
R.1.1.: Técnicos e Juízes da Terceira Secção do 

Tribunal Administrativo de Moçambique (TAMOZ) 

reforçam capacidades de auditoria externa de 

desempenho, num quadro de troca de 

experiencias e aprendizagem entre pares.

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

IntlCnslt  €              9,000.00 

Travel  €              1,150.00 

Travel  €              4,000.00 

Servco cmpy  €              1,000.00 

15,150.00€            

1,060.50€              

R.1.2.: Técnicos e Juízes da Terceira Sec ção do 

Tribunal Administrativo de Moçambique (TAMOZ) 

aprofundam conhecimentos e técnicas de 

fiscalização prévia, num quadro de troca de 

experiencias e aprendizagem entre pares.

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

IntlCnslt  €              9,000.00 

Travel  €              1,150.00 

Travel  €            10,000.00 

Workshops  €              2,500.00 

22,650.00€            

1,585.50€              

PRO PALOP-TL SAI-ISC 2016

PAÍS 

BENEFICIÁRIO

RESULTADOS DO 

PROJECTO
 RESULTADOS DE ACTIVIDADES & ACÇÕES

CRONOGRAMA
RESPONS FUNDO

LINHA 

ORCAMENTAL
TOTAL %

T1 T2 T3 T4

COMPONENTE 1: Capacidades de controlo e auditoria das ISC sobre as finanças públicas nos PALOP e em TL 

As capacidades de 

controlo e auditoria das 

ISC sobre as finanças 

públicas nos PALOP e em 

TL são reforçadas num 

contexto de 

aprendizagem conjunta              

(Indicadores: Nº de 

desvios relatados ou 

auditorias realizadas 

anualmente pelo Tribunal 

de Contas nos PALOP e 

em Timor-Leste/ Nº de 

funcionários das ISC dos 

PALOP e TL treinados em 

questões relevantes de 

supervisão e auditoria de 

finanças públicas / Nº de 

auditores das ISC 

treinados como auditores 

de controlo externo/ Nº 

de funcionários das ISC 

dos PALOP e TL que 

participam em atividades 

de avaliação por pares/ % 

de utilização de sistemas 

de informação de GFP nas 

ISC aumentou e 

melhorou/ Nº de 

relatórios objetivos 

acessíveis em tempo útil 

elaborados pelo Tribunal 

de Contas / 

Disponibilidade, 

qualidade, acesso a 

informações atualizadas 

disponibilizadas pelos 

sítios web das ISC e outros 

mecanismos de 

comunicação social/ 1 

acordo de cooperação 

com a Organização das ISC 

da CPLP (O-ISC CPLP) 

firmado e disponível/ 1 

acordo de cooperação 

com o IGEF firmado e 

disponível/ 1 manual 

elaborado sobre os 

procedimentos das ISC 

dos PALOP e TL/ 1 

plataforma criada para 

intercâmbio de boas 

práticas entre as ISC dos 

PALOP e TL/ Abrangência 

dos relatórios de auditoria 

das ISC/ Nº de ISC com 

planos de trabalho 

estratégicos e 

operacionais/ hardware e 

software adquirido, 

disponível e instalado nas 

ISC e instituições 

relevantes dos países 

beneficiários)

ACTIVIDADE GERAL 1: Formação sobre gestão e sobre auditoria das finanças públicas

PRODUTOS ESPERADOS:

A.1.1.1.: AT para realização de uma auditoria de 

desempenho no sector das indústrias extrativas.

X

SUBTOTAL Actividade 

TAMOZ / 

PNUD
UE

A.1.1.2.: realização de uma auditoria de 

desempenho no sector das indústrias extrativas.

X X X

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

PRODUTOS ESPERADOS:

A.1.2.1.: Formação para reforço e aumento da 

capacidade de fiscalização prévia do TAMOZ no 

domínio do Procurement e Contratos de Grandes 

Projectos.

TAMOZ / 

PNUD
UE

A.1.2.1.:  Organização de um grupo de trabalho no 

quadro das ISC da CPLP para discussão e partilha 

de experiências sobre a fiscalização prévia no 

contexto do controlo externo das contas públicas.

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

MOÇAMBIQUE



R.2.1.: A IGF assegura o seguimento eficaz das 

recomendações do TAMOZ sobre a CGE por parte 

do executivo.

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

A.2.1.1.: Reforçar a plataforma de acesso e 

partilha de informação entre o TA e o Subsistema 

de Controlo Interno (recomendações) .

X X X Servco cmpy  €              1,500.00 

Workshops  €              1,750.00 

Travel  €              1,250.00 

4,500.00€              

315.00€                  

R.2.2.: As competências dos gestores públicos em 

boa governação e gestão com base em resultados 

são melhoradas.
Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

IntlCnslt  €              2,000.00 

Travel  €              4,026.98 

6,026.98€              

421.89€                  

R.3.1.: Troca de experi ências entre o TAMOZ e 

outros TC da CPLP sobre a introdu ção de sistemas 

TIC de gest ão processual e apoio para a aquisicao 

de software refor ça a celeridade e transpar ência 

dos processos no dom ínio do controlo externo das 

contas p úblicas, num quadro de 

complementaridade com as accoes em curso no 

Fundo Comun do TAMOZ.

