
Compromissos para 2015
Valores em moeda original

País/ 
Agência Moeda AGO

Tribunal 
Administrativo 

ATA

Educação 
FASE

Saúde 
PROSAUDE 1

Água 
PRONASAR 

ASAS

Acção Social  
INAS

Agricultura 
PROAGRI PNISA 

Autoridade 
Tributaria TAA

Estatísticas 
INE

Estradas 
PRISE

E-SISTAFE 
CEDSIF  PESCAS PNFPD Mudanças 

Climáticas IGF

ADB BUA 10,000,000           
AUT EUR 1,500,000             1,700,000              
BEL EUR
CAN2 CAD 10,000,000           12,000,000      13,000,000         
DEN3 DKK 60,000,000           30,000,000         10,000,000             34,000,000       15,000,000      

EU EUR 11,540,000           
FIN4 EUR 6,000,000             9,000,000        
FRA5 EUR 2,000,000             
GER6 EUR tbc tbc 10,000,000      tbc
HOL EUR 8,000,000           1,700,000     
IRL EUR 9,000,000             300,000                  6,250,000        12,000,000         
ITA EUR 5,000,000             1,000,000        500,000              5,860,000              350,000           

NOR7 NOK  15,000,000             15,000,000      15,000,000      58,000,000     
POR EUR 400,000                250,000           
SPA EUR 1,000,000           

STWZ8 CHF 7,200,000             5,400,000           1,500,000            500,000                  85,000
SWE9 SEK 315,000,000         15,000,000             6,000,000               15,000,000      23,000,000    
UK10 GBP * * * 2,000,000     1,500,000               
WB USD 135,000,000         26,500,000      50,000,000            500,000 50,000,000     
USA USD
UN USD

UNICEF USD 1,000,000 500,000 500,000
UNFPA USD 300,000 150,000

Os	  desembolsos	  efectivos	  dos	  compromissos	  de	  financiamento	  da	  para	  os	  FC	  SISTAFE	  e	  Autoridade	  Tributaria	  dependerão	  	  da	  aprovação	  dos	  novos	  Programas	  Dinamarquêses	  de	  Apoio	  ao	  CEDSIF	  e	  AT

5	  O	  compromisso	  da	  França	  para	  o	  AGO	  será	  validado	  no	  momento	  em	  que	  o	  acordo	  de	  parceria	  entre	  a	  	  França	  e	  Moçambique	  for	  assinado,	  em	  princípios	  de	  2015.	  

	  
7	  Os	  compromissos	  da	  Noruega	  para	  Autoridade	  Tributaria	  e	  SISTAFE	  estão	  condicionados	  a	  assinatura	  de	  novos	  acordos.	  

8	  FC-‐AAT	  (Autoridade	  Tributária)	  -‐	  O	  compromisso	  da	  Suíça	  é	  indicativo,	  condicionado	  à	  conclusão	  satisfactória	  da	  Revisão	  Anual	  de	  desempenho	  de	  2013

9	  Os	  compromissos	  da	  Suécia	  para	  o	  IGF	  e	  o	  Tribunal	  Administrativo	  são	  indicativos.	  A	  formalização	  está	  sujeita	  ao	  desenvolvimento	  e	  aprovação	  de	  um	  novo	  plano	  estratégico

10	  UK:	  ATM
AGO

PROSAUDE O	  Reino	  Unido	  continuará	  a	  apoiar	  o	  governo	  no	  sector	  de	  saúde,	  mas	  neste	  momento	  estamos	  no	  processo	  de	  rever	  a	  nossa	  abordagem	  e	  não	  estamos	  em	  condições	  de	  fazer	  um	  compromisso.
PRONASAR

O	  compromisso	  do	  Reino	  Unido	  é	  indicativo,	  em	  função	  da	  conclusão	  satisfatória	  do	  processo	  de	  revisão	  anual	  2014	  do	  apoio	  ao	  Autoridade	  Tributaria	  em	  2013	  (incluindo	  a	  auditoria	  às	  contas	  do	  FC)	  
O	  Reino	  Unido	  está	  na	  fase	  de	  concepção	  e	  avaliação	  dum	  novo	  programa	  da	  ajuda	  financeira	  que	  vai	  substituir	  o	  programa	  de	  AGO	  que	  terminou	  em	  Junho	  2014.	  	  

