro (4) abordagens para as ISC contribuírem 

no monitoramento dos ODS, nomeadamente: 

 

 Abordagem 1: Sistemas Nacionais – Avaliando a prontidão dos 

sistemas nacionais para reportar o progresso no sentido da 

realização dos ODS e, posteriormente, auditar o seu funcionamento 

e a confiabilidade dos dados que eles produzem; 

                                                           
3 INCOSAI – Congresso da INTOSAI 
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 Abordagem 2: Auditorias de Desempenho – Realizando 

auditorias de desempenho que examinam a economia, a eficiência 

e a eficácia de programas-chave governamentais que contribuem 

para aspectos específicos dos ODS; 

 

 Abordagem 3: Avaliação e Apoio ao ODS 16 - Avaliando e 

apoiando a implementação do ODS 16 que se relaciona, em parte, 

com instituições transparentes, eficientes e responsáveis; 

 

 Abordagem 4: Transparência e Accountability – Sendo modelo 

de transparência e accountability em suas próprias operações, 

incluindo auditorias e relatórios. 

 

Focalizando-se na abordagem 3, as ISC devem compreender o ambiente 

geral de GFP, em seus países, de uma maneira holística, e participarem, 

activamente do seu aperfeiçoamento, como contribuição para atingir o 

ODS 16.  

 

Os ODS requerem serviços públicos e infra-estruturas, e estes consomem 

muitos recursos, pelo que uma boa GFP é condição fundamental para 

implementar ODS. 

 

Em 2017, a AFROSAI-E com o apoio GIZ, tomou a decisão de 

desenvolver a ferramenta denominada PFM RF, que fosse de uso comum 

nas ISC desta sub-região INTOSAI, com o objectivo de contribuir na 

monitoria dos ODS. 

 

A concepção da ferramenta teve como pressupostos: 

 A necessidade de um quadro comum para relatar sobre GFP; 

 Um conceito simples que inclua orientação sobre um entendimento 

comum sobre GFP; 



5 
 

 O apoio com a categorização dos achados e com a agregação e 

comparação de resultados entre as ISC; 

 Ênfase no valor e benefício das ISC na vida dos cidadãos (ISSAI 

12) 

 

Reunida no âmbito do seu V Seminário, na cidade do Funchal, Madeira, 

em Portugal, a OISC/CPLP deliberou, para apreciação Assembleia Geral 

seguinte,  em promover com o suporte da própria Organização e de outros 

parceiros, tais como a IDI, o PNUD e a GIZ, com quem se acordem 

condições adequadas, ações de acompanhamento sobre o estado de 

preparação dos países membros para a implementação dos ODS, tendo em 

vista fazer um diagnóstico (alínea a do n.º 1 da Declaração de Funchal, de 

15 de Setembro de 2017). 

 

Em 2018, a ferramenta foi testada na sua versão-piloto pelo Gabinete do 

Auditor Geral do Ghana, em Março. De seguida, o TA realizou sua 

avaliação-piloto em Abril. 

 

O resultado das avaliações e as experiências colhidas na implementação 

da ferramenta em Ghana e Moçambique, serviram para introduzir 

melhorias na mesma e geraram o actual desenho PFM RF, aprovado pelo 

Conselho Directivo da AFROSAI-E, em Maio de 2018. 

 

Em Julho de 2018, a nova versão da ferramenta foi testada pelo Gabinete 

do Auditor Geral do Kenya. 

 

Em Setembro de 2018, foi realizada a Formação de Formadores da 

OISC/CPLP, em Lisboa, Portugal. 

 

Reunida na cidade de Díli, Timor-Leste, na sua X Assembleia Geral, a 

OISC/CPLP, estatuiu em aprofundar a cooperação com AFROSAI-E, GIZ 
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e PNUD, no que respeita a aplicação, pelas ISC interessadas, da 

ferramenta “Quadro de Relato sobre a Gestão das Finanças Públicas”, 

tendo em vista o acompanhamento da implementação dos ODS, na 

comunidade (ponto 3 da Declaração de Díli, de 28 de Setembro de 2018). 

 

Em Outubro de 2018, foram realizadas avaliações-piloto, utilizando a 

ferramenta PFM RF, pelos Auditores Gerais de Rwanda e Zimbábwe. 

 

Em Novembro, a ferramenta PFM RF foi aplicada no Tribunal de Contas 

da União (TCU)-Brasil. 

 

Finalmente, em Janeiro de 2019, a ferramenta foi aplicada no Tribunal de 

Contas de Portugal (TCP). 
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III. CARACTERÍSTICAS DA FERRAMENTA 

 

3.1.  FINALIDADE E VALOR AGREGADO 

As ISC devem compreender o ambiente de GFP em seus países, de uma 

maneira holística, e participarem activamente do seu aperfeiçoamento, 

como contribuição para atingir o ODS 16.  

 

Atendendo que, os ODS requerem serviços públicos e infra-estruturas, e 

estes consomem muitos recursos, pelo que uma Boa GFP é condição 

fundamental para implementar ODS. 

 

A ferramenta PFM RF tem o intuito de ajudar cada um dos Governos a 

melhorar os SGFP através, por exemplo, de melhores práticas 

governamentais de contabilidade e auditoria. 

 

Diferentemente de outras ferramentas de avaliação, esta foi concebida 

para testar os Sistemas Nacionais de dentro para fora, utilizando 

informações que as ISC manuseiam no seu dia-a-dia, o que, obviamente: 

 

 Fornece contributos valiosos para a recolha de informação sobre o 

SGFP do país; 

 Permite a introdução de modificações nos Programas de Auditoria 

realizadas pelas ISC, na perspectiva de, em primeiro lugar, 

considerar a aplicação de boas práticas de Gestão de Finanças 

Públicas;   

 Ajuda as ISC a dar recomendações específicas ao Governo na 

implementação de políticas que visam contribuir para o alcance dos 

ODS. 
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Para além dos aspectos acima referidos, a aplicação desta ferramenta 

promove o desenvolvimento de um sistema saudável de GFP, tendo em 

conta que o continente africano enfrenta desafios, em termos de 

fortalecimento da responsabilização, a necessidade de melhoria de Gestão 

Financeira Pública, a transparência e a luta contra a corrupção, sendo para 

o efeito, imperioso aumentar consideravelmente o envolvimento das ISC 

para assegurar a implementação dos ODS com êxito pelos Governos. 

 

Relativamente aos principais ODS ao nível das instituições selecionadas, 

verificou-se que estes objectivos estão reflectidos nos respectivos 

orçamentos anuais, no entanto, ao nível sectorial (MDA) não é possível 

medir as ODS, uma vez que, não estão especificamente definidas as metas. 

 

 

3.2.  ESTRUTURA DA FERRAMENTA 

A ferramenta PFM RF assenta numa avaliação holística do Sistema de 

GFP, centrando-se em dois grupos de instituições, nomeadamente: 

 

 Instituições-chave de GFP: Ministério da Economia e Finanças 

(instituição coordenadora das finanças públicas, responsável pelo 

processo orçamental); Autoridade Tributária (responsável pela 

arrecadação da receita e relevante na execução do Orçamento Geral 

do Estado); e Parlamento (entidade que aprova o Orçamento Geral 

do Estado e faz a fiscalização política da sua execução). 

 

 Ministérios, Departamentos e Agências (MDA): Responsáveis 

sectoriais pela GFP. 

 

A figura abaixo sumariza o funcionamento da ferramenta PFM RF. 
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Figura 1– Estrutura da ferramenta PFM RF 

 
Fonte: Ferramenta PFM RF 

 

Importa salientar que, no PFM RF são analisados os cinco (5) processos-

chave de GFP, nomeadamente: (i) política macroeconómica e orçamental 

e orçamentação estratégica; (ii) elaboração do orçamento; (iii) aprovação 

do orçamento; (iv) gestão financeira e prestação de serviços; (v) 

contabilidade, reporte e fiscalização. 

 

Dos processos supramencionados, importa referir que foram analisados os 

seguintes subprocessos: (i) política macroeconómica e orçamental e 

orçamentação estratégica; (ii) elaboração do orçamento; (iii) aprovação do 

orçamento; (iv) aquisições; (v) Folha de pagamentos; (vi) sistemas de 

informação; (vii) Política e gestão tributária; (viii) gestão de caixa; (ix) 

controlos e auditoria interna; (x) monitoria da provisão de serviços; (xi) 

contabilidade e (xii) reporte financeiro. 

