I.DESCENTRALIZAÇÃO
ACÇÕES A REALIZAR

IMPACTO ESPERADO

INSTITUIÇÃO
RESPONSÁVEL

Formação de 415 autarcas dos municípios de Maputo cidade, Xai-xai,
Macia, Chókwè, Chibuto, Manchacaze, Beira, Dondo, Marromeu, Familiarizados os autarcas com a legislação para melhor servir o
Gorongoza, Nampula, Nacala, Angoche, ilha de Moçambique, Monapo e cidadão.
1 Ribáuè
Formação de 129 técnicos de todas autarquias (3 para cada Município)

Melhorada a prestação de serviços aos cidadãos nos Municípios.

2

3

Distribuir o fardamento e insígnias para as autoridades comunitárias Autoridades comunitárias ostentam os distintivos e mais motivados
(AC`s)
para o desempenho do seu papel junto das comunidades.

Realizar um seminário de gestão financeira, auditoria para 56 Secretários Permanentes Distritais dotados de instrumentos para
Secretários Permanentes Distritais de todos os distritos das Províncias assegurar uma melhor gestão financeira
4 do Niassa, Nampula e Cabo Delgado

5

6

MAE

Realizar inquéritos /sindicâncias para atender as reclamações
Fortalecida a boa governação, combate ao burocratismo em prol do
/denúncias apresentadas pelos cidadãos e instituições – Avaliação do
combate a corrupção
grau de resposta dos órgãos da Administração Local e Autárquica
Elaborar a proposta de mudança de nomes geográficos de 7 distritos, 1
vila, 19 postos administrativos e análise das propostas de mudança de Elevada a valorização da identidade cultural e histórica
nomes de 5 distritosmunicipais da cidade de Maputo.
Edição da 3ª Feira Ambiental,

7
Concluir o processo de aprovação de crédito da IDA para a
implementação do programa nacional de planificação e finanças
8 descentralizadas no valor de USD 30 milhões.
Elaborar dossiers dos processos distritais (participação comunitária,
planificação estratégica, planificação operacional, execução/infra9 estruturas e controlo interno)
Prosseguir a formação de 250 membros dos Conselhos Consultivos
10 Locais
Elaborar o guião de orientação para o Fundo Distrital de
11 Desenvolvimento (FDD)

Divulgadas iniciativas que concorrem para a gestão de resíduos,
geração de receita, preservação e sensibilização ambiental na zona
centro do país no âmbito do combate a pobreza
Recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis para o
reforço da acção governativa a nível da planificação participativa e
finanças locais.
Distritos com quadro de referência para a implementação de
programas de desenvolvimento dentro do quadro da planificação
nacional.
Membros dos conselhos locais melhor preparados e com métodos
uniformes de trabalho
Distritos com referência para melhorar em termos de qualidade e
quantidade os impactos da aplicação dos “7 milhões”.
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MICOA

MPD

MPD/MAE

II.COMBATE DOS OBSTÁCULOS AO DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS
ACÇÕES A REALIZAR
12 Actualização das taxas de DUAT
13 Criação do Forum de consultas sobre terras
14

15
16

17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27

Aprovação do Regulamento da Lei do Serviço Cívico

IMPACTO ESPERADO
Criados incentivos para a maximização do uso da terra.
Melhorado acesso e uso de terras e menos conflitos
Criadas condições para a promoção da cultura de trabalho e autoemprego

