ANEXO VI

(i) LISTA DOS INDICADORES REFORMULADOS EM 2013
GRUPO

Nr.

INDICADOR
META 2013
Objectivo 1: Aumento da Produção e Produtividade Agrária e Pesqueira

1

Percentagem de produtores assistidos
pela Extensão que adoptou pelo menos
uma tecnologia melhorada de produção
agrária

7

Percentagem de estradas em condições
“boas” e “razoáveis

15%.
Tecnologias a medir: (i) Método de
preparação do solo através de tracção
animal; (ii) Uso de semente certificada; (iii)
Uso de sementeira em linha; (iv) Uso de
fertilizantes (orgânico ou químico)

RESPONSÁVEL

MINAG

Aumento da
produção e
produtividad
e agrária e
pesqueira

Melhorar a
empregabili
dade dos
cidadãos e

8

66% da rede de estradas em condições
boas e razoáveis

Objectivo 2: Promoção de Emprego
Gerar novas oportunidades de emprego
Aumento de 80% em relação à 2012.
através do aumento da abrangência do
regime do Licenciamento Simplificado
.
com vista ao potencial aumento de

MOPH

MIC

OBSERVAÇÕES
Foi reformulado o
indicador e
actualizada a NT
Indicador
Antigo:
Percentagem de
produtores
assistidos pela
extensão que
adoptam novas
tecnologias
Foi reformulado o
indicador e
actualizada a NT
Indicador
Antigo: Rede de
estradas aberta
para o tráfego
normal de
veículos durante
o ano, com
algumas
excepções
Actualizada a NT
e meta para
2013. Continua o
mesmo indicador
1
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Facilitar a
ligação
entre a
procura e a
oferta

postos de trabalho.

Objectivo 3: Desenvolvimento Humano e Social
Disponibilid
ade e
qualidade
no acesso
aos serviços
sociais &
Segurança
Social
Básica e
Infraestruturas
Sociais

20

Número de Províncias com Plano de
Acção Multissectorial para Redução da
Desnutrição Crónica (PAMRDC)
aprovado.

4 Provincias com PAMRDC Aprovado

SETSAN-AVC

Foi alterado o
indicador e
respectiva NT
Indicador
Antigo: Aumento
da % dos
agregados
familiares com
qualidade de
dieta alimentar
aceitável.

MFP

Foi alterado o
indicador e
respectiva NT
Indicador
Antigo: Nível de
satisfação dos
utentes dos
serviços públicos
(Índice Geral de
Obtenção de
serviços IOS) e
(Qualidade Geral
de Serviços -

Pilar de Apoio: Governação

Prestação
de Serviços
Públicos

21

Aprovar e Implementar da carta de
serviços a todos os níveis (Central,
Provincial, Distrital e Municipal)

26. expresso em número de instituições
com cartas de serviços elaboradas e
aprovadas.
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22
Descentraliz
ação

23

Número de distritos com o Relatório
anual de Desempenho dos Processos
Distritais, elaborado com base no
Sistema de Monitoria de
Desenvolvimento Distrital aprovado pelo
Governo Distrital, validado pelo CCD e
com resultados do desempenho
publicados.

% do orçamento transferido para as
províncias, distritos e autarquias
(Tranche Variável)

128 distritos com SMoDD implantado; 80
Relatórios Distritais de Desempenho
aprovados pelos Governos Distritais (até 1
de Março do ano N+1; dados do ano N).
80 distritos com os seus resultados de
desempenho, devidamente apreciados
pelos respectivos CCD, incorporados no
Relatório Nacional de Desempenho e
publicados no website do PNPFD (até 31
de Julho do ano N; dados do ano N-1).

MAE/MPD

Despesas de funcionamento (41%, 22%,
16% e 1%.

Despesas de investimento (18%, 4%, 3%
1%)
Pilar de Apoio: Macroeconomia

MF/DNO

QGS)
Foi alterado o
indicador e
respectiva NT
Indicador
Antigo: Número
de distritos com
relatórios anuais
de desempenho
dos processos
distritais
elaborado com
base no Sistema
de Monitoria de
Desenvolvimento
Distrital validado
pelo CCD e
publicado
Metas e NT
ainda não
acordadas
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28

33

PAMs

35

Taxa de Execução Orçamental
Agregada e Sectorial

Aumento do grau de transparência do
orçamento, na óptica da Iniciativa de
Orçamento Aberto

Índice de Desenvolvimento Humano
adaptado

A componente de taxa de execução
agregada do orçamento deve situar-se no
intervalo > =95% e <=105%. Isto significa
que o desvio da execução agregada do
orçamento deverá ser de ± 5%.
As outras componentes (de execução do
orçamento sectorial) devem situar-se na
margem [(100%) ± (desvio da execução
agregada do orçamento) ± 6)].