 

A aplicação da ferramenta está estruturada em folha Excel com questões-

chave e respostas tipificadas, com cinco opções de resposta, pontuadas de 

0 a 4. A pontuação de 0 a 3 traduz a existência de falhas nos 

Ministérios / departamentos 

que definem a política e a 

elaboração do orçamento

Ministério da Educação

Ministério da Saúde

Ministério de Águas

Ministério de Obras Públicas

Outros ministérios - chave

QUADRO

AVALIAÇÃO E REPORTE DE GFP A NÍVEL MINISTERIAL CONSOLIDAÇÃO & REPORTE DE GFP @ NÍVEL NACIONAL

Papel do Parlamento em termos de Desenvolvimento de Políticas, Plano Nacional de Desenvolvimento, (alinhado aos 

ODSs, Agenda 2063 e outros tratados / compromissos internacionais ), quadro macroeconómico (impactos) e aprovação em 

prol da prestação de serviços aos cidadãos

Quadro Global de Política 

Financeira

Results of the 
assessments for key PFM 
Institutions

PFM PROCESS @ ENTITY 
LEVEL:

1. Budget Preparation

2. Budget Approval

3. Financial management 
and Service Delivery

4. Accounting, Reporting 
and Oversight

KEY OUTPUTS for 
core MDAs

PFM indicators 
being evaluated for 
efficiency & 
effectiveness

DESEMPENHO & 
RAÍZ DO PROBLEMA

Aggregated results of 
assessments for key 
MDAs

NATIONAL PFM 
PERFOMANCE REPORT

BY
OFFICE OF THE AUDITOR 

GENERAL

DESEMPENHO & 
RAÍZ DO PROBLEMA

SAI judgement and 
experience of PFM 
systemsPROCESSO DE GFP @ NÍVEL 

DA ENTIDADE:
1. Elaboração do Orçamento

2. Aprovação do Orçamento

3. Gestão financeira e 
prestação de serviços

4. Contabilidade, Reporte & 
Fiscalização

RESULTADOS 
CHAVE para MDAs

Indicadores de GFP 
a serem avaliados 
para medir a 
eficiência & 
efectividade

RESULTADOS 
CHAVE

- Instituições GFP

Ministério das 
Finanças
Autoridade 
Tributária
Parlamento

Resultados das 
avaliações às 
InstiTuições - chave de 
GFP

Resultados agregados 
das avaliações às MDAs

- chave

RELATÓRIO NACIONAL 
SOBRE O DESEMPENHO 

DA GFP PELA ISC
Juízo e experiência 
da ISC sobre os 
sistemas de GFP
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procedimentos, sendo necessário identificar a raiz do problema, a 

pontuação 4 significa que não existem falhas significativas, representando 

a situação ideal. Aos auditores é solicitado que, para cada questão, 

indiquem a base de avaliação (fazendo referência ao trabalho realizado, às 

fontes de informação utilizadas e à robustez das evidências) e apresentem 

as evidências bem como a análise efectuada. 

 

As conclusões alcançadas são sujeitas ao “modelo dos 5 porquês”, que 

visa identificar qual é o problema principal que obsta à existência de um 

desempenho óptimo. As raízes do problema foram tipificadas em cinco 

grandes áreas: (i) quadro legislativo e políticas; (ii) estrutura 

organizacional e recursos humanos; (iii) sistemas de informação; (iv) 

governação e supervisão; (v) comunicação e gestão de partes interessadas. 

 

Após a resposta a todas as questões, a ferramenta sumariza os resultados 

em quadros e gráficos síntese: (1) de análise global; (2) por processo e 

subprocesso; (3) por instituição.  

 

Objectivamente, os resultados devem permitir concluir sobre a qualidade 

do Sistema de GFP e quanto à inclusão e monitorização dos ODS no 

mesmo. 

 

3.3.  RECURSOS NECESSÁRIOS 

Para a Avaliação do Sistema de GFP utilizando a ferramenta PFM RF foi 

necessário o contributo de um conjunto de auditores com formação e 

experiência na realização de auditorias a instituições escolhidas para 

integrarem a Avaliação (inclui auditores financeiros4 e de desempenho, 

bem como analistas de dados macroeconómicos), formados na utilização 

da metodologia PFM RF. 

                                                           
4 Entenda-se que executam auditorias de Regularidade 
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Para a Avaliação, era recomendável criar subgrupos dois ou três auditores 

por entidade considerada, bem como a existência de um Coordenador. 

 

IV. PROCESSO NO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

 

4.1 METODOLOGIA 

Em Abril 2018, realizou-se a avaliação-piloto ao SGFP de Moçambique. 

O processo teve enfoque nos sectores-chaves de GFP, com destaque para 

áreas que contribuem para o alcance dos ODS, nomeadamente: Ministério 

da Economia e Finanças, Autoridade Tributária, Assembleia da 

República/Parlamento, Ministério da Educação e Desenvolvimento 

Humano, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura e Segurança 

Alimentar, Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, 

Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico 

Profissional. O piloto envolveu cerca de vinte (20) auditores com 

formação e experiência na realização de auditorias nas instituições 

seleccionadas para a avaliação. 

 

Em Setembro de 2018, ISC de Moçambique, através de 3 dos seus 

auditores, participou da Formação de Formadores da OISC/CPLP, para o 

uso da ferramenta PFM RF, realizada em Lisboa – Portugal. 

 

Em Janeiro de 2019, foi autorizada a avaliação ao SGP de Moçambique, 

utilizando a ferramenta PFM RF. Assim, na programação desta avaliação, 

o TA deu primazia à experiência da fase piloto, tanto para escolha da 

equipa de avaliação assim como a selecção das instituições a analizar. 

Nestes termos, acordou-se que seriam utlizados os mesmos recursos bem 

como o mesmo modelo (workshop) implementado durante a avaliação-

piloto. 
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No âmbito dos preparativos da avaliação ao SGFP de Moçambique, 

decorreu entre 11 e 15 de Março de 2019, um workshop interno, 

envolvendo a equipa de avaliação e o coordenador, e teve como principal 

objectivo a apresentação da ferramenta às equipas e o preenchimento 

preliminar das tabelas de Excel num contexto de formação de utilizadores, 

bem como a recolha das evidências. 

 

Assim, a avaliação ao SGFP, com recurso à ferramenta PFM RF foi 

realizada em um formato misto, tendo se concretizado um workshop, no 

período de 18 a 22 de Março de 2019 e complementado por visitas às 

instituições sob avaliação, com a finalidade de recolher informação 

adicional, ocorridas no período de 02 a 05 de Abril. 

 

O objectivo da avaliação ao SGFP, utilizando a ferramenta PFM RF foi 

de emitir um juízo sobre a efectividade dos processos de GFP, com 

enfoque em áreas relevantes para o alcance dos ODS. 

 

A avaliação teve como base o exercício económico de 2017. Para a 

escolha do âmbito da avaliação pesou o facto de à altura dos trabalhos o 

Relatório e Parecer sobre a Conta Geral do Estado (RPCGE) ter sido 

aprovado pelo TA e submetido ao Parlamento. 

 

O preenchimento das folhas de Excel da ferramenta, teve o envolvimento 

de vinte e dois (22) auditores, distribuídos pelas instituições selecionadas, 

conforme se demonstra no quadro abaixo: 
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Tabela 1- Instituições sob avaliação vs número de auditores 

Instituição sob avaliação Tipo de instituição 
N.º de 

Auditores 

Ministério da Economia e Finanças (MdF) 

Instituições-chaves 

da GFP 

3 

Autoridade Tributária (AT) 2 

Assembleia da República/Parlamento 

(PAR) 
2 

Ministério da Agricultura e Segurança 

Alimentar (MDA 1) 

MDA 

2 

Ministério da Saúde (MDA 2) 3 

Ministério da Educação e Desenvolvimento 

Humano (MDA 3) 
3 

Ministério das Obras Públicas, Habitação e 

Recursos Hídricos (MDA 4) 
2 

Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino 

Superior e Técnico Profissional (MDA5) 
2 

Consolidação da folhas de Excel 3 

Total 22 

 

4.2 RELEVÂNCIA PARA O TA 

Para a avaliação PFM RF, foram consideradas 275 questões. Destas, 201 

(73%), foram classificadas em relevantes com informação completa, 66 

(24%), relevantes com informação incompleta e 8 (3%), como sendo não 

aplicáveis, conforme a tabela a seguir.  

 
 

Tabela 2- Classificação das questões 

Instituições 

Classificação das Questões 

Relevante e Pertinente  
Não 

Aplicável  
Total Informação 

Completa 

Informação 

Incompleta  

Ministério da Economia e 

Finanças  
MdF 25 17 0 42 

Autoridade Tributária  AT 36 4 1 41 

Assembleia da 

República/Parlamento 
Par 6 1 0 7 

Ministério de Agricultura e 

Segurança Alimentar  
MDA1 28 8 1 37 

Ministério da Saúde  MDA2 26 9 2 37 

Ministério da Educação e 

Desenvolvimento Humano  
MDA3 26 9 2 37 

Ministério das Obras 

Públicas, Habitação e 

Recursos Hídricos  

MDA4 25 11 1 37 
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Instituições 

Classificação das Questões 

Relevante e Pertinente  
Não 

Aplicável  
Total Informação 

Completa 

Informação 

Incompleta  

Ministério da Ciência e 

Tecnologia, Ensino 

Superior e Técnico-

Profissional 

MDA5 29 7 1 37 

Subtotal 201 66 8 275 

Subtotal (%) 73% 24% 3% 100% 

 

Da tabela supra, afere-se que 97%5 das questões são relevantes e 

pertinentes para efeitos de Avaliação dos sectores-chave de GFP. 

 

 

V. POSSÍVEIS USOS E BENEFÍCIOS PARA O TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO 

Os benefícios decorrentes da utilização da ferramenta PFM RF podem ser 

mensurados pela materialização de dois grandes propósitos das ISC6, a 

saber: (1) fortalecer Accountability, Transparência e Integridade das 

instituições governamentais e do sector público; e (2) Demonstrar a 

relevância contínua para os cidadãos, o legislativo e outras partes 

interessadas. 