O	  Reino	  Unido	  está	  na	  fase	  de	  concepção	  e	  avaliação	  dum	  novo	  programa	  de	  apoio	  ao	  sector	  de	  agua	  e	  asaneamento	  rural	  	  que	  vai	  substituir	  o	  programa	  actual	  que	  termina	  este	  ano	  

¹	  Os	  compromissos	  da	  Dinamarca,	  Irlanda,	  Suíça,	  Canadá,	  Holanda	  	  pelo	  FC	  ProSaúde	  são	  provisórios	  e	  serão	  confirmados	  em	  Novembro	  de	  2014.	  A	  confirmação	  depende	  do	  seguinte:	  (1)	  Relatório	  Final	  de	  Auditoria	  de	  2012;	  (2)	  Relatório	  da	  Avaliação	  da	  
Gestão	  Financeira	  Publica	  de	  2014	  e	  (3)	  Plano	  de	  Acção	  baseado	  nas	  Recomendações-‐chave	  levantadas	  nos	  Relatórios	  de	  Auditoria	  de	  2011	  e	  2012	  (e	  outros	  documentos	  que	  o	  Ministérios	  achar	  relevante)	  como	  resultados	  identificados	  a	  curto	  e	  médio	  
prazo.

4 O	  compromisso	  da	  Finlandia	  para	  o	  AGO	  e	  para	  o	  FASE	  são	  indicativos	  e	  serão	  confirmados	  por	  escrito	  assim	  	  que	  o	  processo	  de	  tomada	  de	  decisão	  interna	  na	  Sede	  esteja	  finalizado

6	  A	  Alemanha	  aguarda	  aprovação	  do	  Parlamento	  Alemão	  para	  confirmação	  dos	  compromissos	  para	  o	  AGO,	  o	  Tribunal	  Administrativo	  (TA)	  e	  à Autoridade	  Tributaria	  de	  Moçambique	  (ATM).

²	  Uma	  parte	  do	  compromisso	  para	  o	  AGO	  de	  Canadá	  (CAN$5	  milhões)	  só	  será	  desembolsada	  depois	  da	  assinatura	  do	  novo	  MdE	  	  sobre	  a	  concessão	  de	  AGO	  a	  ser	  rubricado	  entre	  o	  GdM	  e	  os	  PAPs	  	  e	  da	  confirmação	  de	  progressos	  alcançados	  pelo	  GdM	  nas	  
acções	  concordadas	  e	  plasmadas	  no	  Aide	  Memoire	  da	  Revisão	  Anual	  de	  2014,	  incluem	  os	  AAE

3	  AGO:	  Pelo	  facto	  de	  a	  Dinamarca	  não	  ter	  ainda	  um	  programa	  aprovado	  o	  montante	  é	  apenas	  indicativo.	  

O	  compromisso	  de	  Canadá	  ao	  FASE	  é	  provisório,	  podendo	  vir	  a	  ser	  definitivo	  em	  Dezembro	  de	  2014.	  Dependerá	  da	  apresentação	  do	  (1)	  Relatório	  Final	  da	  	  Avaliação	  de	  Aprendizagem,	  execução	  da	  segunda	  avaliação,	  e	  o	  desenvolvimento	  e	  a	  implementação	  de	  um	  plano	  de	  acção;	  (2)	  
Realinhamento	  da	  Auditoria	  sobre	  os	  Aquisições	  para	  2014	  e	  o	  desenvolvimento	  e	  implementação	  de	  um	  plano	  de	  acção	  para	  atender	  as	  recomendações	  da	  Auditoria	  sobre	  as	  aquisições	  de	  2012	  e	  2013;	  e	  (3)	  A	  continuação	  da	  execução	  atempada	  das	  várias	  acções	  acordadas	  com	  o	  
sector	  (incluindo	  uma	  atenção	  particular	  em	  preencher	  posições	  necessárias	  e	  finalizar	  a	  transferência	  de	  todos	  os	  recursos	  humanos	  para	  o	  E-‐Folha	  no	  E-‐SISTAFE).