- Produção, publicação do Orçamento do
Cidadão sobre OE 2014 incluindo
aperfeiçoamentos dos conteúdos,
-Publicação do Plano endividamento
interno (2013).

0.202

MF/NDO, DNCP

MF

MPD

Foi reformulado o
indicador e
actualizada a NT
Indicador
Antigo: Taxa de
execução
Orçamental
Agregada e
sectorial em
relação ao
orçamento
aprovado.
Actualizada a NT
e meta para
2013. Continua o
mesmo indicador
Actualizada a NT
e meta para
2013. Continua o
mesmo indicador

Em falta, a informação do indicador 23.
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(ii) LISTA DE INDICADORES DO QAD DO GOVERNO A SEREM REVISTOS ATÉ RP QAD 2013 PARA O QAD 2014
Objectivo 1: Aumento da produção e produtividade agrária e pesqueira
Nota Técnica por
Indicadores
Indicador o Meta por mudar
melhorar
Manter o enfoque sobre a extensão, mas
# 1: Percentagem de produtores
definir o indicador de maneira mas clara,
assistidos pela Extensão que adoptam
com enfoque sobre os resultados esperados
novas tecnologias
(e medíveis) da extensão
Indicador de impacto. Mantê-lo ao nível do
# 2: Produtividade das culturas de
PARP mas definir um indicador mas ligado
Milho /Arroz / e Soja
as políticas do GdM nessa área
# 3: Áreas com sistemas de regadio
construído, reabilitado e em
aproveitamento
# 4: Número de comunidades com
terra delimitada e certificada
#5: Número de infra-estruturas de
apoio a pesca artesanal construídos
(não cumulativos)
Indicadores
# 9: % de MPEs contratadas nos
concursos públicos de Pequena
dimensão
# 10: Número de sectores abrangidos
pelo sistema de certificação de
competências (Não cumulativo)

Comentário
Tendo em conta a
discussão sobre
2013

MINAG

MINAG
Apenas mencionar
na NT investimento
público
O indicador é muito
específico; o grupo
poderia reconsideralo

O indicador, sendo muito específico, poderia
só ficar dentro da monitoria do sector e sair
do QAD
Objectivo 2: Promoção de Emprego

MINAG

MINAG

MIN PESCAS

Indicador o Meta por Mudar

Nota Técnica por
melhorar

Melhorar o indicador

Melhorar a NT

Mudar o indicador

Responsável

Comentário

Responsável
MF, MIC

INEFP, MITRAB
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Indicadores

Objectivo 3: Desenvolvimento Humano e Social
Nota Técnica por
Indicador o Meta por mudar
melhorar

Para todos estes
indicadores, o SMAP
sugere:
1) Olhar mais para
indicadores a um
nível sub-nacional,
identificando as
províncias/distritos
piores e colocando
metas
correspondentes
ou
2) Considerar a
possibilidade de ter
uma avaliação global,
retirada das revisões
anuais (e.g. para
Educação, Saúde e
Água e Saneamento)

# 11 (partos institucionais), # 12
(trabalhadores de saúde), # 13 (taxa
de escol), # 14 (alunos por prof.), # 18
(água), # 19 (sanit)

# 17: % e número de Mulheres
Grávidas Seropositivas que recebem
medicamentos ARVs nos últimos 12
meses para reduzir a transmissão de
mãe para filho
# 20: Aumento da % dos agregados
familiares com qualidade de dieta
alimentar aceitável

Comentário

Mudar o indicador

Responsável

MISAU
MINED
MOPH/DNA

MISAU

Ter em conta a
discussão sobre
2013

SETSAN

6

ANEXO VI

Pilar de Apoio: Governação
Indicadores

Indicador o Meta por mudar

Nota Técnica por
melhorar

Comentário
Ter em conta a
discussão sobre
2013

MFP

Reformular o indicador

Ter em conta a
discussão sobre
2013

MAE/MPD

# 23: % do orçamento transferido para
as províncias, distritos e autarquias

Reformular o indicador

Ter em conta a
discussão sobre
2013

MF/DNO

# 24: Publicação dos Número de
casos de corrupção a) denunciados; b)
em investigação; c) i. Acusados, ii não
acusados que aguardam produção de
melhor prova, III arquivados; d)
Julgados.

Reformular o indicador, adequação aos
indicadores do Sector da Justiça

# 21: Nível de satisfação dos utentes
dos serviços públicos (Índice Geral de
Obtenção de serviços IOS) e
(Qualidade Geral de Serviços - QGS)
# 22: Número de distritos com
relatórios anuais de desempenho dos
processos distritais elaborado com
base no Sistema de Monitoria de
Desenvolvimento Distrital validado
pelo CCD e publicado

MJ/PGR

Pilar de Apoio: Macroeconomia
Indicadores

Indicador o Meta por mudar

# 27: Receitas do Estado

Rever o indicador e meta, para reflectir
melhor a composição e determinantes da
receita, incluindo parte dos recursos
naturais.