 

Deste modo, a plataforma corporiza questões sobre temas distintos e 

relevantes para a avaliação da Gestão das Finanças Públicas, e faculta 

metodologias simplificadas para a sua análise, o que por si representa um 

potencial de valor agregado, para a actividade de fiscalização e controlo 

das Finanças Públicas do país, cuja competência, nos termos da lei é do 

TA. 

 

                                                           
5 73%+24% 
6 ISSAI 12: “Valor e Benefício das Instituições Supremas de Controlo – Fazendo a diferença na vida 

dos cidadãos”. 
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5.1 MONITORIA DOS ODS 

O desenvolvimento sustentável tem ganho nos últimos tempos aceitação 

e compreensão, chegando ao ponto de ser tomado em consideração pelo 

Governo, na planificação e formulação de políticas. 

   

Dados recolhidos no Ministério da Economia e Finanças (MEF)7 indicam 

que Moçambique é signatário da Agenda 2030, que integra os 17 ODS, 

construída sobre o legado dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 

(ODM), particularmente sobre as metas não alcançadas mas também sobre 

as suas conquistas. 

  

A mesma fonte mostra que foi estabelecida a ligação existente entre os 

ODM e os ODS, bem como a ligação existente entre estes últimos e os 

Objectivos Estratégicos do Programa Quinquenal do Governo (PQG) 

2015-2019. 

 

A fonte refere ainda, que a ligação estabelecida entre ODS com os 

Objectivos Estratégicos do PQG foi possível pelo facto deste último 

reflectir nas suas prioridades as 3 dimensões de desenvolvimento 

sustentável: económico, social e ambiental, e reflectir um primeiro passo 

de integração da Agenda 2030 no Sistema Nacional de Planificação 

Pública de modo a facilitar o processo de implementação, monitoria e 

avaliação dos compromissos de desenvolvimento sustentável, sendo para 

tal necessário a participação do Governo, da Sociedade Civil, dos 

Parlamentares, do Sector Privado, dos Académicos, e todas as outras 

forças nacionais e internacionais relevantes8. 

 

                                                           
7 Página Oficial. Documento: “Transformando o nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável”. 
8 ODS 16.7 
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O Governo estabelece as suas políticas de governação em linha de conta 

com os ODS, que são traduzidos em programas anuais do Governo: no 

Plano Económico e Social (PES) e no Orçamento de Estado (OE), 

documentos-chave tidos no processo de monitoria e avaliação da Gestão 

das Finanças Públicas do país. 

 

O PFM RF, em particular no macro-processo de “Elaboração do 

Orçamento” e sua execução, inclui questões sobre a integração dos ODS 

no processo de avaliação das Finanças Públicas9, como por exemplo a 

incorporação no orçamento, seu alinhamento com os programas do 

Governo e a respectiva monitoria, o que representa uma vantagem para 

avaliação do processo de inclusão dos ODS nas agendas do governo. 

 

Todavia, o PMF RF não inclui análises que conduzam à medição do 

cumprimento dos programas associados aos ODS o que, a ser incluído na 

ferramenta, permitiria o acompanhamento contínuo, permanente e 

sistemático das acções do Governo tendentes ao cumprimento das metas 

definidas, assim como identificar os avanços registados durante a 

implementação dos programas e determinar em que medida o desempenho 

do Governo conduz à materialização dos ODS e, por via disso, sugerir 

recomendações mais adequadas, o que pode capitalizar a importância da 

ferramenta em apreciação na Gestão das Finanças Públicas. 

 

No acompanhamento da qualidade do funcionamento dos MDA10 e 

Instituições chaves (AT, Parlamento e MdF), serão identificados os 

problemas e/ou constrangimentos encarados na implementação das 

políticas públicas e propostas novas estratégias ou políticas públicas com 

vista ao alcance dos objectivos definidos. 

 

                                                           
9 Incluindo a definição da Metodologia para o alcance da resposta mais ajustada à realidade. 

10 Ministérios, Departamentos e Agências 
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5.2 BENEFÍCIOS PARA ANÁLISE DE RISCO 

No processo da realização dos programas do governo bem como na 

execução do orçamento, as instituições estão sujeitas a riscos que podem 

comprometer o sucesso dos programas e a gestão eficiente e eficaz dos 

dinheiros públicos. 

 

É com a análise de risco que os profissionais auxiliam as instituições bem 

como o Governo a obterem dados importantes para definir estratégias para 

responder aos riscos. 

 

De acordo com ISSAI 1315 é recomendável que se proceda a identificação 

e a avaliação do risco da distorção Material através da compreensão da 

entidade e do seu meio ambiente. Com efeito, o PFM RF apresenta 

metodologias incluindo questões essenciais que facilitam a análise do 

risco de auditoria. 

 

A ferramenta indica nos diferentes painéis de análise11 as áreas e os 

processos de risco. Esta informação é de fácil identificação e 

interpretação. Deste modo, a ferramenta mostra-se bastante útil para 

auxiliar a planificação das auditorias do TA no quadro da selecção das 

entidades a auditar baseada em áreas e processos de risco. Por outro lado, 

a mesma pode igualmente ser útil para a identificar áreas de risco do 

próprio TA e proceder a sua mitigação. 

   

Todavia, é pertinente referir que a análise de risco, não pode ser 

suficientemente respondida pelas soluções da ferramenta, devendo ser 

complementada pelo auditor, através da inclusão e análise de outras 

variáveis não previstas na ferramenta em alusão. 

 

                                                           
11 Painel Global e painéis de processos 1 a 5. 
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5.3 AVALIAÇÃO CONSOLIDADA DA GESTÃO DAS FINANÇAS 

PÚBLICAS 

A avaliação consolidada de GFP contribui para o alcance dos ODS, 

considerando que uma BGF é condição fundamental para implementar 

ODS. 

A utilização da PFM RF na avaliação consolidada da GFP, baseada nas 

Instituições-chave e nos MDA selecionados torna o processo simples e 

flexível. 

 

A ferramenta em consideração procura aferir a sincronia existente entre as 

metas contidas nos principais instrumentos de gestão macroeconómica, 

como o PQG, o PES, o OE e a operacionalização anual (efectividade das 

actividades). 

 

A avaliação consolidada com recurso ao PFM RF simplifica a produção 

de relatórios, reduzindo o tempo e o esforço, trazendo ainda, informações 

sistematizadas e de fácil controlo que podem auxiliar o Governo no 

processo de tomada de decisões assim como o TA na análise da CGE para 

efeitos de elaboração do RPCGE. 

 

 

5.4 MELHORIA DA QUALIDADE DAS RECOMENDAÇÕES 

O PFM RF faz uma avaliação baseada em elementos factuais de 

desempenho sobre a Gestão de Finanças Públicas. Trata-se de uma 

ferramenta importante, pois a partir do apuramento das causas do baixo 

desempenho podem ser produzidas recomendações mais apropriadas, 

sugerindo medidas correctivas mais adequadas em função do “modelo dos 

5 porquês” para o melhoramento do desempenho e promover a aplicação 

de boas práticas no processo de GFP, viabilizando o alcance das metas 

estabelecidas. 
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A adopção do PFM RF pode concorrer para oferecimento de uma visão 

geral sobre o desempenho das principais instituições, bem como o detalhe 

sobre a forma como elas influenciam o processo de GFP. 

 

A ferramenta facilita ainda a identificar as áreas globais de risco em cada 

processo e por instituição, o que pode permitir as instituições e o Governo 

direccionar suas atenções nas áreas apontadas como sendo as mais críticas. 

 

5.5 APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE 

AUDITORA 

O uso da ferramenta trás consigo desafios ao TA, representa uma 

oportunidade para aperfeiçoar os métodos de planificação e execução das 

suas actividades, o que pode conduzir ao melhoramento dos 

procedimentos da auditoria. A ferramenta assume um papel importante, 

na medida em que obriga as ISC, em particular o TA, a criar condições 

para a busca da excelência e qualidade dos serviços prestados pelos seus 

técnicos12. 

 

O PFM RF afigura-se pertinente para o aperfeiçoamento das metodologias 

de trabalho, considerando a forma objectiva como são feitos os 

questionamentos dos temas em estudo. Isto impõe, ao TA, a necessidade 

de introduzir reformas do seu processo de planificação e execução 

especialmente no que se refere às matérias a auditar, dando ênfase às 

questões “relevantes e pertinentes” não respondidas total ou parcialmente 

por insuficiência de informação.  

 

                                                           
12 ISSAI 12, parágrafo 11. 
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Com o aperfeiçoamento dos procedimentos de auditoria, o TA elevará a 

confiança, independência, objectividade no conhecimento e na orientação 

para apoiar mudanças positivas no sector público13. 

 

Com ajuda do PFM RF, os auditores aumentam a probabilidade de 

fundamentar nos relatórios, opiniões baseadas em evidências e a garantir 

que as mesmas sejam suficientes, fidedignas, relevantes e úteis, de modo 

a fornecer uma base sólida para as conclusões e recomendações para uma 

boa GFP. 

 

Há uma necessidade de aprofundar a técnica de identificação da raiz do 

problema e implementá-la em processos de auditoria. 