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

IntlCnslt  €                           -   

As capacidades de 

controlo e auditoria das 

ISC sobre as finanças 

públicas nos PALOP e em 

TL são reforçadas num 

contexto de 

aprendizagem conjunta              

(Indicadores: Nº de 

desvios relatados ou 

auditorias realizadas 

anualmente pelo Tribunal 

de Contas nos PALOP e 

em Timor-Leste/ Nº de 

funcionários das ISC dos 

PALOP e TL treinados em 

questões relevantes de 

supervisão e auditoria de 

finanças públicas / Nº de 

auditores das ISC 

treinados como auditores 

de controlo externo/ Nº 

de funcionários das ISC 

dos PALOP e TL que 

participam em atividades 

de avaliação por pares/ % 

de utilização de sistemas 

de informação de GFP nas 

ISC aumentou e 

melhorou/ Nº de 

relatórios objetivos 

acessíveis em tempo útil 

elaborados pelo Tribunal 

de Contas / 

Disponibilidade, 

qualidade, acesso a 

informações atualizadas 

disponibilizadas pelos 

sítios web das ISC e outros 

mecanismos de 

comunicação social/ 1 

acordo de cooperação 

com a Organização das ISC 

da CPLP (O-ISC CPLP) 

firmado e disponível/ 1 

acordo de cooperação 

com o IGEF firmado e 

disponível/ 1 manual 

elaborado sobre os 

procedimentos das ISC 

dos PALOP e TL/ 1 

plataforma criada para 

intercâmbio de boas 

práticas entre as ISC dos 

PALOP e TL/ Abrangência 

dos relatórios de auditoria 

das ISC/ Nº de ISC com 

planos de trabalho 

estratégicos e 

operacionais/ hardware e 

software adquirido, 

disponível e instalado nas 

ISC e instituições 

relevantes dos países 

beneficiários)

Linha de Base: 

ACTIVIDADE GERAL 2: Assistência Técnica para a Conceção, programação e planeamento de orçamentos

PRODUTOS ESPERADOS:

A.2.1.2.: Monitorar no terreno o cumprimento das 

recomendações do Tribunal Administrativo (TA) no 

âmbito da Conta Geral do Estado.

X X X

IGF / PNUD UE

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

PRODUTOS ESPERADOS:

A.2.2.1.: Formação de gestores públicos no 

domínio da gestão e orçamentação com base em 

resultados (RBM/RBB).

IGF / PNUD UE

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

ACTIVIDADE GERAL 3: Aquisição de equipamentos e assistência técnica para a integração de sistemas de contabilidade e de informação na gestão das finanças públicas e 

auditoria

TAMOZ / 

PNUD
UE

PRODUTOS ESPERADOS:

A.3.1.1.: Troca de experiencias, apoio tecnico e 

formacao com o TCU e outros TC relevantes para 

instalacao de sistemas informatizados de gestao 

processual e de controlo externo da terceira 

seccao nos dominios da Contas de Gerencia e 

Auditorias (incluindo a CGE).

MOÇAMBIQUE



Travel  €              9,500.00 

Equip&Soft  €            35,000.00 

Servco cmpy  €            47,005.64 

91,505.64€            

6,405.39€              

R.4.1.: O TAMOZ refor ça o envolvimento do 

P úblico no controlo externo das contas p úblicas e 

na sua actividade, aumentando a transpar ência e 

responsabilidade p ública do TAMOZ, num quadro 

de complementaridade com as ac çães do PLACOR 

financiadas pelo Fundo Comum .

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Workshops  €              7,500.00 

Travel  €              4,500.00 

Servco ind  €              1,750.00 

Audio&print  €                 850.00 

14,600.00€            

1,022.00€              

As capacidades de 

controlo e auditoria das 

ISC sobre as finanças 

públicas nos PALOP e em 

TL são reforçadas num 

contexto de 

aprendizagem conjunta              

(Indicadores: Nº de 

desvios relatados ou 

auditorias realizadas 

anualmente pelo Tribunal 

de Contas nos PALOP e 

em Timor-Leste/ Nº de 

funcionários das ISC dos 

PALOP e TL treinados em 

questões relevantes de 

supervisão e auditoria de 

finanças públicas / Nº de 

auditores das ISC 

treinados como auditores 

de controlo externo/ Nº 

de funcionários das ISC 

dos PALOP e TL que 

participam em atividades 

de avaliação por pares/ % 

de utilização de sistemas 

de informação de GFP nas 

ISC aumentou e 

melhorou/ Nº de 

relatórios objetivos 

acessíveis em tempo útil 

elaborados pelo Tribunal 

de Contas / 

Disponibilidade, 

qualidade, acesso a 

informações atualizadas 

disponibilizadas pelos 

sítios web das ISC e outros 

mecanismos de 

comunicação social/ 1 

acordo de cooperação 

com a Organização das ISC 

da CPLP (O-ISC CPLP) 

firmado e disponível/ 1 

acordo de cooperação 

com o IGEF firmado e 

disponível/ 1 manual 

elaborado sobre os 

procedimentos das ISC 

dos PALOP e TL/ 1 

plataforma criada para 

intercâmbio de boas 

práticas entre as ISC dos 

PALOP e TL/ Abrangência 

dos relatórios de auditoria 

das ISC/ Nº de ISC com 

planos de trabalho 

estratégicos e 

operacionais/ hardware e 

software adquirido, 

disponível e instalado nas 

ISC e instituições 

relevantes dos países 

beneficiários)

TAMOZ / 

PNUD
UE

A.3.1.1.: Troca de experiencias, apoio tecnico e 

formacao com o TCU e outros TC relevantes para 

instalacao de sistemas informatizados de gestao 

processual e de controlo externo da terceira 

seccao nos dominios da Contas de Gerencia e 

Auditorias (incluindo a CGE).

