MATRIZ DE INDICADORES ESTRATÉGICOS
A Matriz de Indicadores Estratégicos (Matriz Estratégica) é o instrumento de monitoria e avaliação dos objectivos, resultados, acções e produtos
chave do PARPA II. Adicionalmente, nota-se que os quarenta indicadores sombreados foram seleccionados como indicadores do Quadro de
Avaliação do Desempenho (QAD) 2007 para informar as decisões dos Parceiros de Apoio Programático (PAPs) sobre os seus compromissos no
âmbito do Apoio Geral ao Orçamento do Estado.

INDICADORES GLOBAIS*
Objectivo

G.1. Reduzir a Pobreza
(par. 109)

G.2. Promover o crescimento económico
rápido, sustentável e abrangente
(par. 109)

G.3. Garantir uma gest ão
macroeconómica rigorosa
(par. 488)

Indicador de Resultados
[Fonte de Verificação]
G1.1. Taxa de incidência da pobreza (par. 1)
[Pobreza e Bem Estar em Moçambique: 3ª Avaliação
Nacional]
G.1.2. % de crianças menores de cinco anos com baixo
peso por idade (par. 215)
[Inquérito Demográfico e da Saúde]
G.1.3. Índice de Desenvolvimento do Género segundo as
metas estabelecidas
[Indicador Global do Desenvolvimento do Género e outros
relatórios, MPD]
G.2.1. Crescimento médio anual no PIB real (Tabela 8)
[Quadro Macro, MPD]

Base
2005
54%
(2003)

Projecção / Meta
2009
45%

24%
(2003)

18%

0.3
(2003)

0,4

7.8%
(2002 - 2005)

7.0%
(2006 - 2009)

G.2.2. Crescimento médio anual no PIB real per capita
(Tabela 8)
[INE
- Anuário
Estatístico]
G.2.3.
Desigualdade
(coeficiente de GINI)
[IAF]
G.3.1. Taxa de inflação, médio anual (Tabela 8)
[INE - Anuário Estatístico]

5.3%
(2002 - 2005)
0.42 (2003)

4.0%
(2006 - 2009)
0.44

12.3%
(2002 - 2005)

< 10%
(2006 - 2009)

G.4.1. % da população com fácil acesso à 1 US, ou seja,
reside à menos de 30 minutos (8)
[IAF]
G.4.2. Taxa líquida de escolarização aos 6 anos na 1ª

36%

45%

56%
70%
classe
Raparigas
G.4. Melhorar a qualidade de prestação
[Estatísticas MEC]
dos serviços públicos ao cidadão
G.4.3. Grau da "confiança" do público na administração da n/d
70%
(par. 282)
Justiça (a ser averiguado através do levantamento,
conduzido pela UTRESP, com base nas percepções do
cidadão)**
[UTRESP]
G.5.1. Nº de novos casos de HIV/SIDA por dia (par. 200)
500
350
G.5. Travar a propagação do HIV/SIDA
[Relatório sobre a Revisão dos Dados de Vigilância
(par. 199)
Epidemiológica do HIV]
Nota : *os indicadores globais sumarizam os objectivos fundamentais do PARPA II, reconhecendo-se entretanto, que o seu alcance depende
dum esforço conjugado entre o Governo, a sociedade civil e os parceiros de cooperação.
**O indicador precisa de um refinamento em virtude da "confiança" ser um conceito relativo.
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