# 28: Taxa de Execução Orçamental
agregada e sectorial em relação ao
orçamento aprovado

Rever a meta uma vez que a metodologia
de calculo mude

Nota Técnica por
melhorar

Comentário
AT
Ter em conta a
discussão sobre
2013

MF/DNO, DNCP
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# 33: Aumento do grau de
transparência do orçamento, na óptica
da Iniciativa de Orçamento Aberto.

# 34: Melhoria da gestão e
transparência das receitas de
exploração de recursos minerais

# 35: Índice de Desenvolvimento
Humano Adaptado

Reformular a meta
e a NT.

Ter em conta a
discussão sobre
2013

Manter o enfoque na transparência nos
recursos minerais mas rever o indicador em
linha com mudanças do EITI e assuntos
mais actuais (aspectos de gestão
macroeconómica e fiscal, selecção de
projectos, etc)

Indicador de impacto. Manter o indicador na
matriz do PARP mas substitui-lo no QAD

MF

MF, MIREM

Elementos por
considerar pelo novo
indicador: gestão e
sustentabilidade da
dívida;
implementação e
qualidade do eSISTAFE

MPD
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LISTA DE INDICADORES DO QAD DOS PAPS A SEREM REVISTOS ATÉ RP QAD 2013

Indicadores
#2: Desembolso do compromisso de AGO
no mês para o qual foi calendarizado, de
acordo com a programação mensal de
desembolsos acordada com o GdM.
# 3: Número dos PAPs com programas
multianuais não inferiores a 3 anos e
rolantes.

Indicadores Exclusivamente Relacionado com o AGO
Nota Técnica por
Indicador ou Meta por mudar
melhorar

Comentário

Meta por mudar

Tendo em conta desempenho de
verificado em 2013

Ajustar o indicador e a sua
Respectiva Meta

Ajustar o indicador e a sua
Respectiva Meta com enfoque no
carácter multi-anual (pelo menos
três anos) do AGO em vigor de

Ajustar a Nota
Técnica

Resp.

Composição do Portfólio
# 5: % de Ajuda Programática no total de
AOD desembolsado ao Governo.

Meta por Mudar

Ajustar a Nota
Técnica

Indicadores Gerais
# 6 Variação entre o valor total de apoio ao
orçamento e fundos comuns, comprometido
no ano n-1 e o valor desembolsado no ano
n.

Ajustar o indicador

# 7 Compromissos de AGO e FC para o
ano n+1 feito dentro das 4 semanas após a
Revisão Anual (RA) no ano n.

Ajustar a Nota Técnica

Reduzir a diferença entre o valor
Total de Apoio total ao Orçamento
e Fundos Comuns, Comprometido
no ano n-1 e o valor
desembolsado no ano n.

Ajustar a Nota Técnica

# 8: Desembolso dos compromissos dos
FC no mês para o qual foi calendarizado,
de acordo com a programação mensal de
desembolsos acordada com o GdM.

Meta por Mudar

# 9: % de PAPs com acordos multianuais
sobre FC não inferiores a 3 anos.

Meta por Mudar

Ajustar a Nota Técnica
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# 11: % AOD programado pelos PAPs que
foi efectivamente desembolsada no ano “n”

Reformular o indicador

# 12: % das provisões financeiras para os
anos n+1, 2 e 3 devidamente registada no
ODAMoz segundo o ciclo de orçamentação
e planificação tal como indicado no “Guião
sobre os Recursos Externos”

Ajustar o indicador

# 13: % dos desembolsos do ano n incluído
correctamente no ODAMOZ

Meta por Mudar

#15: Número de sectores de intervenção
por PAPs
#16: % do AOD ao Governo dos PAPs que
utiliza a CUT
#17: % do AOD ao Governo desembolsada
pelos PAPs que usa apenas os
procedimentos nacionais de prestação de
relatórios financeiros
#18: % do AOD ao Governo desembolsada
pelos PAPs auditada usando apenas os
procedimentos nacionais de auditoria
#19: % do AOD ao Governo desembolsada
pelos PAPs que usa os sistemas nacionais
de aquisição
#22: % de missões conjuntas/coordenadas
(entre os PAPs) do total de missões

Reformular o indicador de forma a
apresentar em que medida os
planos dos desembolsos
comunicados ao Governo são
respeitados (incluindo também os
projectos);

Reformular a Nota
Técnica.

Por definir o Valor médio
desembolsado por sector de
intervenção

Meta por Mudar
Meta por Mudar

Meta por Mudar
Meta por Mudar
Meta por Mudar
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