 

Existe a necessidade por parte do TA, de realizar anualmente auditorias 

aos MDA selecionados e instituições-chave (AT, Parlamento e MdF), 

como forma de garantir a monitoria e avaliação regular sobre o seu 

desempenho para o alcance dos ODS. Tais MDA devem ser definidas no 

processo de planificação. 

 

 

5.6 POTENCIAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS PARTES 

INTERESSADAS 

Sendo uma ferramenta em que as avaliações são feitas em matrizes e 

painéis simplificados, a informação gerada é de fácil entendimento e não 

exige domínio das matérias para entender os relatórios apresentados. Esta 

característica facilita o envolvimento e a participação de diversas partes 

interessadas. 

 

O envolvimento das partes interessadas, pode contribuir para o alcance 

das metas dos ODS, uma vez que estas, detêm capacidade e 

                                                           
13 ISSAI 12, parágrafo 7. 
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conhecimentos que podem ser partilhados14 para capitalizar acções 

tendentes ao seu cumprimento.  

Ao reconhecer os diferentes papéis das partes interessadas e considerar os 

seus pontos de vista, sem comprometer a independência do TA15, estas 

podem, por um lado, verificar em que medida as políticas, os planos 

definidos, as leis, os regulamentos e programas, estão a ser implementados 

e, por outro lado, verificar se as mesmas, favorecem efectivamente o 

cidadão. 

 

 

5.7 SUGESTÃO DE AVANÇO NO PAÍS 

A ferramenta PFM RF revela-se importante na monitoria dos MDA e 

sectores-chave, no âmbito dos ODS, o que contribuirá para torná-los 

eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis16. 

 

A implementação desta ferramenta pelo TA permitirá que o governo 

obtenha uma fonte adicional e credível para o auxílio na tomada de 

decisões sobre a definição das estratégias mais acertadas e conducentes ao 

cumprimento dos objectivos de desenvolvimento, fundamentados pela 

implantação correcta de políticas públicas, contidas no PES e no PQG 

2015-2019, através de uma gestão eficiente e eficaz das finanças públicas, 

baseadas em boas práticas. 

 

A ferramenta auxiliará no processo de GFP e contribuirá para tornar o 

planeamento estratégico como um todo, mais dinâmico e eficiente. 

 

Considerando o relatório baseado no PFM RF “um produto novo” a ser 

introduzido pelas ISC, em particular pelo TA, não objectivamente previsto 

                                                           
14 Por exemplo através das intervenções da Sociedade Civil. 
15 ISSAI 12, parágrafos 1 e 6. 
16 ODS 16.6 
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nos regulamentos que orientam as actividades, mostra-se pertinente 

ponderar a hipótese de incluir este relatório, nos diversos instrumentos 

regulamentares em vigor no TA. 

 

 

VI. CONCLUSÕES PRELIMINARES 

 

6.1 PRINCIPAIS MENSAGENS 

O desempenho da Gestão de Finanças Públicas de Moçambique é 

satisfatório, porém chama-se atenção para as seguintes situações:  

 

Processo 1: Política Macroeconómica, Política Fiscal e Orçamentação 

Estratégica 

O resultado deste processo indica a pontuação de 1,9. Esta pontuação 

representa área de risco, uma vez que se encontra abaixo de 2 e, é resultado 

do fraco de grau desempenho nas previsões dos indicadores fiscais e 

macroeconómicos-chave, que apresentam as seguintes divergências 

significativas: 

 

 O desvio de 0,4 pontos percentuais (p.p) na previsão da inflação 

média anual, verificada na CGE17 em relação a declarada no Cenário 

Fiscal de Médio Prazo (CFMP) 2017-201918 e no Plano Económico 

e Social (PES). 

 O desvio de 25.023 milhões de Meticais entre o alinhamento das 

despesas do CFMP e PES de 2017 no montante de 272.289 milhões 

de Meticais, contra 247.266 milhões de Meticais da execução, 

conforme a CGE.  

                                                           
17 Relatório e parecer da Conta Geral do Estado do ano de 2017 
18 CFMP 2017-2019 – Concilia o montante total de receitas previstas no médio prazo, com as despesas 

previstas para a implementação das principais linhas de acção delineadas nos planos estratégicos dos 

sectores e do Governo como um todo 



23 
 

 Desvio de 51.913 milhões de Meticais entre a previsão do défice 

orçamental no PES e no OE no montante de 85.955 Milhões de 

Meticais, contra 34.043 milhões de Meticais apresentado na 

CGE/2017. 

 

Influenciaram o resultado obtido (1,9), as divergências nas estimativas de 

14,4%19 entre as receitas públicas previstas no OE de 2017 (186.334 

milhões de Meticais) e as receitas públicas cobradas em 2017, conforme a 

CGE de 2017 (213.223 milhões de Meticais). 

 

Portanto, para a resolução destes problemas de GFP ao nível deste 

processo deve-se melhorar a regulamentação e supervisão. 

 

 
Figura 2 -  Síntese do resultado da Política Macroeconómica, Política Fiscal e 

Orçamentação Estratégica 

Fonte: Avaliação PFM RF_TA_2019 

 

                                                           
19 (213.223/186.334-1)*100  

Desempenho Global do Processo Avaliação de Qualidade
Área de Risco - Chave? 

Desempenho por Instituição Raiz do Problema de Sub-desempenho Raiz Dominante de Sub-desempenho, por Instituição
Média de todas as Questões-chave para cada instituição Atribuição de Percentagem a cada Raiz do Problema de Sub-desempenho em todas as Questões - 

Chave deste processo (exclui as Questões - Chave que têm uma pontuação de 4 e que não 

receberam alguma Raiz do Problema de Sub-desempenho)

Identificado pelos auditores para cada processo, tomando em 

consideração as raízes identificadas para todas as Questões-

Desempenho: Política Macroeconómica, Política Fiscal e Orçamentação Estratégica

Média do desempenho de todas as 

instituições envolvidas em cada processo 1,9 Yes
Número e percentagem de Questões-Chave 

com a resposta "Nenhuma informação" 

Nenhuma Informação Todas as outras Total de questões

0
Área de Risco caso o desempenho seja 

menor de 2

Ministério das 

Finanças
(4) Governação & Supervisão 

Autoridade 

Tributária
(4) Governação & Supervisão 

0,0% 8 100,0% 8

1,7

2,0

0 1 2 3 4

Ministério das Finanças

Autoridade Tributária

0,0% 0,0% 0,0%

66,7%

33,3%

0,0%

(1) Quadro de políticas e legislativo

(2) Estrutura organizacional e recursos

humanos

(3) Sistemas de Informação

(4) Governação & Supervisão

(5) Comunicação e Gestão de Partes

Interessadas.

(6) Outras
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Processo 2: Elaboração do Orçamento 

A pontuação deste processo foi de 2,6 (acima de média) em todas 

instituições de GFP. As melhorias deste sub-processo (elaboração do 

orçamento) dependem do nível de governação e supervisão que terão 

efeitos nas questões relativas ao alinhamento entre as despesas e os 

orçamentos, bem como entre estes e os instrumentos do Governo, tais 

como, o PQG, o PES, directrizes do Ministério de Economia e Finanças e 

estratégias sectoriais. Também se verificou nestes instrumentos que não é 

possível medir a metas dos ODS, pois não existem indicadores e metas 

específicos definidos para monitorar os ODS ao nível da elaboração do 

orçamento nos MDA. 

 

 

Figura 3 - Síntese do resultado da Elaboração do Orçamento 

Fonte: Avaliação PFM RF_TA_2019 

 

 

 

Desempenho Global do Processo Área de Risco - Chave? Avaliação de Qualidade

Desempenho por Instituição Raiz do Problema de Sub-desempenho Raiz Dominante de Sub-desempenho, por Instituição
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Processo 3: Aprovação do Orçamento 

A pontuação em todas instituições neste processo foi de 2,5. Este processo 

carece de melhorias, particularmente, na questão relativa aos desvios 

significativos entre o orçamento aprovado pelo parlamento para o ano 

fiscal de 2017 e as alocações de recursos para os sectores (MDA). A causa 

destes desvios em todas instituições está ligada ao défice de tesouraria, 

bem como, pela racionalização de recursos financeiros, no âmbito da 

política de contenção da despesa pública verificada nos anos de 2016 e 

2017. Portanto, as soluções da maioria dos problemas identificados são da 

área do quadro político e legislativo.  

 

 

Figura 4- Síntese do resultado da Aprovação do Orçamento 

Fonte: Avaliação PFM RF_TA_2019 
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Processo 4: Gestão financeira e prestação de serviços 

O processo registou uma pontuação global de 2,8. Ao nível dos sub-

processos, destaca-se os sub-processos de pagamento de salários, sistemas 

de informação e gestão de caixa, com desempenho satisfatório (3≤ Nivel 

desempenho ≥4) em todas instituições. 

   

Os sub-processos com nível de desempenho (2≤ Nivel desempenho <3), 

destacam-se, Gestão e Política de Tributária, Controlos e Auditoria 

Interna, Monitoria da prestação de serviços. 