Motivação da população para o exercício da cidadania fiscal como
Lançamento da campanha de popularização do imposto, envolvendo contributo para o desenvolvimento económico e social do País;
todos os níveis do Governo e líderes comunitários
Alargamento base tributária, aumentando o grau de cobertura do
Orçamento do Estado pelos recursos domésticos.
Entrada em Funcionamento do Balcão de Atendimento Único (BAU) de Celeridade e melhoria do atendimento e da qualidade de serviços
Cabo-Delgado
prestados ao cidadão e ao sector privado
Assegurado o conhecimento contínuo do grau de satisfação dos
Estebelecimento de Terminais (Electrónicos) de Consulta ao Cidadão utentes e criação de um Sistema de concorrência positiva entre as
nos 11 BAUs e na UTRESP
instituições da Administração Pública, no quadro da melhoria dos
serviços prestados
Reunião com os Detentores de Licença de Comercialização de produtos
Melhorar receitas/ Controle de produtos e reduzir fuga ao fisco
mineiros na Cidade de Nampula
Realização de Feiras nos locais de produção mineira em Nampula e Melhorar a qualidade de vida dos operadores mineiros através da
Manica
venda dos seus produtos
Envolver directamente os estudantes finalistas e recém graduados do
Realização da V Edição do Programa “Férias Desenvolvendo o Distrito”
ensino superior e médio em várias esferas de desenvolvimento nos
envolvendo 256 jovens.
Distritos
Aprovar o Diploma Ministerial para a abolição da taxa de fronteira
Reduzidos os custos de travessia foronteiriça para os cidadãos
Criadas condições para facilitação da tramitação do investimento
Divulgar o guião do Investidor ao nível das províncias
nacional e estrangeiro
Declarar as áreas de interesse turístico, no âmbito do Projecto Arco Assegurado o desnevolvimento ordenado de estâncas turísticas
Norte
integradas nas províncias de Cabo Delgado, Nampula e Niassa.
Facilitada e melhorada a circulação de pessoas entre Moçambique e
Assinatura do Acordo de Isenção de Vistos de entrada para a Namíbia
outos países
Divulgar informação sobre os benefícios fiscais
Reduzida a fuga ao fisco e a corrupção junto à fronteira
Assistência técnica aos psicultores dos distritos de Manica, Aumento da produção comercial de peixe de cultivo em cativeiro
Sussundenga, Gondola e Báruè
eaperfeiçoadas as técnicas de produção da carpa
Lançamento da Campanha Nacional de comunicação sobre o combate à Maior participação das comunidades na gestão das escolas e no
corrupção e melhor gestão das escolas
combate à corrupção no sector
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INSTITUIÇÃO
RESPONSÁVEL
MINAG
MDN

MF

MFP

MIREM

MJD
MINT
MITUR

MF/MINEC
MP
MINED

III. INFRA-ESTRUTURAS FÍSICAS
ACÇÕES A REALIZAR
28
29
30

IMPACTO ESPERADO

Inauguração da ponte sobre o Rio Rovuma (Cabo Delgado)

Estabelecida a ligação entre Moçambique (Negomano) e Tanzânia
(Ntambaswala)

Inauguração da ponte sobre os Rios Lucite e Mussapa (Manica)

Garantida a transitabilidade e a circulação segura de pessoas e bens

Inauguração da Estrada N7 Vanduzi- Changara (Manica-Tete)

Reduzido o tempo de viagem e melhorada as condições de
transitabilidade

Inicio das obras de reabilitação da N1 no troço Jardim- Benfica, (7Km Descongestionado o tráfego à entrada e saída da cidade de Maputo
31 Maputo)
Aumentada a capacidade de produção de 5.536 para 9.13m3/dia;
Aumentada a capacidade de reserva de 1.550 para 1.800m3;
Inauguração das infra-estruturas do Sistema de Abastecimento de Água Disponibilizada água a mais 28.800 pessoas; Aumentada a
da Maxixe (Inhambane)
fiabilidade do Sistema; Melhorada a salubridade e saúde pública;
População peri-urbana com mais tempo disponível para actividades
32
produtivas;
Disponibilizada água a mais 17.490 pessoas; Aumentada a
fiabilidade do Sistema;Melhorada a salubridade e saúde pública;
Inauguração das infra-estruturas do Sistema de Abastecimento de Água
População peri-urbana com mais tempo disponível para actividades
de Inhambane (Cidade de Inhambane)
produtivas.
33
Inauguração da Estação de Tratamento de Água de Metuge - Pemba
Melhorada a qualidade de água distribuída à Cidade de Pemba e
34
Metuge
Melhorada a qualidade de água distribuída a Cidade de Quelimane e
Inauguração da Estação de Tratamento de Água de Licúari - Quelimane
35
Nicoadala
Conclusão das obras de emergência do Sistema de Água de Nacala- Aumentado o tempo de fornecimento de água de 8 horas por dia com
fase I
restrições para 18 horas em média; Restabelecido o abastecimento
de água em alguns bairros e extensão da rede; Aumentada a
cobertura dos serviços de 15 para 31%
36
Garantida água no Regadio de Chókwè durante todo o ano, para o
Inauguração das obras de reabilitação da Barragem de Macarretane.
37
aumento da produção e produtividade.
Inauguração da 1a fase de reabilitação de emergência dos Sitemas de Garantido o abastecimento de água a mais de 100.000 habitantes do
38 Abastecimento de Água do Planalto de Mueda
Planalto de Mueda
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INSTITUIÇÃO
RESPONSÁVEL