A.3.1.2.: Upgrade dos softwares em uso e 

instalacao de sistemas informaticos no TAMOZ 

num quadro de complementaridade com as 

accoes financiadas pelo Fundo Comum para 

implementacao do PLACOR.

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

ACTIVIDADE GERAL 4: Assistência técnica para fortalecer a prestação de contas — padronização das normas de relatório financeiro

TAMOZ / 

PNUD
UE

PRODUTOS ESPERADOS:

A.4.1.1.: Realização de workshops e seminarios 

nas principais provincias para informacao do 

publico e sociedade civil sobre as actividades do 

TAMOZ e recolha de inputs do Publico e Sociedade 

Civil para a elaboracao da agenda de auditorias do 

TAMOZ.

A.4.1.2.: Avaliação participada e num quadro de 

troca de experiencias com ISC da CPLP do Plano de 

comunicacao externa e envolvimento do publico 

por parte do TAMOZ.

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

MOÇAMBIQUE



R.4.2.: Acesso do TAMOZ à r ede de 

conhecimentos e normas da AFROSAI-e em L íngua 

Portuguesa é refor çado. 

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Workshops  €              5,500.00 

Travel  €              9,671.09 

Servco cmpy  €            15,000.00 

Audio&print  €              1,874.16 

32,045.25€            

2,243.17€              

R.5.1.: Trocas Sul-Sul e iniciativas de 

aprendizagem entre pares reforçam as 
Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Travel  €              7,500.00 

Workshops  €              4,500.00 

12,000.00€            

840.00€                  

R.5.2.: As ISC, sociedade civil, media e público em 

geral têm acesso a literatura e informação 

relevante no domínio do controlo externo em 

Língua Portuguesa.

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

A.5.2.1.: Tradução de literatura e informação 

relevante.
PNUD UE Servco cmpy  €              3,900.90 

3,900.90€              

273.06€                  

 €         202,378.77 

 €            14,166.51 

 €         216,545.28 

As capacidades de 

controlo e auditoria das 

ISC sobre as finanças 

públicas nos PALOP e em 

TL são reforçadas num 

contexto de 

aprendizagem conjunta              

(Indicadores: Nº de 

desvios relatados ou 

auditorias realizadas 

anualmente pelo Tribunal 

de Contas nos PALOP e 

em Timor-Leste/ Nº de 

funcionários das ISC dos 

PALOP e TL treinados em 

questões relevantes de 

supervisão e auditoria de 

finanças públicas / Nº de 

auditores das ISC 

treinados como auditores 

de controlo externo/ Nº 

de funcionários das ISC 

dos PALOP e TL que 

participam em atividades 

de avaliação por pares/ % 

de utilização de sistemas 

de informação de GFP nas 

ISC aumentou e 

melhorou/ Nº de 

relatórios objetivos 

acessíveis em tempo útil 

elaborados pelo Tribunal 

de Contas / 

Disponibilidade, 

qualidade, acesso a 

informações atualizadas 

disponibilizadas pelos 

sítios web das ISC e outros 

mecanismos de 

comunicação social/ 1 

acordo de cooperação 

com a Organização das ISC 

da CPLP (O-ISC CPLP) 

firmado e disponível/ 1 

acordo de cooperação 

com o IGEF firmado e 

disponível/ 1 manual 

elaborado sobre os 

procedimentos das ISC 

dos PALOP e TL/ 1 

plataforma criada para 

intercâmbio de boas 

práticas entre as ISC dos 

PALOP e TL/ Abrangência 

dos relatórios de auditoria 

das ISC/ Nº de ISC com 

planos de trabalho 

estratégicos e 

operacionais/ hardware e 

software adquirido, 

disponível e instalado nas 

ISC e instituições 

relevantes dos países 

beneficiários)

PRODUTOS ESPERADOS:

A.4.2.1.: Organização de um encontro annual / 

technical update e Conferências da AFROSAI-e 

com tradução simultânea para Língua Portuguesa. TAMOZ / 

PNUD
UE

A.4.2.2.: Tradução de Literatura, Guias e Normas 

da AFROSAI-e para Língua Portuguesa.

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

ACTIVIDADE GERAL 5: Formação, ateliês e viagens de estudo para troca de experiências e boas práticas sobre o controlo das finanças públicas nos PALOP e TL, entre ISC 

Parlamento e a sociedade civil 

PNUD UE

PRODUTOS ESPERADOS:

A.5.1.1.: Iniciativas de capacitação e 

desenvolvimento de capacidades por via de trocas 

Sul-Sul e  aprendizagem entre pares entre as ISC 

dos PALOP e Timor-Leste, envolvendo 

Parlamentos e Sociedade Civil, no domínio do 

controlo externo das Finanças Públicas.

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

PRODUTOS ESPERADOS:

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

TOTAL ACTIVIDADES COMPONENTE 1

TOTAL GMS COMPONENTE 1

TOTAL ORÇAMENTO COMPONENTE 1

MOÇAMBIQUE



R.7.1.: Parlamentares e staff parlamentar, em 

particular os deputados e secretariado da CPO e 

staff do Gabinete Técnico, são capacitados para 

um melhor seguimento do processo orçamental e 

para exercer uma fiscalização parlamentar mais 

eficaz das despesas públicas nos sectores das 

indústrias extrativas, negociação de grande 

contratos, tributação e combate à corrupção. 