 

Os avanços nas reformas na GFP do país que culminaram com a 

operacionalização da plataforma electrónica de administração financeira 

do Estado (e-SISTAFE), proporcionaram um valor agregado no processo 

de gestão financeira e prestação de serviços. Neste sentido para a solução 

dos problemas identificados neste processo e seus sub-processo passa por 

melhorias na sua maior parte no quadro político e legislativo. 

   

Figura 5- Síntese do resultado da Gestão Financeira e Prestação de Serviços 

Fonte: Avaliação PFM RF_TA_2019 
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Processo 4: Contabilidade, Reporte e Fiscalização 

Este processo registou a pontuação 2,9 em todas instituições de GFP. O 

sub-processo Fiscalização do Parlamento, apresenta um nível de 

desempenho que necessita de melhoria, uma vez que, por parte do 

Governo, persistem atrasos no cumprimento das recomendações do TA 

sobre os achados constantes do RPCGE. 

 

A solução dos problemas identificados neste processo é repartida por 

diversas áreas, com maior ênfase no Quadro Político e Legislativo e na 

Estrutura Organizacional e Recursos Humanos. 

 

 

Figura 6 - Síntese do resultado da Contabilidade, Reporte e Fiscalização 

 Fonte: Avaliação PFM RF_TA_2019 
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6.2 PRINCIPAIS MENSAGENS NOS ODS 

A ferramenta PFM RF, permite medir até que ponto as politicas, 

Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), o quadro macro-

económico estão alinhados com ODS, agenda 2063 e outros tratados 

ou compromissos internacionais, em prol da prestação de serviços ao 

cidadão. Assim sendo, a ferramenta permitiu analisar os sub-

processos da elaboração do Orçamento e da monitoria da provisão de 

serviços.  

 

Quanto ao sub-processo da elaboração do Orçamento, a ferramenta 

PFM reporta que os indicadores de referência do CFMP 2017-2019 e 

do PES 2017, serviram de base para elaboração do Orçamento do 

Estado de 2017. No entanto, verificou-se divergência de dados 

relacionados ao deficit orçamental. Para a solução deste problema 

mecanismos ligados a governação e supervisão devem ser inseridos 

na GFP. 

 

Relativamente aos principais ODS ao nível das instituições 

apontadas, verificou-se que estes objectivos estão reflectidos nos 

respectivos orçamentos anuais. Entretanto, ao nível sectorial não é 

possível medir as ODS, uma vez que, não estão especificamente 

definidas as metas. Quanto a questão de Monitoria, verificou-se que 

existe uma monitoria. 

 

Quanto a monitoria e revisão das ODS, verificou-se que existe ao 

nível da MdF uma monitoria regular feita com base na Matriz de 

Indicadores do Plano Quinquenal 2015-2019 e no Relatório da 

Implementação dos ODS no país. Ao nível sectorial a monitoria do 

desempenho face aos ODS é feita de forma efectiva, contudo 
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detectou-se deficiências relacionadas com recursos humanos e 

financeiros. A Solução está ligada a governação e supervisão. 

 

ODS 16.6 - Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e 

transparentes em todos os níveis 

 

Este objectivo é medido analisando-se o seguinte: 

 

a) Até que ponto o resultado da despesa agregada do orçamento 

reflecte o montante originalmente aprovado, conforme definido 

na documentação orçamental do governo e nos relatórios fiscais 

(ODS 16.6.120). Nestes termos, na avaliação apurou-se os seguintes 

factos: 

 

Ao nível do Ministério de Economia e Finanças (MdF), a pontuação é de 

2,3 apurada de acordo com os Capítulos IV e VI do RPCGE de 2017 um 

desvio 9,2% (25.023 milhões de Meticais) entre o orçamento global 

aprovado (272.289 milhões de Meticais) e a despesa real efectuada 

(247.266 milhões de Meticais). Este desvio representa a não execução de 

despesas, no valor de 25.023 milhões de Meticais.  

 

Ao nível da AT e MDA, a pontuação é de 2,5 e 2,7, respectivamente. Esta 

pontuação resulta do facto de se ter confirmado que o ODS 16.6 está 

inserido nos Planos Estratégicos das instituições e no orçamento do ano 

de 2017, pese embora não existam medidas específicas definidas para o 

alcance da meta em 2030. 

 

  

                                                           
20 16.6.1 - Despesas públicas primárias como proporção do orçamento original aprovado, por sector (ou 

por códigos de orçamento ou similares) 
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b) O grau de satisfação dos cidadãos com a prestação de serviços 

públicos (ODS 16.6.221). Da avaliação obteve-se o seguinte: 

 

Participação na elaboração dos orçamentos 

Ao nível da AT e MDA, não existe informação que prova a participação 

da Sociedade Civil, na preparação dos orçamentos;  

 

Abertura ao público da discussão do orçamento  

Ao nível do Parlamento, existe acesso do público na discussão do 

Orçamento do Estado (OE) coordenada pela Comissão do Plano e 

Orçamento (CPO). Durante a apreciação do OE ao nível da Comissão, 

foram realizam audições ao Governo e encontros com diversas instituições 

para esclarecimentos, consultas e contribuições. Esta, realizou o seu 

trabalho em colaboração com os cidadãos e a Sociedade Civil. 

 

A CPO interagiu com o Fórum de Monitoria do Orçamento (FMO), 

organizações da sociedade civil e comunicação social, para discutir a 

orçamentação e GFP do país. 

 

Escrutínio dos relatórios de auditoria 

Com base no grau de avaliação sobre se o Parlamento e as Comissões 

relevantes revêm de forma apropriada, comentam e debatem sobre 

relatórios de auditorias. Constatou-se que Parlamento e a CPO procedem, 

por via do RPCGE, todavia com atrasos. Este resultado foi aferido com 

histórico dos relatórios anteriores, uma vez que o RPCGE de 2017, não 

tinha sido aprovado no momento da avaliação. 

 

 

 

  

                                                           
21 Proporção da população satisfeita com a última experiência com serviços públicos 
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Aquisições transparentes e competitivas 

O sub-processo de Aquisições do MdF obteve a pontuação 2,3. Esta 

pontuação carece de melhoria, uma vez que se registou um volume médio 

de anomalias significativas, derivadas do incumprimento da legislação 

sobre as aquisições e o fraco nível acompanhamento das tais anomalias. 

Estas anomalias podem ser resolvidas pelas decisões da área de Estrutura 

organizacional e recursos humanos. 

 

O sub-processo de aquisições da AT obteve a pontuação 3, como resultado 

da avaliação da acessibilidade da documentação de concursos, contratos e 

outras informações ao público. Salientar que avaliação não obteve prova 

sobre o registo de anomalias decorrentes desvios na legislação.  

 

Por último o sub-processo de Aquisições das MDA, apresenta o nível de 

desempenho de 2, com sugestões de nível de governação e supervisão 

como solução dos problemas identificados. 

 
Figura 7- Síntese do sub-processo de Aquisições na perspectiva das ODS 

Fonte: Avaliação PFM RF_TA_2019 
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Monitoria da Prestação de serviços 

Ao nível de MdF o nível de desempenho foi de 3. Verificou-se que a 

MdF/MEF faz a monitoria do desempenho global com base nos 

instrumentos, designadamente, Monitoria anual da Matriz dos Indicadores 

do PQG e Relatório Preliminar da Implementação dos ODS.  

                                                                                                                                                                                

Ao nível de MDA o nível de desempenho está abaixo de 3 e acima de 2. 

As soluções para os problemas identificados neste sub-processo são da 

área de governação e supervisão.  

 

Figura 8 - Síntese do sub-processo de Monitoria da Provisão de Serviços nas 

ODS 

Fonte: Avaliação PFM RF_TA_2019 
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6.3 PRINCIPAIS MENSAGENS POR ENTIDADE AVALIADA 

A seguir demonstra-se o quadro de resultados por cada instituição de GFP: 

 

Ministério da Economia e Finanças 
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(CFMP 2017-2019), no Plano Económico e Social (PES 

de 2017) e na CGE de 2017, de 5,5%, (186.334 

Meticais). No entanto, em relação a Inflação Média 

Anual há um desnível pouco relevante de 0,4 p.p. 

segundo a CGE comparativamente a declarada no 

CFMP e PES. Quanto a realização da despesa apesar de 

haver um alinhamento nas previsões de CFMP e PES de 

2017, de 272.289 milhões de Meticais, há um desvio de 

25.023 milhões de Meticais relativamente ao que consta 

na CGE de 247.266 milhões de Meticais.  

O défice orçamental previsto no CFMP e no OE era de 

85.955 Milhões de Meticais, contra 34.043 milhões de 

Meticais, apresentado na CGE de 2017 havendo um 

desvio de 51.913 milhões de Meticais. 

A previsão da Receita Pública no CFMP 2017-2019 foi 

de 186.334 milhões de Meticais, contra a realização de 

213.223 milhões de Meticais na CGE de 2017, tendo 
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Processo Sub-processo Factor do fraco desempenho 
Pontuação do 

Processo 

Solução para problemas de 

Desempenho 

ultrapassado largamente as estimativas em 14,4%. 

Quanto a Despesa Pública, há uma inconsistência de 

25.023 milhões, nas previsões de CFMP relativamente 

ao que consta na CGE de 247.266 milhões de Meticais.  