MOPH

III. INFRA-ESTRUTURAS FÍSICAS
ACÇÕES A REALIZAR

IMPACTO ESPERADO

Lançamento da consulta pública da Política e Estratégia da Habitação, Garantida a Participação da Sociedade Civil, particularmente dos
projectos-tipo e materiais de construção alternativos
jovens, na discussão da Política; Reduzidos os encargos dos
cidadãos na aquisição de projectos para construção de habitação
particular (assegurada a qualidade, funcionalidade, segurança,
estanquidade, conforto e durabilidade)

INSTITUIÇÃO
RESPONSÁVEL

MOPH

39
Inauguração da Urbanização Básica de 200 talhões em Cambeve, Aumentado o índice da população com acesso a terra infra40 Município da Manhiça
estruturada
Criada base produtiva para aumento da capacidade de
Início das obras de construção da Fábrica de Caju em Nangade
41
processamento
42 Construção da Represa de Magude
Mitigado os efeitos da Estiagem
Concluir 14 fontes de água na província de Cabo Delgado (Mecufe 2,
Melhoradas as condições de vida das comunidades pesqueiras
43 Quissanga 1, Macomia 6, Mocímboa da Praia 2 e 3 em Palma)
Concluir a construção de 3 centro de primeira venda do pescado, sendo
44 2 em Angoche e 1 em Nacala província de Nampula
Melhoradas as condições de comercialização do pescado e
Concluir 50 Km de via de acesso para comercialização do pescado,
consequente aumento da renda dos pescadores
sendo 36 em Memba, 7 Ilha de Moçãbique e 11 Mossuril, província de
45 Nampula
Concluir a construção e proceder a entrega de 20 casas à igual número
Melhorada as condições habitacionais das famílias em situação de
de famílias em situação de pobreza e afectadas pelo HIV-SIDA no
pobreza e afectadas pelo HIV-SIDA
46 Distrito de Nhamatanda, Província de Sofala.
Aumentado o numero de Sedes Distritais ligadas à Rede Nacional de
Electrificação de 3 Sedes Distritais através da Rede Eléctrica Nacional
Transporte de energia eléctrica (RNT), beneficiando 700 novos
(RNT), nomeadamente Metarica e Mecanhelas (Niassa) e Zumbo (Tete).
47
consumidores.

48

Electrificação, através de Sistemas Fotovoltáicos, do Hospital Rural de
Mueda e dos seguintes postos administrativos:Namacande (Muidumbe),
Quiterajo (Macomia), Mapupulo (Montepuez), Meza (Ancuabe), Facilitado o acesso a fontes modernas de energia a 30.995
Machoca (Namuno), Mtamba e Povoado da Base Beira (Nangade), beneficiários.
Mbau e Diaca (Mocímboa da Praia), Mpire (Balama) e Olumbe (Palma),
em Cabo Delgado; Vila-sede de Chicualacuala em Gaza.

Electrificação da Vila-sede de Funhalouro, em Inhambane, através de Acesso a fontes modernas de energia e melhoria das condições de
49 um Sistema Híbrido (Grupo Gerador e Sistemas Solares).
vida da população, sendo 2.841 beneficiários.
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MINAG

PESCAS

MMAS

ENERGIA

III. INFRA-ESTRUTURAS FÍSICAS
ACÇÕES A REALIZAR

IMPACTO ESPERADO

INSTITUIÇÃO
RESPONSÁVEL

Entrada em funcionamento de 10 Grupos Geradores nos PA’s de
Majune e Mavago-sede (Majune e Mavago) em Niassa; Cunle (Ribaúe),
Mutivaze (Nampula-Rapale), Namaponda (Angoche), Liupo e Namige Facilitado o acesso a fontes modernas a 6.760 beneficiários.
(Mongicual) em Nampula; Dôa, Inhangoma e Mulima (Mutarara) em
50 Tete.
Entrada em funcionamento de 10 Postos de Abastecimento de
combustiveis nos distritos de Chigubo e Massangena (Gaza), Mabote e Expandida a rede de distribuição de combustíveis para mais 195.785
Funhalouro (Inhambane), Mossuril, Mongicual e Murrupula (Nampula) e moçambicanos em zonas rurais.
Marrupa, Lago e Mavago (Niassa), no âmbito do Incentivo Geográfico.

51
52 Fixar taxa de energia para o sector agrário
Construção de 2 Postos de Abastecimento em Marracuene (Maputo) e
Bairro T3 (Cidade-Maputo), no âmbito da expansão da rede de
53 distribuição da Petromoc.
Entrada em funcionamento de tanques de armazém de combustíveis na
54 Beira com capacidade de 77.000m^3
Inauguração das cadeias distritais de Mabote, Guro, Muecate, Boane e
55 Chiure
Início de construção da Estação de Conhecimento do Projecto de
56 Carvão de Moatize
Início de construção das infra-estruturas do Projecto de Carvão de
57 Benga

58

Viabilizados iniciativas de intensificação agrária
Expandida a rede de distribuição de combustíveis.