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Servco cmpy  €              4,500.00 

Workshops  €              6,500.00 

Travel  €              1,000.00 

12,000.00€            

840.00€                  

R.7.2.: Troca de experiências e aprendizagem 

entre pares contribui para responder de forma 

mais eficaz aos desafios de fiscalização e 

supervisão eficiente das Contas Públicas.

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Servco ind  €              3,250.00 

Workshops  €              4,175.00 

COMPONENTE 2: Capacidades de fiscalização, controlo e análise informada dos Parlamentos e da Sociedade Civil sobre as finanças públicas 

As capacidades de 

supervisão dos 

Parlamentos e da 

Sociedade Civil sobre as 

finanças públicas são 

desenvolvidas para uma 

análise informada nos 

PALOP e em TL num 

contexto de 

aprendizagem conjunta     

(Indicadores:

Número de audições 

pedidas pelos 

Parlamentos nos PALOP e 

em Timor-Leste/ Nº de 

sessões de audições dos 

Parlamentos onde esteve 

presente o Tribunal de 

Contas nos PALOP-TL/ Nº 

de relatórios pedidos pelo 

Parlamento em relação à 

execução do orçamento/ 

Nº de funcionários dos 

Parlamentos e de 

Deputados nos PALOP-TL 

treinados na questão da 

supervisão das finanças 

públicas/ Nº de 

funcionários 

Parlamentares e 

Deputados nos PALOP e 

em TL que participam em 

atividades de avaliação 

por pares/ Nº de 

membros de OSC que 

participam em campanhas 

de defesa e informação 

sobre transparência 

orçamental/ Nº e 

qualidade de reformas 

legais levadas a cabo para 

aumentar as capacidades 

de auditora da ISC e o 

controlo civil da GFP/ 1 

publicação efetuada sobre 

mecanismos de 

responsabilização pública 

nos PALOP e em TL/ 

Criação de um fórum para 

o intercâmbio das boas 

práticas das OSC sobre 

acompanhamento da 

despesa pública e 

comunicação de 

resultados nos PALOP e 

em TL/ 7 acordos de 

bolsas assinados com 

ONG (1 internacional e 6 

com os PALOP e TL)/ 

Existência, oportunidade e 

qualidade dos debates 

parlamentares sobre a 

aprovação e execução do 

orçamento/ Nº de 

reuniões, sessões de 

audições públicas e 

relatórios disponíveis das 

comissões parlamentares 

sobre finanças públicas, 

contas e despesa nos 

países participantes/ O 

aumento da cobertura dos 

meios de comunicação 

sobre questões 

orçamentais nos países 

participantes, incluindo 

artigos sobre 

responsabilidade 

orçamental e relatórios e 

recomendações do 

Tribunal de Contas/ Nº de 

relatórios e análise de OSC 

sobre Orçamentos de 

Estudo, contas públicas e 

relatórios de despesa/ Nº, 

frequência, 

disponibilidade e 

regularidade dos 

instrumentos de 

monitorização das OSC 

sobre os níveis de 

implementação das 

recomendações das ISC 

(relatórios e documentos 

de análise)/ Nº de 

recomendações dos 

relatórios de OSC sobre 

documentos orçamentais 

tidos em conta pelas 

audições e relatórios das 

comissões parlamentares 

e pelos 

relatórios/recomendações 

das ISC/ Existência e 

eficácia dos instrumentos 

que permitem a 

participação da sociedade 

civil na 

formulação/aprovação do 

orçamento de (existência 

de iniciativas orçamentais 

dos cidadãos e 

mecanismos de consulta 

baseados no 

público/comunidade/freq

uência e regularidade 

destes 

instrumentos/número de 

medidas corrigidas ou 

introduzidas como 

resultado destas 

iniciativas)/ Existência e 

eficácia de instrumentos 

que permitem a 

participação da sociedade 

civil na supervisão 

parlamentar das finanças, 

contas e despesas 

públicas (papel atribuído 

às OSC e OBC nestas 

sessões de 

audições/regularidade e 

frequência destas 

audições públicas/número 

de medidas introduzidas 

como resultado dos 

contributos da sociedade 

civil em sessões de 

audições públicas)

ACTIVIDADE GERAL 7: Desenvolvimento de capacidades e assistência em metodologia para apoiar as reformas dos quadros legais e institucionais, com particular enfoque na 

revisão de leis sobre o Orçamento Geral do Estado e TC 

PRODUTOS ESPERADOS:

A.7.1.1.: Formações e desenvolvimento de 

capacidades instituicionais e dos RH em matéria 

de fiscalização parlamentar nos domínios das 

indústrias extrativas, negociação de grandes 

contratos de concessão, tributação e combate à 

corrupção.

CPO / SGAR 

MOZ / 

PNUD

UE

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

PRODUTOS ESPERADOS:

A.7.2.1.: Workshops sobre GFP e Fiscalização 

parlamentar das Contas Públicas e de seguimento 

do processo orçamental.