 

O défice orçamental previsto no CFMP e no OE era de 

85.955 Milhões de Meticais, contra 34.043 milhões de 

Meticais, apresentado na CGE de 2017 havendo um 

desvio de 51.913 milhões de Meticais. 

Elaboração do 

Orçamento 

Elaboração do 

Orçamento 

Os custos totais de vida dos principais projectos de 

investimento constam dos respectivos contratos e/ou 

acordos de financiamento e/ou nas memórias descritivas 

dos projectos. Este facto deriva de um princípio geral do 

Orçamento do Estado previsto na ordem jurídica do País. 

Os custos totais são fraccionados em cada exercício 

económico em cumprimento do principio de anualidade, 

segundo o qual o Orçamento tem um período de 

execução anual. 

 

Os indicadores de referência do CFMP 2017-2019 e do 

PES 2017 serviram de base para a elaboração do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Governação e Supervisão 
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Processo Sub-processo Factor do fraco desempenho 
Pontuação do 

Processo 

Solução para problemas de 

Desempenho 

Orçamento do Estado de 2017. No entanto, há 

divergência de alguns dados como o défice orçamental. 

2,3 

Aprovação do 

Orçamento 

Aprovação do 

Orçamento 

N/A 3,0 Quadro Político e Legislativo 

Gestão Financeira e 

Prestação de Serviços 

Aquisições Ao longo dos anos o TA tem reportado no Relatório e 

Parecer da Conta Geral do Estado sobre a Conta Geral 

do Estado, anomalias nos processos de contratação. Em 

2017, verificou-se algumas violações à legislação 

aplicável aos processos de contratação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folha de 

Pagamentos 

N/a 

Sistemas de 

Informação 

O MEF tem implementado o Centro de Dados 

Redundante para recuperação de desastres. 

Adicionalmente, está em curso a implementação de 

ações com vista o estabelecimento de um Plano de 

Continuidade de Negócio em conformidade com o 

disposto na Norma ISO 22301. Destas acções destaca-se 

a Estratégia de Backup, o Modelo de Gestão de Risco, 

Plano de Acção de Emergência e realização de testes de 

recuperação de desastres, a existência de centro de 

recuperação de desastres bem como cópias de segurança 

para um local seguro e fora do local de produção 
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Processo Sub-processo Factor do fraco desempenho 
Pontuação do 

Processo 

Solução para problemas de 

Desempenho 

Política de 

Gestão 

Tributária 

Através da Inspecção Geral de Finanças, O Ministério 

da Economia e Finanças tem mandato de fiscalizar o 

processo de arrecadação de receitas e despesas públicas, 

no entanto, este mandato não se verifica na integra 

porque o TA anualmente tem reportado nos Relatório e 

Pareceres da Conta Geral do Estado as mesma 

irregularidades que afectam a administração Tributária 

de Moçambique. 

 

 

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

 

Sistemas de Informação 
Gestão de 

Caixa 

Há incumprimento das normas de Execução orçamental 

legalmente estabelecidas, nomeadamente, Diploma 

Ministerial n.º 181/2013, de 14 de Outubro, do Ministro 

das Finanças, da Lei n.º 14/2014, de 14 de Agosto, 

alterada e republicada pela Lei n.º 8/2015, de 6 de 

Outubro. Este facto é causado por insuficiência de 

receitas para cobertura de despesas e suspensão do apoio 

directo ao orçamento por parte de parceiros. 

Controlos e 

Auditoria 

Interna 

O Ministério da Economia e Finanças (MEF), através da 

Inspecção Geral de Finanças, vem efectuando o 

acompanhamento de recomendações constantes dos 

relatórios de auditoria interna bem como do Tribunal 

Administrativo (TA) no âmbito da Conta Geral do 

Estado. Este acompanhamento tem sido facilitado pela 

plataforma informática designada por Sistema de Gestão 

de Recomendações (SGR). O Parlamento tem 

recomendado que se reforce cada vez mais a 
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Processo Sub-processo Factor do fraco desempenho 
Pontuação do 

Processo 

Solução para problemas de 

Desempenho 

componente de controlo interno, neste contexto, a IGF 

na qualidade de Unidade de Supervisão do Subsistema 

de Controlo Interno, regularmente tem promovido 

acções de capacitação em sala bem como realiza acções 

de auditorias  conjuntas com as Inspecções Sectoriais 

visando a transmissão recíproca de conhecimentos em 

matéria de auditoria interna alinhado com os padrões 

internacionais. 

Monitoria da 

Provisão de 

Serviços 

O MEF monitora e avalia a acção governativa com base 

no desempenho da Matriz de Indicadores do Programa 

Quinquenal (PQG) 2015-2019, os quais estão alinhados 

aos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Neste contexto destaca-se: (i) Monitoria anual da Matriz 

dos Indicadores do PQG;                                                                                                                                                                                            

ii. Elaboração do Relatório Preliminar da 

Implementação dos Objectivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) em Moçambique. 

Contabilidade, 

reporte e fiscalização 

Contabilidade O regime geral para a contabilidade e reporte financeiro 

consta da Lei n.º 9/2002, de 12 de Fevereiro. Este é 

subsidiado por vários outros diplomas, dentre os quais, 

o seu regulamento, aprovado pelo Decreto n.º 23/2004, 

de 20 de Agosto, o Manual de Administração Financeira 

e Procedimentos Contabilísticos, aprovado pelo 

Diploma Ministerial n.º 181/2013, de 14 de Agosto, as 

Circulares de Administração e Execução do OE e de 
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Processo Sub-processo Factor do fraco desempenho 
Pontuação do 

Processo 

Solução para problemas de 

Desempenho 

Encerramento do Exercício, aprovadas anualmente pelo 

Ministro da Economia e Finanças. 

 

 

 

 

 

 

2,8 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de Informação 

Reporte 

financeiro 

Algumas transações não são reportadas na CGE, tal é o 

caso da execução de alguns projectos de investimento, 

algumas despesas executadas pelas receitas próprias, a 

receita arrecadada, alguma informação da dívida 

pública, alguns bens patrimoniais, entre outras. 

 

No caso vertente de Moçambique o reporte financeiro é 

feito na Conta Geral do Estado. Ainda que as peças 

integrantes estejam nela contida, o Governo ainda não 

apresenta, na CGE, as demonstrações contabilísticas 

acompanhadas da Demonstração de Resultados e dos 

anexos às demonstrações financeiras, em obediência ao 

previsto nos artigos 43, 47 e 48 da Lei n.º 9/2002, de 12 

de Fevereiro e nos artigos 87,88 e 89 do Regulamento 

do SISTAFE, aprovado pelo Decreto n.º 23/2004, de 20 

de Agosto. 
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Autoridade Tributária  

Processo Sub-processo Factor do fraco desempenho 
Pontuação 

do Processo 

Solução para problemas 

de Desempenho 

Política Macro-

Económica, Fiscal e 

Orçamentação 

Estratégica 

Política 

Macro-

Económica, 

Fiscal e 

Orçamentação 

Estratégica 

Providencia atendendo o Ciclo de Planificação e do 

Orçamento que inicia com a Definição do Cenário Fiscal 

de Médio Prazo (CFMP) em Novembro do ano N-1 a 

Maio do ano N. Todavia, em relação aos reembolsos do 

IVA, a informação ainda não é satisfatória, na medida 

em que não é feita a previsão dos reembolsos e a 

informação sobre os reembolsos efectivados, é 

divergente quando considerados os dados fornecidos 

pela AT e os inscritos na CGE. 

 

 

2,0 

 

 

Governação & 

Supervisão 

Elaboração do 

Orçamento 

Elaboração do 

Orçamento 

No ano de 2016, o Orçamento aprovado para a AT 

(4.874.419.960,00 Meticais), diverge em 

858.203.934,53 Meticais (17,6%), relativamente ao 

executado (4.016.216.025,47 Meticais), devido aos 

cortes no âmbito das medidas de contenção. 

 

 

2,0 

 

 

Outras 

Aprovação do 

Orçamento 

Aprovação do 

Orçamento 

Não houve revisão orçamental. Com efeito, a AT tomou 

em consideração, para a Planificação das Actividades de 

2017, o Orçamento Aprovado (que não foi rectificado), 

conforme o Ponto 2.8-Fortalecimento dos Mecanismos 

de Planificação e de Prestação de Contas, do "Relatório 

de Balanço das Actividades Desenvolvidas pela AT em 

2016 e Perspectivas de Acções para 2017". 