Expansão da rede de distribuição de combustíveis.
Melhorado as condições de habitação dos reclusos e o
descongestionamento das cadeias provinciais.
Visualização das actividades do Projecto, Escola e reprocidade de
experiência
Iníciada as actividades para a produção mineira e conferida mais
mao-de-obra para o Projecto

Conclusão e Entrega dos Sistemas de Abastecimento de Água nos Disponibilizada água potável às populações carenciadas para a
Distritos de Palma, Macomia, Mocimboa da Praia, Quissanga e Búzi
melhoria da sua qualidade de vida

Inauguração do sistema de energia para a Escola e Hospital de
Magugumeta(Provincia de Inhambane) no quadro dos Projectos Sociais
59 resultantes do Empreendimento de Gás Natural
Concluir as obras de construção de silos e armazêns dos distritos de
60 Gorongosa e Nhamatanda

ENERGIA

JUSTIÇA

MIREM

Disponibilizada Energia a Escola e Hospital melhorada a qualidade
de serviços e conservação dos equipamentos e medicamentos
Aumentada a capacidade de armazenagem em 3 mil tons em cada
Distrito
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MIC

III. INFRA-ESTRUTURAS FÍSICAS
ACÇÕES A REALIZAR

IMPACTO ESPERADO

61 Inauguração da Linha de Sena
Melhorada mobilidade de pessoas e bens na zona centro.
62 Início da construção do Aeroporto de Nacala
Aumentada a capacidade de mobilidade de pessoas e bens.
Construção de paragens de Passageiros em Mutua e Munhava (cidade Organizado o Sistema de parqueamento do transporte de
63 da Beira).
passageiros urbano inter provincial e internacional.
Melhorada a comodidade e conforto das pessoas e bens e redução
Inauguração da primeira fase da Terminal Rodoviária da Beira
64
dos índices de acidentes.
Colocar paragens e autocarros de Transporte Público de Transfer nos Melhorada a mobilidade e comunicação de pessoas e bens e
65 aeroportos de Maputo, Beira e Nampula e definir suas rotas.
estabelecida a inter modalidade no transporte de passageiros.
Reduzido o tempo despendido pelas famílias a busca de água e
Extensão do Abastecimento de Água no Bairro Quissimanjulo, Nacala, diminuição da incidência de doenças endémicas associados ao
beneficiando 8,000 pessoas
consumo de água imprópria
66
Facilitado o acesso a produtos comercializados em melhores
condições de higiene ambiental a 4,000 habitantes;e reduzida a
Construção de um Mercado com 150 bancas no Bairro Famine,
Montepuez
incidência de doenças endémicas associadas ao consumo de
67
produtos alimentícios mal conservados
Inauguração de duas novas unidades Kapulana em Alto Molocué e Guijá
Aumentada a capacidade de alojamento nos distritos
68
69 Inauguração do Hotel Sena na cidade da Beira
38 novas camas disponiveis na cidade da Beira
Criada oportunidade de gestão, alojamento e criados novos postos
Conclusão do acampamento comunitário Ndzou, em Manica
70
de emprego naárea
Serviços da instituição aos contribuintes e beneficiários mais
Inicio da construção das instalações para o funcionamento dos serviços
aproximado; e Melhorado o atendimento dos utentes do sistema e
do INSS nos distritos da Manhiça, Vilanculos, e Marromeu;
71
condições de trabalho;
Reabilitar a Unidade de Produção dos meios de compensação da Unidade de produção ADEMIMO reabilitada e a produzir meios de
72 ADEMIMO, Distrito de Boane, província de Maputo.
compensação para pessoas portadoras de deficiência
Lançamento da campanha de construção acelerada de salas de aulas
Expandida a rede escolar EP e ESG
73 de 2010
Inauguração das Escolas Secundárias de Angoche, Mocuba, Ribáuè,
Expandido o Ensino Secundário Geral
74 Montepuez, Pemba, Lichinga, PS Kankhomba, Macia
75 Inauguração da Escola Profissional de Mabote
Expandido o Ensino Técnico Profissional
Inauguração do Centro Regional de Recursos para o Ensino Especial da Melhorado o atendimento aos alunos com necessidades educativas
76 Macia
especiais
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INSTITUIÇÃO
RESPONSÁVEL