CPO / 

CASGTCS/ 

CACDHL 

(C1)/ SG-GT 

/ PNUD

UE

MOÇAMBIQUE



Workshops  €            10,500.00 

Audio&print  €              2,313.68 

20,238.68€            

1,416.71€              

R.8.1.: A fiscalizaçãdo do grau de implementação 

do documento de Maputo na Conferência Annual 

do SEAPACOH contribui para melhorar o 

cumprimento das metas nacionais sobre Saúde 

Sexual e Reprodutiva e de protecção dos direitos 

dos mais desfavorecidos. 

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Travel  €              6,000.00 

Audio&print  €                 450.00 

6,450.00€              

451.50€                  

As capacidades de 

supervisão dos 

Parlamentos e da 

Sociedade Civil sobre as 

finanças públicas são 

desenvolvidas para uma 

análise informada nos 

PALOP e em TL num 

contexto de 

aprendizagem conjunta     

(Indicadores:

Número de audições 

pedidas pelos 

Parlamentos nos PALOP e 

em Timor-Leste/ Nº de 

sessões de audições dos 

Parlamentos onde esteve 

presente o Tribunal de 

Contas nos PALOP-TL/ Nº 

de relatórios pedidos pelo 

Parlamento em relação à 

execução do orçamento/ 

Nº de funcionários dos 

Parlamentos e de 

Deputados nos PALOP-TL 

treinados na questão da 

supervisão das finanças 

públicas/ Nº de 

funcionários 

Parlamentares e 

Deputados nos PALOP e 

em TL que participam em 

atividades de avaliação 

por pares/ Nº de 

membros de OSC que 

participam em campanhas 

de defesa e informação 

sobre transparência 

orçamental/ Nº e 

qualidade de reformas 

legais levadas a cabo para 

aumentar as capacidades 

de auditora da ISC e o 

controlo civil da GFP/ 1 

publicação efetuada sobre 

mecanismos de 

responsabilização pública 

nos PALOP e em TL/ 

Criação de um fórum para 

o intercâmbio das boas 

práticas das OSC sobre 

acompanhamento da 

despesa pública e 

comunicação de 

resultados nos PALOP e 

em TL/ 7 acordos de 

bolsas assinados com 

ONG (1 internacional e 6 

com os PALOP e TL)/ 

Existência, oportunidade e 

qualidade dos debates 

parlamentares sobre a 

aprovação e execução do 

orçamento/ Nº de 

reuniões, sessões de 

audições públicas e 

relatórios disponíveis das 

comissões parlamentares 

sobre finanças públicas, 

contas e despesa nos 

países participantes/ O 

aumento da cobertura dos 

meios de comunicação 

sobre questões 

orçamentais nos países 

participantes, incluindo 

artigos sobre 

responsabilidade 

orçamental e relatórios e 

recomendações do 

Tribunal de Contas/ Nº de 

relatórios e análise de OSC 

sobre Orçamentos de 

Estudo, contas públicas e 

relatórios de despesa/ Nº, 

frequência, 

disponibilidade e 

regularidade dos 

instrumentos de 

monitorização das OSC 

sobre os níveis de 

implementação das 

recomendações das ISC 

(relatórios e documentos 

de análise)/ Nº de 

recomendações dos 

relatórios de OSC sobre 

documentos orçamentais 

tidos em conta pelas 

audições e relatórios das 

comissões parlamentares 

e pelos 

relatórios/recomendações 

das ISC/ Existência e 

eficácia dos instrumentos 

que permitem a 

participação da sociedade 

civil na 

formulação/aprovação do 

orçamento de (existência 

de iniciativas orçamentais 

dos cidadãos e 

mecanismos de consulta 

baseados no 

público/comunidade/freq

uência e regularidade 

destes 

instrumentos/número de 

medidas corrigidas ou 

introduzidas como 

resultado destas 

iniciativas)/ Existência e 

eficácia de instrumentos 

que permitem a 

participação da sociedade 

civil na supervisão 

parlamentar das finanças, 

contas e despesas 

públicas (papel atribuído 

às OSC e OBC nestas 

sessões de 

audições/regularidade e 

frequência destas 

audições públicas/número 

de medidas introduzidas 

como resultado dos 

contributos da sociedade 

civil em sessões de 

audições públicas)

CPO / 

CASGTCS/ 

CACDHL 

(C1)/ SG-GT 

/ PNUD

UEA.7.2.2.: Organização de uma conferência regional 

no quadro da CPLP com troca de experiências e 

acesso a experiência comparada de outras 

realidades legislativas com um grau de 

desenvolvimento institucional e político 

equivalente ao de Moçambique.

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

ACTIVIDADE GERAL 8: Campanhas de sensibilização e de informação sobre os sistemas de gestão das finanças públicas e sobre as reformas legais, incluindo a promoção da 

transparência orçamental — informação fiscal e orçamental disponível para o público

CASGTCS 

(C3) / 

CACDHL 

(C1)/ PNUD

UE

PRODUTOS ESPERADOS:

A.8.1.1.: Fiscalização no terreno das despesas 

relacionadas implementação da estratégia e metas 

nacionais de saúde reprodutiva e protecção dos 

mais desfavorecidos, junto das unidades e 

instituições que recebem dotações e fundos 

públicos para implementação das políticas e 

medidas do executivo.

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

MOÇAMBIQUE



R.8.2.: O reforço da fiscalização parlamentar do 

grau de implementação da legislação e da 

despesa efectivamente realizada em questões de 

género, VBG e protecção da família contribui para 

acelerar o cumprimento das metas nacionais e 

aumentar a eficácia das dotações da POE em 

matéria de equidade de género.

