Discurso do Embaixador da Itália na Cerimónia dos Compromissos dos Parceiros do Apoio
Programático (PAPs)
12 de Junho de 2014

Sua Excelência Sr. Ministro da Planificação e Desenvolvimento
Senhores Embaixadores e Chefes de Missão,
Estimados Representantes do Governo, dos Parceiros e da Imprensa,
Distintos Convidados,
Minhas Senhoras e Meus Senhores
Tenho a honra de, em nome dos Parceiros do Apoio Programático (PAPs) e dos Membros
Associados, estar aqui hoje para comunicar os nossos compromissos para o Apoio Geral ao
Orçamento e Apoio Programático Sectorial para o ano de 2015.
Os parceiros desejam em primeiro lugar reafirmar o seu compromisso em prol do
desenvolvimento de Moçambique, e o seu apoio, mediante esta modalidade de ajuda, para a
implementação do PARP através de despesas orçamentais nos sectores prioritários. Trata-se de
um apoio que se substanciará no próximo ano – come veremos em detalhe em seguida – num
montante global de mais de meio bilhão de dólares, o que equivale a 10,57% da despesa pública
de 2013 e a 3,27 % do Produto Interno Bruto.
O programa de Apoio ao Orçamento do Estado realizou-se este ano num contexto de vida
política no País marcada pela preocupação em torno da tensão político-militar entre o Governo e
a Renamo e pela preparação das eleições gerais a ter lugar em Outubro próximo. A nossa
parceria, entre finais de 2013 e início deste ano, atravessou momentos de dificuldade,
principalmente relacionados com algumas questões levantadas em torno da operação Ematum no
âmbito da transparência fiscal e do controlo de investimentos públicos. Isto determinou alguns
adiamentos no processo de desembolso de fundos por parte de alguns parceiros.
Cabe-me realçar, no entanto, que o diálogo constante entre o Governo e os Parceiros em torno
desses temas permitiu o alcance de importantes resultados, tal como o Plano de Acção sobre a
transparência fiscal, que contém compromissos significativos, para este ano e ano seguinte, em
áreas cruciais para a melhoria da gestão das finanças públicas.
Excelências, Distintos convidados:
Como é sabido, a Revisão Anual terminada a 16 de Maio concluiu que existe uma base para os
Parceiros continuarem com o Apoio Geral ao Orçamento do Estado. Nessa ocasião, e com o
intuito de: melhor contribuir para os objectivos do PARP; assegurar a previsibilidade do Apoio
Geral ao Orçamento e reforçar a confiança desta modalidade de ajuda - os Parceiros assinalaram
a necessidade de se verificar progressos significativos em relação à Transparência Fiscal, Gestão
de Investimentos, Combate à Corrupção e ao Crescimento Inclusivo.
Assim, agora, quatro semanas depois e de acordo com o Memorando de Entendimento que
assinámos em 2009, os Parceiros querem hoje confirmar os seus compromissos de apoio

orçamental. Vejamos, então, com a ajuda dos quadros que foram distribuídos e que serão
ilustrados daqui a pouco, os principais montantes envolvidos.
Em primeiro lugar, os compromissos para o Apoio Geral ao Orçamento em 2015 até agora
confirmados são no total de 274 milhões de dólares americanos.
Alguns PAPs, por diferentes razões, não podem ainda informar sobre os seus compromissos
nesta altura. Isto deve-se a diferentes motivos, quer de procedimentos internos; (por não terem
completado ainda o relativo processo de aprovação ministerial ou parlamentar) quer relacionadas
com as preocupações mencionadas no início do meu discurso. Os valores hoje anunciados não
são, portanto, valores definitivos e poderão vir a aumentar ao longo deste ano, como já tem
ocorrido nos últimos anos. Como já aconteceu em 2012 e 2013, confirma-se a tendência para a
diminuição do montante total dos compromissos em termos de Apoio Geral ao Orçamento, que
regista uma variação equivalente ao 11,3%, comparada com os compromissos assumidos há 12
meses.
Em segundo lugar, os membros do G19 assumiram também compromissos muito significativos
no apoio aos orçamentos sectoriais, por um montante equivalente a 290 milhões de dólares. Os
sectores que beneficiarão de mais apoio serão educação, agricultura, saúde, mudanças climáticas.
Alguns programas cessaram, e compromissos para com outros cresceram e decresceram por
vários motivos. Globalmente, em relação ao ano passado, este montante representa um aumento
de 7,3%.
Portanto, como adiantei ao início, o valor total dos compromissos do apoio orçamental ascende
este ano a cerca de 564 milhões de dólares.
Por último, recordar que, com este acto, a presidência do grupo G19 muda. Isto é, hoje a Itália
deixa oficialmente a presidência, que será assumida pela Suécia. Gostaria de aproveitar esta
ocasião para agradecer mais uma vez a todos e a cada um pelo apoio que nos concederam
durante este ano da presidência italiana.
Pela atenção dispensada, muito obrigado a todos!