MTC

MICOA

MITUR

MITRAB
MMAS

MINED

IV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ACÇÕES A REALIZAR

IMPACTO ESPERADO

INSTITUIÇÃO
RESPONSÁVEL

Introduzir carruagens melhoradas de passageiros nas Linhas Ressano- Melhorada a prestação de Serviços de Passageiros nas linhas de
76 Garcia-Goba e Limpopo
Ressano Garcia, Goba e Limpopo.
Introduzir o Serviço de Bilhete Pré-Pago (Parte Electrónica) nos TPM e
Reduzida a burocracia no acesso ao transporte público.
77 TPB
Integrar TPM Intermodal, Abrir a rota Ponte cais de Maputo-Museu.
78
79 Colocar uma embarcação no percurso Inhassoro/Bazaruto.
80 Lançar o Serviço Correio Expresso

Melhorada a mobilidade de pessoas no centro e arredores da cidade
de Maputo, existência de opções de serviço de transporte ao público.

MTC

Melhorada a mobilidade de pessoas e bens no troço.
Melhorada a qualidade de Serviço Postal.
Existência de 1200 ton de trigo numa área de 12000 ha;
Existência de 500 ton de milho para cobrir uma área de 20000 ha;

Assegurar disponibilização de semente para a segunda época.

81
82 Distribuir 45 multicultivadoras
83 Distribuir 26 motobombas
84 Produzir 1.300.000 doses vacina para a campanha de vacinação

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Existência de 2.000 ton de semente de batata reno para cobrir uma
área de 1000 ha e uma produção de 20.000 ton para consumo; uma
áreas de 62.5 ha para produção 600 ton para semente

Criadas condições para o aumento de áreas de cultivo
Criadas condições para aumento das áreas irrigadas em 520 ha
Mais disponibilidade de vacinas contra Newcastle
Criadas condições para o aumento de produção e produtividade nas
Treinar 500 produtores no Distrito de Moamba, Prov. Maputo na
culturas de hortículas, para o melhoramento de processamento e de
produção de hortícola, agronegócios e processamento
oportunidades de negócios
Treinar 20 produtores em Marracuene, Prov. de Maputo e estabelecer Criadas condições para o aumento de produção e produtividade nas
demostração de produção do arroz, milho e hortícolas
culturas de arroz, milho e hortículas
Divulgar as cartas tecnológicas
criadas condições para uma produção eficiente e eficaz
Sensibilizar criadores de aves na observância das normas de higiene no
Reduzidos índices de doenças nas comunidades
abete e processamento de frangos,
Estabelecer uma equipe de respostas rápidas a surto de doenças para
Reduzidos índices de doenças no país
todo País
Benefício para 15 empresas produtoras e fomentadoras beneficiarão
Lançar a classificação Instrumental da fibra do algodão
e 250.000 familias
Produzir e distribuir mudas de cajueiro

Produzidas e distribuidas pelo menos 1.500.000 mudas de cajueiro

Processar 1.250 ton de amendoa para exportação
Adquirir uma unidade de processamento de arroz
Financiar os avicultores através da linha de crédito bancário
Conceder crédito mútuo a outros 20 agricultores

Criados cerca de 8.000 postos de trabalho
Criada capacidade de processamento de arroz no Chokwe
Produzir 500 ton adicionais de frango no mercado
Alargamento de número de benificiarios
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MINAG

IV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ACÇÕES A REALIZAR
Ligar novos consumidores através da Expansão da Rede Nacional de
96 Transporte de energia eléctrica.
97 Electrificação do Hospital Rural de Mueda
Instalar contadores pré-pago (CREDELEC), nos distritos de Moma
(Nampula), Guruè, Milange e Mocuba (Zambézia), Ulónguè (Tete) e nas
98 cidades de Chimoio (Manica) e Maputo.

99
100

101

102

103

Aumento do nível de acesso da população à energia eléctrica em
30.486 ligações.
Melhoria de prestação de serviços a população

INSTITUIÇÃO
RESPONSÁVEL

ME

Melhorada a racionalização do uso de energia eléctrica, permitindo
deste modo, o acesso a 55.000 consumidores.