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Travel  €              6,000.00 

Workshops  €                 961.06 

6,961.06€              

487.27€                  

R.9.1: Técnicos parlamentares do Secretariado e 

assessores das CEP, em particular da CPO, 

capacitados nos domínios da fiscalização 

parlamentar da gestão das FP, da legislação sobre 

parcerias público-privadas (PPP) e das indústrias 

extrativas asseguram de forma eficaz o apoio 

técnico e especializado às CEP e parlamentares da 

nova legislatura.

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Servco cmpy  €              4,500.00 

Workshops  €              2,500.00 

7,000.00€              

490.00€                  

As capacidades de 

supervisão dos 

Parlamentos e da 

Sociedade Civil sobre as 

finanças públicas são 

desenvolvidas para uma 

análise informada nos 

PALOP e em TL num 

contexto de 

aprendizagem conjunta     

(Indicadores:

Número de audições 

pedidas pelos 

Parlamentos nos PALOP e 

em Timor-Leste/ Nº de 

sessões de audições dos 

Parlamentos onde esteve 

presente o Tribunal de 

Contas nos PALOP-TL/ Nº 

de relatórios pedidos pelo 

Parlamento em relação à 

execução do orçamento/ 

Nº de funcionários dos 

Parlamentos e de 

Deputados nos PALOP-TL 

treinados na questão da 

supervisão das finanças 

públicas/ Nº de 

funcionários 

Parlamentares e 

Deputados nos PALOP e 

em TL que participam em 

atividades de avaliação 

por pares/ Nº de 

membros de OSC que 

participam em campanhas 

de defesa e informação 

sobre transparência 

orçamental/ Nº e 

qualidade de reformas 

legais levadas a cabo para 

aumentar as capacidades 

de auditora da ISC e o 

controlo civil da GFP/ 1 

publicação efetuada sobre 

mecanismos de 

responsabilização pública 

nos PALOP e em TL/ 

Criação de um fórum para 

o intercâmbio das boas 

práticas das OSC sobre 

acompanhamento da 

despesa pública e 

comunicação de 

resultados nos PALOP e 

em TL/ 7 acordos de 

bolsas assinados com 

ONG (1 internacional e 6 

com os PALOP e TL)/ 

Existência, oportunidade e 

qualidade dos debates 

parlamentares sobre a 

aprovação e execução do 

orçamento/ Nº de 

reuniões, sessões de 

audições públicas e 

relatórios disponíveis das 

comissões parlamentares 

sobre finanças públicas, 

contas e despesa nos 

países participantes/ O 

aumento da cobertura dos 

meios de comunicação 

sobre questões 

orçamentais nos países 

participantes, incluindo 

artigos sobre 

responsabilidade 

orçamental e relatórios e 

recomendações do 

Tribunal de Contas/ Nº de 

relatórios e análise de OSC 

sobre Orçamentos de 

Estudo, contas públicas e 

relatórios de despesa/ Nº, 

frequência, 

disponibilidade e 

regularidade dos 

instrumentos de 

monitorização das OSC 

sobre os níveis de 

implementação das 

recomendações das ISC 

(relatórios e documentos 

de análise)/ Nº de 

recomendações dos 

relatórios de OSC sobre 

documentos orçamentais 

tidos em conta pelas 

audições e relatórios das 

comissões parlamentares 

e pelos 

relatórios/recomendações 

das ISC/ Existência e 

eficácia dos instrumentos 

que permitem a 

participação da sociedade 

civil na 

formulação/aprovação do 

orçamento de (existência 

de iniciativas orçamentais 

dos cidadãos e 

mecanismos de consulta 

baseados no 

público/comunidade/freq

uência e regularidade 

destes 

instrumentos/número de 

medidas corrigidas ou 

introduzidas como 

resultado destas 

iniciativas)/ Existência e 

eficácia de instrumentos 

que permitem a 

participação da sociedade 

civil na supervisão 

parlamentar das finanças, 

contas e despesas 

públicas (papel atribuído 

às OSC e OBC nestas 

sessões de 

audições/regularidade e 

frequência destas 

audições públicas/número 

de medidas introduzidas 

como resultado dos 

contributos da sociedade 

civil em sessões de 

audições públicas)

PRODUTOS ESPERADOS:

A.8.2.1.:Acções de Fiscalização no terreno da 

implementação das políticas e metas nacionais em 

matéria de género VBG e protecção da família.

GMP-MOZ/ 

CASGTC/ 

CACDHL 

(C1)/ PNUD

UE

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

ACTIVIDADE GERAL 9: Assistência técnica para reforçar os orçamentos e contas, sistemas de auditoria e de monitorização para a análise e avaliação das finanças públicas 

documentos e projetos-lei

SGAR MOZ 

/ CPO / 

PNUD

UE

PRODUTOS ESPERADOS:

A.9.1.1.: Acções de formação e capacitação nos 

domínios da fiscalização parlamentar, gestão das 

FP, legislação sobre PPP e indústrias extrativas

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

MOÇAMBIQUE



R.9.2.: A ARMOZ melhora a sua capacidade de 

fiscalização legislativa e o envolvimento público na 

actividade parlamentar por via d uso eficiente das 

TIC, nomeadamente por via da concepção e 

implementação de um sistema informatizado de 

gestão do processo legislativo.