 

 

 

2,0 

 

 

 

Outras 

Aquisições    
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Processo Sub-processo Factor do fraco desempenho 
Pontuação 

do Processo 

Solução para problemas 

de Desempenho 

Gestão Financeira e 

Prestação de Serviços 

Folha de 

Pagamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/a 

 

 

 

 

 

 

 

3,1 

 

 

 

 

 

 

 

N/a 

Sistemas de 

Informação 

Política de 

Gestão 

Tributária 

Gestão de 

Caixa 

Controlos e 

Auditoria 

Interna 

Monitoria da 

Provisão de 

Serviços 

Contabilidade, 

reporte e fiscalização 

Contabilidade N/a  

 

3,0 

 

 

Outras 

Reporte 

financeiro 

O Sistema de Reporte Financeiro da AT, abrangente as 

transacções efectuadas, porém, não há evidência da 

menção nos relatórios dos compromissos, como por 

exemplo, dívida aos fornecedores. 
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Parlamento 

Processo Sub-processo Factor do fraco desempenho 
Pontuação do 

Processo 

Solução para problemas de 

Desempenho 

Política Macro-Económica, Fiscal e Orçamentação Estratégica 

Elaboração do Orçamento 

Aprovação do 

Orçamento 

Aprovação do 

Orçamento 

N/A 3,0 Estrutura organizacional e recursos 

humanos 

Gestão Financeira e Prestação de Serviços 

Contabilidade, 

reporte e fiscalização 

Fiscalização Há um atraso na revisão do relatório de auditoria, por via 

do RPCGE, pelo Parlamento. Após a submissão do 

RPCGE ao Parlamento, até 30 de Novembro, o mesmo 

é distribuído pelos deputados em causa para darem o 

parecer. O Parlamento comenta antes de aprovar a CGE, 

de seguida emite uma resolução com as devidas 

recomendações para o cumprimento dos referidos 

achados. A Comissão Permanente fixa as datas de 

apreciação em Plenário, cuja a duração não deve 

ultrapassar os 3 dias. A CGE é aprovada por resolução, 

competindo a CPO elaborar o projecto de resolução com 

base no RPCGE. 

 

 

 

2,5 

 

 

 

Estrutura organizacional e recursos 

humanos 
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Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar 

Processo Sub-processo Factor do fraco desempenho Pontuação 

do Processo 

Solução para problemas 

de Desempenho 

Política Macro-Económica, Fiscal e Orçamentação Estratégica 

Elaboração do 

Orçamento 

Política 

Macro-

Económica, 

Fiscal e 

Orçamentação 

Estratégica 

Nem sempre as deficiências orçamentais são tomadas 

em consideração na preparação do Orçamento do ano 

seguinte. Razão pela qual ao longo do ano tem havido 

solicitações junto ao Ministério de Economia e finanças 

para reforço de fundos para pagamento de dividas de 

anos anteriores. 

 

2,0 

Quadro de políticas e 

legislativo 

Aprovação do 

Orçamento 

Elaboração do 

Orçamento 

O orçamento da instituição não está alinhado ao Plano 

estratégico do MASA, nem com CFMLP nem ainda com 

PES 

 

Não previsto no Orçamento do MASA 

 

2,0 

Quadro de políticas e 

legislativo 

Gestão Financeira e 

Prestação de Serviços 

Aquisições Foram detectados desvios de aplicação das verbas 

orçamentadas  

 

 

 

 

Quadro de políticas e 

legislativo 

Folha de 

Pagamentos 

N/a 

Sistemas de 

Informação 

N/a 
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Política de 

Gestão 

Tributária 

N/a 2,6 

Gestão de 

Caixa 

N/a 

Controlos e 

Auditoria 

Interna 

N/a 

Monitoria da 

Provisão de 

Serviços 

N/a 

Contabilidade, 

reporte e fiscalização 

Reporte 

financeiro 

o Masa não faz reflectir na Conta de gerência de 2017 os 

fundos provenientes de Donativos e ajuda externa 

mesmo sendo valores bastantes significativos 

 

3,0 

Governação & 

Supervisão 
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Ministério da Saúde 

 

Processo Sub-processo Factor do fraco desempenho 
Pontuação do 

Processo 

Solução para problemas de 

Desempenho 

Política Macro-Económica, Fiscal e Orçamentação Estratégica 

Elaboração do 

Orçamento 

Elaboração do 

Orçamento 

Devido ao Deficit de tesouraria, foi executado 62,47% 

do Orçamento para de Funcionamento, investimento 

Total sendo que para a componente interna 98,46% e 

externo 37,86 % no ano de 2017.  

 

3,7 

 

Outras 

Aprovação do 

Orçamento 

Aprovação do 

Orçamento 

O MISAU não tem competência para prever no seu 

Orçamento uma provisão para situações não previstas. 

Estas são efectuadas ao nível do Ministério da Economia 

e Finanças (MEF) e o valor é globalizado, ou seja, não é 

discriminado por sectores. Caso haja uma situação não 

previstas, o MISAU deve solicitar fundos ao MEF. Não 

houve alteração do Orçamento do Estado em 2017.  

 

 

 

3,5 

 

 

Quadro político e legislativo 

Gestão Financeira e 

Prestação de Serviços 

Aquisições N/a  

 

 

 

N/a 

 

 

Folha de 

Pagamentos 

N/a 

Sistemas de 

Informação 

N/a  
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Processo Sub-processo Factor do fraco desempenho 
Pontuação do 

Processo 

Solução para problemas de 

Desempenho 

Política de 

Gestão 

Tributária 

Foram submetidos os pedidos de inscrição da receita na 

Direcção Nacional do Tesouro, entretanto o processo 

de inscrição ainda não foi finalizado, devido ao a falta 

de uma base legal de inscrição de receita; neste 

momento o gabinete jurídico esta a fazer o mapeamento 

de toda a receita e este processo é demorado, devido ao 

uso de receita na fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

3,1 

 

Gestão de 

Caixa 

Falta de disponibilidade financeira, visto que a maioria 

dos fornecedores estão sediados no estrangeiro e há por 

regra a solicitação de uma autorização antes da saída de 

moeda estrangeira. 

 

Controlos e 

Auditoria 

Interna 

N/a 

Monitoria da 

Provisão de 

Serviços 

N/a 

Contabilidade, 

reporte e fiscalização 

Reporte 

financeiro 

A MISAU emite relatórios de forma atempada e 

apropriada, porém os mesmos não são abrangentes. A 

conta de gerência do MISAU não incluiu os registos das 

receitas e dividas por pagar 

 

3,3 

Quadro político e legislativo 
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Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano 

Processo Sub-processo Factor do fraco desempenho 
Pontuação 

do Processo 

Solução para problemas 

de Desempenho 

Política Macro-Económica, Fiscal e Orçamentação Estratégica 

Elaboração do 

Orçamento 

Política 

Macro-

Económica, 

Fiscal e 

Orçamentação 

Estratégica 

A Lei Orçamental de 2017, não prevê valores para o 

pagamento de Exercícios Findos. 

Os limites orçamentais não chegaram para incluir os 

exercícios findos no ano de 2017 pois o mesmo foi 

exíguo dada situação económica e financeira do país e 

só cobria as despesas correntes.                                       A 

lei do SISTAFE prevê a cabimentação e liquidação da 

despesa no exercício a que diz respeito, contudo, o 

sistema não aceita captar as despesas por pagar para 

efeitos de inscrição no orçamento seguinte devido a 

limitação do sistema. 

O desvio da MDA no ano anterior foi: as despesas de 

funcionamento corresponderam a 87% do Orçamento 

aprovado, a despesa de investimento interno 

correspondeu a 100% e as despesas de investimento 

externo correspondeu 79% para o fundo FASE e 5% 

para os projectos bilaterais. 
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A baixa execução do orçamento de funcionamento 

deveu-se a demora de libertação de quotas financeira por 

parte da Direcção Nacional do Tesouro. Para o 

Investimento Externo a baixa de execução deveu-se ao 

atraso no processo da aquisição lo livro escolar (1 e 2 

classe) por outro lado pelo inicio tardio da 

movimentação de fundos do PGFPPR. A baixa execução 

dos projectos bilaterais deveu-se ao facto dos fundos do 

projecto serem geridos directamente pelos respectivos 

parceiros de cooperação sendo que posteriormente 

enviam os respectivos balancetes para o Ministério da 

Economia e Finanças para efeitos de incorporação no 

SISTAFE. 

2,8 Quadro político e 

legislativo 

Aprovação do 

Orçamento 

Elaboração do 

Orçamento 

N/a 2,8 N/a 

Gestão Financeira e 

Prestação de Serviços 

Aquisições Houve incumprimento da legislação na medida em que 

houve contratos executados sem submissão dos mesmos 

ao Tribunal para efeitos de fiscalização previa e/ou 

sucessiva e uso de 3 cotação sem observância dos 

limites. 

 

Demora dos processos no Tribunal Administrativo, 

atrasos na disponibilização de fundos. 
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Folha de 

Pagamentos 

N/a  

 

 

 

 

 

 

 

3,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Governação & 

Supervisão 

Sistemas de 

Informação 

N/a 

Política de 

Gestão 

Tributária 

Nem toda a receita e canalizada ao tesouro. As receitas 

provenientes a exploração de imoveis não são 

declarados e são usados na fonte. 

Gestão de 

Caixa 

N/a 

Controlos e 

Auditoria 

Interna 

N/a 

Monitoria da 

Provisão de 

Serviços 

N/a 

Contabilidade, 

reporte e fiscalização 

Reporte 

financeiro 

N/a 3.0 N/a 
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Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos 

 

Processo Sub-processo Factor do fraco desempenho 
Pontuação do 

Processo 

Solução para problemas de 

Desempenho 

Política Macro-Económica, Fiscal e Orçamentação Estratégica 

Elaboração do 

Orçamento 

Elaboração do 

Orçamento 

No ano de 2016 e 2017 registou-se deficit de tesouraria. 