Existência de mecanismo de organização e gestão das diferentes
Criação da Associação dos Inovadores de Moçambique e realização da
etapas, níveis e processos no ciclo de inovação e transição ao
1ª Gala (Inovador e o Desenvolvimento Tecnológico)
mercado
Instalação de 2 Centros Multimédias Comunitários nos Distritos de Aumento dos níveis de acesso e uso de tecnologias de informação e
Balama - Cabo Delgado e Manjacaze - Gaza
comunicação
Melhorada a qualidade dos serviços prestados no sector do turismo
Capacitar 200 pessoas nas comunidades em hotelaria, restauração e
(100 nas comunidades de Matutuine e Massingir e 100 na Reserva
áreas de conservação
de Gilé)
Apoiar 156 associados , dos quais 88 mulheres e 68 homens da União
de Associações e Cooperativa de Camponeses de Montepuez e 15
beneficiarias da Associação de Mulheres de Maíngue, no Distrito de Melhoradas as condições de vida das populações mais carentes.
Muidumbe, na Província de Cabo Delgado, com 2 tractores com as
respectivas alfaias e insumos agrícolas.

MCT

MITUR

MMAS

Apoiar 26 pessoas da Associação Wakula Mahubo, com 6 pavilhões, Assegurada a geração de rendimentos para auto-sustento dos
2.000 pintos e 900 poedeiras, Distrito de Boane, Província de Maputo.
beneficiários

Fornecer kits de produtos alimentares de primeira necessidade a 30.000
104 crianças órfãs e vulneráveis, em todo o país.
Atribuir 139 meios de compensação a igual número de pessoas
portadoras de deficiência militar, sendo 75 (12 triciclos, 11 cadeiras de
rodas e 52 canadianas) em Cabo Delgado e 64 (10 triciclos, 10 cadeiras
105 de rodas e 44 canadianas) em Niassa.
Inuagurar o centro comunitário aberto para atendimento as pessoas
idosas, na Cidade de Pemba, província de Cabo Delgado, com 120
106 beneficiários.

107

IMPACTO ESPERADO

Melhorada a dieta alimentar e nutricional das crianças órfãs e
vulneráveis
Reduzidas as barreiras impostas as pessoas portadoras de
deficiência, melhorando a integração das mesmas nos domínios
social e económico.
Reduzido o índice de mendicidade e vulnerabilidade por parte das
pessoas idosas

Alargar a atribuição de subsídio de alimentos à 1.176 beneficiários,
Assegurada a capacidade de satisfação das necessidades básicas
sendo 104 em Inhambane, 119 em Gaza, 97 em Maputo Cidade, 96 em
das pessoas em situação de pobreza e sem capacidade para o
Maputo Província, 114 em Manica, 107 na Zambézia, 106 em Tete, 97
trabalho
em Sofala, 137 em Nampula, 99 em Cabo Delgado e 100 em Niassa.
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MMAS

MMAS

108

Prestar apoio multiforme (material e financeiro) directo a mais de 5.250
novos ingressos, sendo 525 em Inhambane, 600 em Gaza, 120 em
Assegurada a satisfação das necessidades básicas pontuais das
Maputo província, 130 na Cidade de Maputo, 350 em Manica, 725 na
pessoas em situação de pobreza e de emergência.
Zambézia, 325 em Tete, 625 em Sofala, 750 em Nampula, 500 em Cabo
Delgado e 600 em Niassa (através do PASD).
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IV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
IMPACTO ESPERADO

INSTITUIÇÃO
RESPONSÁVEL

Melhoradas as condições de aproveitamento da produção agrícola
(cereais), contribuindo para a dieta alimentar das comunidades.

MMAS

ACÇÕES A REALIZAR

109
110
111
112

113
114
115

Entregar 4 moageiras, sendo uma em cada um dos seguintes distritos:
Nangade, Macomia, Mecufi e Meluco, na província de Cabo Delgado,
beneficiando 60 mulheres.
Expansão do Ensino básico a Distância aos funcionários públicos para
mais 10 Distritos
Graduar 160 Técnicos Médios em Administração Pública e Autárquica
(funcionários)
Formar os primeiros 20 Formadores no âmbito da implementação do
Sistema Nacional de Arquivos do Estado (SNAE)
Estabelecer Centros de Conhecimento da Administração Pública nas
Secretarias Provinciais, nos Institutos de Formação em Administração
Pública e Autárquica (IFAPAs) de Lichinga, Beira e Maputo e no Instituto
Superior de Administração Pública
Revisão do Plano de Estrutura do Município de Nacala
Criar estâncias de Desenvolvimento em Tete e Quelimane

