REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

CERIMÓNIA DE ANÚNCIO DOS COMPROMISSOS FINANCEROS
PARA AS MODALIDADES DO APOIO GERAL AO ORÇAMENTO E
APOIO SECTORIAL PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2015

Intervenção de Sua Excelência Aiuba Cuereneia
Ministro da Planificação e Desenvolvimento

Maputo, 12 de Junho de 2014
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SENHORES

MEMBROS

DO

GOVERNO

DA

REPÚBLICA

DE

MOÇAMBIQUE, EXCELÊNCIAS,

SENHORES VICES-MINISTROS, EXCELÊNCIAS,

SENHORES EMBAIXADORES, EXCELÊNCIAS,

SENHORES

REPRESENTANTES

DOS

PARCEIROS

DE

APOIO

PROGRAMÁTICO, EXCELÊNCIAS,

SENHORES

REPRESENTANTES

DAS

ORGANIZAÇÕES

INTERNACIONAIS EXCELÊNCIAS,

SENHORES REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL,

DISTINTOS CONVIDADOS,

MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES,

1. Apraz-me

iniciar

esta

minha

intervenção

saudando

todos

os

participantes nesta Cerimónia de Anúncio e Entrega das Cartas dos
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Compromissos Financeiros das modalidades do Apoio Geral ao
Orçamento e Apoio Sectorial para o exercício económico de 2015.

2. Na verdade, a cerimónia de hoje constitui, em primeiro lugar, a
materialização do resultado do processo da Revisão Anual 2014 que
avaliou o desempenho do Governo e dos PAP’s em 2013 e concluiu
existir uma base para o contínuo Apoio Orçamental em 2015 e, em
segundo,

o

cumprimento

do

estipulado

no

Memorando

de

Entendimento no que concerne ao anúncio dos compromissos
decorridos quatro semanas após o encerramento do processo da
Revisão anual que, este ano, realizou-se a 16 de Maio.

3. Os compromissos financeiros que acabam de ser anunciados num
montante global de cerca de 564 milhões de dólares, traduzem o
cometimento dos nossos Parceiros em relação à observância de um
dos princípios da Eficácia da Ajuda, refiro-me a Previsibilidade.

4. Neste contexto, permitam-me, aqui e agora, em nome do Governo
agradecer a disponibilização destes recursos que vêm reforçar a
confiança, a cooperação e o engajamento dos Governos e Povos, de
cada um dos Estados e Instituições que Vossas Excelências
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representam, pelo continuado interesse que têm manifestado apoiando
e seguindo a implementação das reformas em Moçambique.

5. Para a viabilização duma planificação e orçamentação virada para os
resultados, permitam-me, em nome do Governo, reiterar o habitual
apelo e encorajamento aos nossos Parceiros para o cumprimento
integral do calendário dos desembolsos condição primordial para
implementação, com sucesso, do Plano e Orçamento do Governo.

MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES,

6. Os impactos positivos do Apoio Directo ao Orçamento foram
testemunhados pelo Relatório Independente da Avaliação do impacto
do Apoio ao Orçamento recentemente publicado que, entre outros
aspectos, trouxe

evidências

concretas

do bem-estar

do Povo

moçambicano, decorrente da implementação dos programas do
Governo, programas estes que contaram com apoio significativo dos
nossos parceiros ao longo dos últimos anos.

7. No âmbito da consolidação de um Estado de Direito Democrático, em
Outubro do presente ano, o País realizará as eleições Presidenciais,
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Legislativas e das Assembleias Provinciais. Para este grande evento,
queremos lançar o nosso apelo a todos os eleitores para que afluam às
assembleias de voto de modo a exercer o seu direito de cidadania e, é
nossa responsabilidade como nação, assegurarmos que estas eleições
sejam livres, justas e transparentes.

8. A consolidação da unidade nacional, clima de paz e tranquilidade
constitui uma das apostas do Governo, pois é a condição sina qua non
para que toda a actividade económica e social se possa desenvolver,
incluindo a aplicação dos recursos que hoje foram anunciados para a
continuação da provisão das infra-estruturas e serviços sociais básicos,
bem como a implementação de reformas que conduzam a uma
melhoria contínua do ambiente de negócios e através dela os agentes
económicos tirem o maior proveito do potencial que o País oferece
rumo

a

um

desenvolvimento

sócio-económico

que

todos

nós

almejamos.

9. Nesta

base,

dando

continuidade

a

nossa

acção

governativa,

comprometemo-nos em assegurar a alocação criteriosa, estratégica e
racional dos recursos disponíveis visando expandir os serviços sociais
básicos; incrementar o nível de produção e podutividade agrária;
continuar com a promoção do emprego; continuar com as reformas na
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Gestão de Finanças Públicas e a Governação em consonância com as
acções constantes do Plano de Acção sobre a Transparência Fiscal.

MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES
10.

Antes de terminar, saudo o trabalho exemplar desenvolvido pela
TROIKA liderada por S. Excelência Roberto Vellano, Embaixador da
Itália; ao Senhor Dário Milano, Chefe de Cooperação da Itália e as
equipas de trabalho quer, do Governo quer, dos Parceiros.

11.

Uma palavra de apreço é dirigida a Dinamarca que deixará a
TROIKA após três anos de trabalho. Estamos convictos que, mesmo
fora da TROIKA, a sua experiência continuará a contribuir para o
fortalecimento do G19 e a parceria que nos une em torno do
Memorando e Entendimento sobre a Concessão do Apoio Geral ao
Orçamento.

12.

À nova Presidência da TROIKA, a Suécia e ao novo membro,
Portugal, reiteramos as nossas saudações de boas vindas e
encorajamento, reafirmando o nosso incansável esforço na busca de
soluções conjuntas por via de um diálogo franco e aberto.
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13.

As nossas felicitações e enaltecimento pelo trabalho desenvolvido
são extensivos a todos Parceiros que muito têm contribuido para os
progressos e para a superação dos desafíos que a nossa economia
regista.

14.

Por último, e em reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo
Presidente

cessante

da

TROIKA

e

aos

Parceiros

que

notabilizaram-se no cumprimento das metas do Quadro de Avaliação
do Desempenho em 2013, apraz-me anunciar que, este ano, os
Diplomas de Honra são atribuidos, à Sua Excelência Roberto
Vellano, Embaixador da Itália, na sua qualidade de Presidente da
TROIKA e a Irlanda e a Áustria, pelo seu desempenho exemplar.

MUITO OBRIGADO
PELA ATENÇÃO
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