Portanto, foi executado 61,4% do Orçamento para o ano 

de 2016 para o MOPHRH, sendo que 62,4% na área das 

Águas e 56,8% para Obras Públicas o desvio foi de 

38.6%. Estes desvios não incluem as instituições 

subordinadas, uma vez que a gestão de fundos não é feita 

através do sistema de administração financeira do 

Estado, ou seja, são autónomos. 

 

Ao nível da Sede e dos órgãos subordinados do MOPRH 

não existe auscultações para discussão sobre 

orçamentos. No entanto, para as instituições tuteladas 

(FFH, FIPAG, CRA, ARA Sul, Centro e Norte) existem 

fórum adequados onde são apresentados e discutidos 

matérias ligadas aos orçamento com parceiros de 

cooperação. 

 

 

 

 

 

 

3,0 

Outras 

Aprovação do 

Orçamento 

Aprovação do 

Orçamento 

N/a 3,5 Governação e supervisão 
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Processo Sub-processo Factor do fraco desempenho 
Pontuação do 

Processo 

Solução para problemas de 

Desempenho 

Gestão Financeira e 

Prestação de Serviços 

Aquisições Foram analisados Relatórios de Auditorias do Tribunal 

Administrativos onde verificou-se deficiências no 

processo de contratação:  

- Actividade não planificada; 

- Incumprimento das cláusulas contratuais; 

- Adjudicação de obras públicas a Empreiteiros, 

fornecedores e prestadores de serviços sem requisitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folha de 

Pagamentos 

A folha de salários do MDA é robusta, pois apresenta 

detalhes sobre Abonos, descontos, nome do funcionário 

ou Agente e o NUIT.  No entanto, não possível aferir 

para as Instituições tuteladas (FFH, FIPAG, CRA, ARA 

Sul, Centro e Norte uma vez que têm processos próprios 

para o pagamentos de salários. 

Sistemas de 

Informação 

N/a 

Política de 

Gestão 

Tributária 

N/a 

Gestão de 

Caixa 

As alocações para MDA sede e órgãos subordinados 

(Direcção Nacional de Administração e Abastecimento 

de Águas, Direcção Nacional de Recursos Hídricos) são 

feitas baseando-se nas Programações Financeira. No 
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Processo Sub-processo Factor do fraco desempenho 
Pontuação do 

Processo 

Solução para problemas de 

Desempenho 

entanto não é sempre desembolsado devido a situações 

de deficit de Tesouraria. As Instituições tuteladas gerem 

receitas através de venda de serviços. 

 

 

 

2,5 

 

 

 

Governação e supervisão 

Controlos e 

Auditoria 

Interna 

As Instituições tuteladas têm sectores de auditoria 

interna que prestam informações embora de forma 

deficitária ao Inspector de Obras Públicas do Ministério 

sede. De acordo com Estatuto Orgânico do MOPHRH, a 

sector da Inspecção de Obras Públicas, é responsável 

pelo controlo administrativo e financeiro do ministério 

incluindo as inspecções de obras do Estado e do sector 

privado. No entanto, este sector tem 4 funcionários que 

lidam de controlo administrativo e financeiro e 11 para 

questões de inspecção de obras. 

 

O Fundo de Fomento e Habitação, Fundo de 

Investimento e Património do Abastecimento de Água, 

Administração de Infraestruturas e Águas e Saneamento 

possuem o Conselho Fiscal. Ao  nível do MOPHRH sede 

e órgãos subordinados não existe comités de auditoria 

segundo o ordenamento jurídico. 

Monitoria da 

Provisão de 

Serviços 

N/a 
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Processo Sub-processo Factor do fraco desempenho 
Pontuação do 

Processo 

Solução para problemas de 

Desempenho 

Contabilidade, 

reporte e fiscalização 

Reporte 

financeiro 

Ao nível da MOPHRH e dos órgãos subordinados o 

Sistema reporte financeiro inclui as Contas de 

recebimento de despesas e receitas, bem como dos 

saldos que transitam para o exercício seguinte. O Mesmo 

acontece para as instituições tuteladas. Não foi possível 

aferir para as instituições tuteladas. 

 

 

3,3 

 

 

Governação e Supervisão 
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Ministério da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional 

  

Processo Sub-processo Factor do fraco desempenho 
Pontuação 

do Processo 

Solução para problemas 

de Desempenho 

Política Macro-Económica, Fiscal e Orçamentação Estratégica 

Elaboração do 

Orçamento 

Política 

Macro-

Económica, 

Fiscal e 

Orçamentação 

Estratégica 

Não há evidencias auscultação das partes interessadas, 

bem como dos meios de comunicação social, sociedade 

civil e parceiros de desenvolvimento.  

As auscultações são feitas ao nível mais alto, e não ao 

nível da MDA. 

 

 

2,2 

Quadro politico e 

legislativo 

Aprovação do 

Orçamento 

Elaboração do 

Orçamento 

N/a 2,3 N/a 

Gestão Financeira e 

Prestação de Serviços 

Aquisições Houve incumprimento significativo da legislação, no 

que concerne a aquisições, uma vez que não foram 

seguidas as imposições do Decreto 5/2016. porém, 

existem contratos celebrados que não acarretam 

melhores condições para o Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folha de 

Pagamentos 

Não de todo, a folha de salários contem apenas o nome 

do funcionário, salario base, descontos efectuados e 

liquido pago. 

A Ferramenta usada não contem campos previstos para 

o registo destas informações. 
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Sistemas de 

Informação 

N/a  

 

 

 

 

2,6 

 

 

 

 

Governação & 

Supervisão 

Política de 

Gestão 

Tributária 

Não foi feita a previsão com base em pressupostos 

razoáveis. 

Não são efectuadas transferências da receita aos cofres 

do Estado, a receita é utilizada na fonte 

A reconciliação da receita não é feita com regularidade 

Gestão de 

Caixa 

N/a 

Controlos e 

Auditoria 

Interna 

 A auditoria interna não consegue cobrir todos as áreas, 

aliado ao facto de que recomendações não serem 

totalmente cumpridas. 

Não existe comité de auditoria Interna, no entanto, as 

recomendações das auditorias internas são enviadas ao 

Secretario Permanente do Ministério e por sua vez o 

próprio departamento de auditoria interna é que faz o 

acompanhamento das recomendações. 

Monitoria da 

Provisão de 

Serviços 

N/a 
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 Contabilidade, 

reporte e fiscalização 

Reporte 

financeiro 

Não foram cumpridos os prazos para a prestação de 

contas ao TA, não declaram as receitas na Conta de 

Gerência. 

Insuficiência de informação prestada na Conta de 

Gerência e incumprimento de prazos na entrega da 

Conta ao TA por dificuldade no preenchimento dos 

modelos. 

Sim, o sistema de reporte financeiro é abrangente, 

porém, a MDA não faz constar toda informação no 

reporte. 

As lacunas advêm da dificuldade dos próprios gestores 

no preenchimento das Demonstrações financeiras 

exigidas. 

 

 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

Governação & 

Supervisão 



 
 

6.4 PRINCIPAIS MENSAGENS PARA MELHORIA DO 

TRABALHO DO TA 

A Avaliação do Sistema de GFP utilizando a ferramenta PFM RF, veio 

enfatizar a necessidade de o TA investir cada vez mais em auditar os 

Sistemas Nacionais, de modo a contribuir para o monitoramento do 

alcance dos ODS. 

 

Por outro lado, a necessidade de o TA, na sua qualidade de ISC, continuar 

a envidar esforços no sentido de implementar, melhorar e/ou aperfeiçoar 

os instrumentos de controlo a nível dos Sistemas Nacionais, agregando 

valor na vida dos cidadãos (ISSAI 12). 

 

As Tecnologias da Informação (TI) tornaram-se numa ferramenta cada 

vez mais importante para melhorar a Prestação de Serviços aos cidadãos. 

Portanto, com base nos resultados do sub-processo de Gestão Financeira 

e Prestação de Serviços, nomeadamente, Folha de Pagamentos, Política e 

Gestão Tributária e Gestão de Caixa. Assim, é importante que TA esteja 

ciente destes desafios, para que no futuro possa respondê-los através da 

criação de uma Unidade de Auditoria de TI dentro da sua estrutura, como 

forma de reduzir o impacto destes problemas na GFP. 

 

A ferramenta apresenta 275 questões chave em todas instituições de GFP, 

das quais destacam-se 66 questões relevantes e pertinentes, que não se 

obteve informações completas durante a avaliação. Portanto, propõe-se 

que o TA considere as questões com informação incompleta, integrando-

as nos instrumentos de auditoria por forma a garantir que sejam incluídas 

no processo de identificação e avaliação de riscos materiais na fase da 

planificação. 
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Com base nos resultados da Avaliação utilizando a ferramenta PFM RF, 

o TA poderá fornecer recomendações relevantes ao Parlamento e ao 

Governo sobre questões-chave de GFP do país. Assim, a sua integração 

ao RPCGE poderá contribuir para fortalecer as instituições de GFP na 

provisão dos serviços cada vez melhorados aos cidadãos.  

 

Nestes termos, seria fundamental que o TA adopte a avaliação utilizando 

a ferramenta PFM RF e a incluísse nos seus Planos Anuais de Actividades. 

 

Maputo, Abril de 2019



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 