Funcionários do Estado com conhecimentos básicos para a melhoria
de prestação dos serviços públicos.
Melhorada a capacidade técnica dos Órgão Locais do Estado,
através da disponibilidade de mais técnicos qualificados
Melhorada a qualidade, guarda e acesso a informação da
Administração Pública a todos os níveis
Melhorado o acesso à informação tecnológica aos funcionários e
agentes do Estado e cidadãos em geral. Reforçada a capacidade
para a capacitação contínua, reforçado o potencial para mudança de
atitudes dos funcionários e agentes do Estado
Actividades económicas melhores organizadas
Empresariado local dotado de informação dos projectos de
investimento

Realizar 3 seminários regionais de capacitação dos intervenientes
600 actores chaves do FDD capacitados como formadores
116 chaves do FDD
Recursos públicos racionalizados no âmbito de desenvolvimento
Redimencionar os Fundos de Fomento Público
117
local
118 Lançamento de materiais auxiliares para leitura e escrita
Aumento das crianças que sabem ler e escrever
119 Lançamento do programa Alfa Rádio em todo o país
Atingir o objectivo de 1 milhão alfabetizados por ano
Capacitação dos docentes do Programa do Ensino Secundário à
Expansão das oportunidades para ensino secundário
120 Distância
Realização da Primeira Formação Acelerada de Professores de Campo
Aumento de qualidade do ETP
121 Profissional de Agricultura e Agro-indústria
122 Formação de avaliadores internos do ensino superior
Melhorada a qualidade de ensino das instituições de ensino
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MFP

MFP
MICOA/MPD
MPD

MF/MPD

MINED

IV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ACÇÕES A REALIZAR
123

Lançamento da Campanha de cortesia no Serviço Nacional de Saúde.

IMPACTO ESPERADO

INSTITUIÇÃO
RESPONSÁVEL

Atendimento Melhorado

Realização da Campanha de Vacinação Antitetânica nas escolas
Qualidade de vida das crianças na idade escolar melhorada
124 primárias de todo o País
125

Realização da Campanha de desparasitação nas escolas primárias

Reduzida a prevalência de parasitoses nas crianças na idade escolar

Reduzida a prevalência de parasitoses infantís e anemia na mulher
Realização da 1ª Semana de Saúde da Mulher e da Criança de 12 a 17
126
grávida
de Abril
Educação para a Saúde na mulher grávida melhorada
Comemoração do dia Mundial de Saúde e Urbanismo em todas as Cidadãos residentes nas cidades sensibilizados sobre a relação
127
Capitais Provinciais no dia 11 de Abril de 2010
entre Saúde e Urbanismo e sua importância
Aproximação do Combatente nos processos de tomada de decisão
Realização da Conferência Nacional dos Combatentes sobre os sobre a sua reinserção socioeconómica
128
desafios da reinserção social no âmbito do combate à Pobreza
Criação de um espaço para troca de ideias sobre a estratégia de
desenvolvimento do país
Fixação de 1.000 Pensões de Combatentes

Melhoria das condições de vida dos Combatentes

Financiamento para a auto-construção de 20 casas de Combatentes

Melhoria das condições habitacionais dos Combatentes

Emissão de 20 programas radiofónicos sobre os desafios da reinserção
social dos Combatentes e sobre a História da Luta de Libertação
Nacional e da Defesa da Soberania
Divulgação da legislação sobre cidadania, no âmbito do programa de
educação jurídica dos cidadãos, tendo como fim promover o
conhecimento dos direitos e deveres dos cidadãos e do papel social do
MJ; através dos meios de comunicação social e campanhas de
educação cívica.
Autonomizar a delegação do IPAJ da cidade de Maputo, Direcção
Nacional do IPAJ
Modernização dos serviços de assistência jurídica, passando a ser feito
também por via telefónica através do estabelecimento de uma “central
de atendimento”
Instalação de computadores e equipamentos para o registo e emissão
de certidões relativamente ao Nascimento e Óbitos nos hospitais
centrais de Maputo, Beira e Nampula
Identificação de escolas primárias com crianças matriculadas e não
registadas; e promoção do registo focalizado nesses locais
Reabertura da enfermaria de cirurgia, do sector de imagiologia e dos
blocos de consulta de saúde materno- infantil do Hospital Militar de
Maputo

Criação do pensamento comum sobre a responsabilidade das partes
envolvidas
Melhoria do diálogo entre as partes envolvidas

MISAU

COMBATENTES

MF/COMBATENTES

129
130

131

132
133

134

135
136

137

COMBATENTES

Maior divulgação e conhecimento sobre as instituições de acesso a
justiça e dos direitos e deveres dos cidadãos
Permitirá a aproximação dos serviços de assistência jurídica aos
cidadãos
Minimizar os problemas decorrentes da insuficiente presença
territorial do IPAJ, permitindo maior acesso a assistência jurídica

