
 

 

Comunicado de Imprensa 
 
 
O Governo de Moçambique e os Parceiros de Apoio Programático (PAPs ou G19)1, assinaram em 
Março de 2009 o Memorando de Entendimento que rege o relacionamento entre o Governo e os 
parceiros em torno do Apoio Geral ao Orçamento. Os Parceiros têm apoiado o Governo de 
Moçambique nos seus esforços para desenvolvimento numa parceria forte e contínua reconhecendo o 
progresso do País durante os últimos 15 anos na redução da pobreza e desenvolvimento económico. 
A parceria é caracterizada por um diálogo construtivo e contínuo.  
 
No Memorando de Entendimento assinado pelas partes, o Diálogo é um dos instrumentos de consulta 
entre o Governo e os PAPs. O Governo e os PAPs iniciaram um processo de Diálogo em Dezembro 
de 2009 com o objectivo de os PAPs melhor entenderem as prioridades e os planos do Governo para 
os próximos anos nas áreas de boa governação, combate à corrupção e processos democráticos.  
 
Este diálogo foi concluído com sucesso conforme previsto na semana passada. 
 
De notar que, a boa governação, o combate à corrupção e processos democráticos são áreas de 
prioridade para o Governo e para os parceiros e estes assuntos têm estado na agenda de vários 
diálogos entre o Governo e os PAPs e figuravam também, por exemplo, entre as questões de atenção 
especial levantadas durante a Revisão Anual do ano 2009.  
 
Através do diálogo construtivo o Governo e os Parceiros chegaram ao consenso em relação as 
acções, a serem levadas a cabo nestas áreas, que constam dos diferentes instrumentos de gestão 
económica e social do Governo. Os PAPs concordaram com estas acções e manifestaram a sua 
disponibilidade em continuar a apoiar o Governo na implementação e acompanhamento destas 
acções. 
 
Neste contexto, foi alcançado um consenso de que os recursos destinados a modalidade de Apoio 
Geral ao Orçamento, vão fluir normalmente  uma vez que é única modalidade regulada pelo 
Memorando de Entendimento. Outros recursos provenientes das outras modalidades financiadas 
pelos G19, nomedamente, Apoio Programático Sectorial e Projectos, continuam a ser desembolsados 
normalmente conforme o calendário previsto. 
 
 
Ministério de Planificação e Desenvolvimento Embaixada da Finlândia 
 
Maputo, 24 de Março de 2010 
 
 
 

                                                           
1
 Os Parceiros de Apoio Programático (PAPs) são constituídos por 19 Membros (G19): Alemanha, Áustria, Bélgica, Canadá, 

Dinamarca, Comissão Europeia, Espanha, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Noruega, Países Baixos, Portugal, Suécia, Suíça, 

Reino Unido, o Banco Africano de Desenvolvimento e o Banco Mundial. Estes 19 parceiros apoiam um programa conjunto 

para a prestação de apoio geral ao orçamento e subscreveram um Memorando de Entendimento (MdE) com o Governo 

para tal. Os PAPs tem como Membros Associados os Estados Unidos e as Nações Unidas. 