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

IntlCnslt  €            11,951.00 

Travel  €            13,236.11 

Equip&Soft  €            11,947.00 

Servco cmpy  €            18,098.11 

55,232.22€            

3,866.26€              

R.10.1.: Valências e capacidades são 

desenvolvidas no seio da CPO e do Gabinete 

Técnico Parlamentar para Acompanhamento do 

Processo Orçamental (GTPAPO) para a análise e 

técnicas de fiscalização orçamental (do processo 

orçamental no seu todo, incluindo a fase da 

auditoria) e de despesas públicas.

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

A.10.1.1.: AT para apoio à CPO em matéria de 

fiscalização parlamentar do processo orçamental e 

da despesa pública e para a elaboração e 

implementação de um plano de capacitação do 

X X X X X X X X X X X X
SGAR/ 

CPO/ PNUD
UE Servco ind  €            30,000.00 

30,000.00€            

2,100.00€              

SGAR MOZ 

/ CPO / 

PNUD

UE

A.9.2.2.: Setup e implementação do sistema 

infromatizado de gestão do processo legislativo. 

As capacidades de 

supervisão dos 

Parlamentos e da 

Sociedade Civil sobre as 

finanças públicas são 

desenvolvidas para uma 

análise informada nos 

PALOP e em TL num 

contexto de 

aprendizagem conjunta     

(Indicadores:

Número de audições 

pedidas pelos 

Parlamentos nos PALOP e 

em Timor-Leste/ Nº de 

sessões de audições dos 

Parlamentos onde esteve 

presente o Tribunal de 

Contas nos PALOP-TL/ Nº 

de relatórios pedidos pelo 

Parlamento em relação à 

execução do orçamento/ 

Nº de funcionários dos 

Parlamentos e de 

Deputados nos PALOP-TL 

treinados na questão da 

supervisão das finanças 

públicas/ Nº de 

funcionários 

Parlamentares e 

Deputados nos PALOP e 

em TL que participam em 

atividades de avaliação 

por pares/ Nº de 

membros de OSC que 

participam em campanhas 

de defesa e informação 

sobre transparência 

orçamental/ Nº e 

qualidade de reformas 

legais levadas a cabo para 

aumentar as capacidades 

de auditora da ISC e o 

controlo civil da GFP/ 1 

publicação efetuada sobre 

mecanismos de 

responsabilização pública 

nos PALOP e em TL/ 

Criação de um fórum para 

o intercâmbio das boas 

práticas das OSC sobre 

acompanhamento da 

despesa pública e 

comunicação de 

resultados nos PALOP e 

em TL/ 7 acordos de 

bolsas assinados com 

ONG (1 internacional e 6 

com os PALOP e TL)/ 

Existência, oportunidade e 

qualidade dos debates 

parlamentares sobre a 

aprovação e execução do 

orçamento/ Nº de 

reuniões, sessões de 

audições públicas e 

relatórios disponíveis das 

comissões parlamentares 

sobre finanças públicas, 

contas e despesa nos 

países participantes/ O 

aumento da cobertura dos 

meios de comunicação 

sobre questões 

orçamentais nos países 

participantes, incluindo 

artigos sobre 

responsabilidade 

orçamental e relatórios e 

recomendações do 

Tribunal de Contas/ Nº de 

relatórios e análise de OSC 

sobre Orçamentos de 

Estudo, contas públicas e 

relatórios de despesa/ Nº, 

frequência, 

disponibilidade e 

regularidade dos 

instrumentos de 

monitorização das OSC 

sobre os níveis de 

implementação das 

recomendações das ISC 

(relatórios e documentos 

de análise)/ Nº de 

recomendações dos 

relatórios de OSC sobre 

documentos orçamentais 

tidos em conta pelas 

audições e relatórios das 

comissões parlamentares 

e pelos 

relatórios/recomendações 

das ISC/ Existência e 

eficácia dos instrumentos 

que permitem a 

participação da sociedade 

civil na 

formulação/aprovação do 

orçamento de (existência 

de iniciativas orçamentais 

dos cidadãos e 

mecanismos de consulta 

baseados no 

público/comunidade/freq

uência e regularidade 

destes 

instrumentos/número de 

medidas corrigidas ou 

introduzidas como 

resultado destas 

iniciativas)/ Existência e 

eficácia de instrumentos 

que permitem a 

participação da sociedade 

civil na supervisão 

parlamentar das finanças, 

contas e despesas 

públicas (papel atribuído 

às OSC e OBC nestas 

sessões de 

audições/regularidade e 

frequência destas 

audições públicas/número 

de medidas introduzidas 

como resultado dos 

contributos da sociedade 

civil em sessões de 

audições públicas)

PRODUTOS ESPERADOS:

A.9.2.1.: AT para elaboração de SWOT e 

concepção do sistema infromatizado de gestão do 

processo legislativo. 

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

ACTIVIDADE GERAL10: Assistência técnica e aconselhamento para os parlamentos nacionais sobre a supervisão da despesa pública

PRODUTOS ESPERADOS:

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

MOÇAMBIQUE



R.11.1.: As capacidades dos parlamentos e 

parlamentares dos PALOP e Timor-Leste são 

reforçadas por via de troca de experiências e 

aprendizagem entre pares, no quadro da CPLP e 

regional.

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Workshops  €              6,500.00 

Travel  €              6,927.14 

13,427.14€            

939.90€                  

R.12.1.: Organizações da sociedade civil nos 

PALOP e em Timor-Leste desenvolvem as suas 

capacidades e levam a cabo acções em todos 

esses países que permitem um maior 

envolvimento público no processo orçamental 

(incluindo a auditoria das contas públicas e  

orçamentos participativos/do cidadão) e no 

processo de fiscalização parlamentar e controlo 

externo das despesas e contas públicas.

Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Travel  €            13,674.59 

Workshops  €            13,674.59 

27,349.18€            

1,914.44€              

 €          178,658.28 

 €            12,506.08 

 €          191,164.36 

381,037.05€          

26,672.59€            

407,709.64€          

28,540€             407,710.00€          

As capacidades de 

supervisão dos 

Parlamentos e da 

Sociedade Civil sobre as 

finanças públicas são 

desenvolvidas para uma 

análise informada nos 

PALOP e em TL num 

contexto de 

aprendizagem conjunta     

(Indicadores:

Número de audições 

pedidas pelos 

Parlamentos nos PALOP e 

em Timor-Leste/ Nº de 

sessões de audições dos 

Parlamentos onde esteve 

presente o Tribunal de 

Contas nos PALOP-TL/ Nº 

de relatórios pedidos pelo 

Parlamento em relação à 

execução do orçamento/ 

Nº de funcionários dos 

Parlamentos e de 

Deputados nos PALOP-TL 

treinados na questão da 

supervisão das finanças 

públicas/ Nº de 

funcionários 

Parlamentares e 

Deputados nos PALOP e 

em TL que participam em 

atividades de avaliação 

por pares/ Nº de 

membros de OSC que 

participam em campanhas 

de defesa e informação 

sobre transparência 

orçamental/ Nº e 

qualidade de reformas 

legais levadas a cabo para 

aumentar as capacidades 

de auditora da ISC e o 

controlo civil da GFP/ 1 

publicação efetuada sobre 

mecanismos de 

responsabilização pública 

nos PALOP e em TL/ 

Criação de um fórum para 

o intercâmbio das boas 

práticas das OSC sobre 

acompanhamento da 

despesa pública e 

comunicação de 

resultados nos PALOP e 

em TL/ 7 acordos de 

bolsas assinados com 

ONG (1 internacional e 6 

com os PALOP e TL)/ 

Existência, oportunidade e 

qualidade dos debates 

parlamentares sobre a 

aprovação e execução do 

orçamento/ Nº de 

reuniões, sessões de 

audições públicas e 

relatórios disponíveis das 

comissões parlamentares 

sobre finanças públicas, 

contas e despesa nos 

países participantes/ O 

aumento da cobertura dos 

meios de comunicação 

sobre questões 

orçamentais nos países 

participantes, incluindo 

artigos sobre 

responsabilidade 

orçamental e relatórios e 

recomendações do 

Tribunal de Contas/ Nº de 

relatórios e análise de OSC 

sobre Orçamentos de 

Estudo, contas públicas e 

relatórios de despesa/ Nº, 

frequência, 

disponibilidade e 

regularidade dos 

instrumentos de 

monitorização das OSC 

sobre os níveis de 

implementação das 

recomendações das ISC 

(relatórios e documentos 

de análise)/ Nº de 

recomendações dos 

relatórios de OSC sobre 

documentos orçamentais 

tidos em conta pelas 

audições e relatórios das 

comissões parlamentares 

e pelos 

relatórios/recomendações 

das ISC/ Existência e 

eficácia dos instrumentos 

que permitem a 

participação da sociedade 

civil na 

formulação/aprovação do 

orçamento de (existência 

de iniciativas orçamentais 

dos cidadãos e 

mecanismos de consulta 

baseados no 

público/comunidade/freq

uência e regularidade 

destes 

instrumentos/número de 

medidas corrigidas ou 

introduzidas como 

resultado destas 

iniciativas)/ Existência e 

eficácia de instrumentos 

que permitem a 

participação da sociedade 

civil na supervisão 

parlamentar das finanças, 

contas e despesas 

públicas (papel atribuído 

às OSC e OBC nestas 

sessões de 

audições/regularidade e 

frequência destas 

audições públicas/número 

de medidas introduzidas 

como resultado dos 

contributos da sociedade 

civil em sessões de 

audições públicas)

ACTIVIDADE GERAL11: Formação, seminários e viagens de estudo para troca de experiências e boas práticas sobre o controle das finanças públicas entre parlamentos e 

sociedade civil nos PALOP e em Timor-Leste

PNUD UE

PRODUTOS ESPERADOS:

A.11.1.1.: Formações e iniciativas de 

desenvolvimento de capacidades.

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

ACTIVIDADE GERAL12: Formação de organizações da sociedade civil (incluindo jornalistas) no domínio do controlo e políticas orçamentais - programa GRANT

PNUD UE

PRODUTOS ESPERADOS:

A.12.1.1.: Implementação e seguimento do 

programa GRANT para a participação da sociedade 

civil nos processos orçamentais e de controlo 

externo das despesas e contas públicas.

SUBTOTAL Actividade 

ACTIVIDADE GMS 75100 

Linha de Base: 

TOTAL GMS COMPONENTE 2

TOTAL ORÇAMENTO COMPONENTE 2

TOTAL DAS ACTIVITIDADES MOÇAMBIQUE

TOTAL GMS PNUD (CUSTOS INDIRETOS)

TOTAL PTA MOÇAMBIQUE

TOTAL ACTIVIDADES COMPONENTE 2

MOÇAMBIQUE



379,170€           1,069,883€            

(0)€                      