MJ

Registo antempado de crianças e de óbitos ocorridos
Maior número de crianças com a situação registral regularizada.
Incremento da capacidade de assistência médica aos militares das
FADM e às populações das áreas circunvizinhas
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MDN

IV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
ACÇÕES A REALIZAR
Abertura da Rádio Umbeluzi das Forças Armadas de Defesa de
138 Moçambique
139 Realização de jornadas de apoio ao saneamento e meio ambiente
140 Abertura da Delegacao do INSS no distrito de Matutuíne
Produção e divulgação de um vídeo cobrindo os serviços prestados nos
141 Centros de Emprego e de Formação Profissional do INEFP
Realização de duas mega-feiras de informação e orientação profissional
e sobre o empreendedorismo nas Provincias de Sofala e Nampula em
142 parceria com a ESSOR (ONG Francesa) e a OIT
Início do Instituto de Formação de Planeamento Físico e Ambiente
143
144

Lançamento do 1º Compêndio Nacional de Estatísticas do Ambiente

IMPACTO ESPERADO
Divulgação de informações de interesse público sobre a defesa
nacional
Participação das FADM na preservação do meio ambiente
Melhorados os serviços prestados aos utentes do sistema

INSTITUIÇÃO
RESPONSÁVEL
MDN

Despertar o espírito empreendedor particularmente nos jovens
Divulgar informações sobre possibilidades profissionais para jovens,
bem como exibição de bens produzidos pelos formandos e
empreendedores
70 Alunos provenientes das Províncias de Gaza, Inhambane, Sofala,
Manica, Zambézia, Niassa e Cabo Delgado a serem formados em
matéria de ambiente e planeamento físico

MITRAB

MICOA

Providenciar informação ambiental aos decisores e público em geral

Impulsionar os cidadãos no resgate, preservação e divulgação das
tradições culturais do país; fortalecer a auto-estima, a paz,
145
estabilidade social, solidariedade
Impulsionar o acesso às fontes do conhecimento e a oferta de
Reabertura da Biblioteca Nacional de Moçambique ao público
146
serviços de elevada qualidade ao público
Estimular os cineastas, cidadãos ao amor pela Pátria, e
Apresentação de filmes históricos moçambicanos restaurados e
desenvolvimento da área do cinema, como fonte de história,
digitalizados.
147
comunicação e do progresso.
Lançamento do VI Festival Nacional de Cultura.
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MCULTURA

IV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
IMPACTO ESPERADO

INSTITUIÇÃO
RESPONSÁVEL

Melhorar a qualidade desportiva dos praticantes
Maior envolvimento da população na prática desportiva e melhoria da
qualidade de vida

MJD

ACÇÕES A REALIZAR
148 Formação de 60 técnicos desportivos
149

150
151

Promoção de feiras desportivas nos dias 3 de Fevereiro e dia 7 de Abril

Realização de acções policiais e de educação vial para prevenir e Elevado nível de segurança rodoviária, reduzido o índice de
combater acidentes de viação
acidentes de viação e reduzido o índice de mortalidade na via pública
Introduzir um horário especial para atendimento de pedidos do novo BI

Constituir e operacionalizar 5 brigadas móveis adicionais para a recolha
de dados nas instituições públicas, instituições privadas, escolas,
unidades produtivas, aldeias e bairros, no âmbito da produção do BI
152 com características bio-métricas
Iniciar a emissão de passaportes e DIREs com características bio153 métricas

154

Abertura de postos fiscais em Matchedje, Pebane, Marromeu, Songo e
Zóbwè

Abertura dos postos fiscais de Namoto e Solidja
159
Abertura da Terminal Internacional Rodoviária de Namaacha
160

Serviço adicional de emissão do BI com características bio-métricas
mais próximo do cidadão e aumento do número de cidadãos com o
novo BI
Cidadãos com documentos mais seguros e compatíveis com as
exigências regionais e internacionais

MINT

Formação de guardas e moradores de prédios sobre o sistema de Guardas e moradores de prédios melhor preparados para atender as
prevenção e combate a incêndios
situações de emergência (incêndios, elevadores encravados)

Realização de 30 simulações de intervenções para casos de incêndios e
outros perigos nas instalações públicas, a nível central, provincial e
155 distrital
Produção e distribuição de 1.000 folhetos e 1.000 cartazes sobre
156 medidas de prevenção e combate a incêndios
Capacitação de 12 carpinteiros navais, em Inhambane, em novas
tecnologia de pesca que se traduz em construção de embarcação tipo
157 moma

158

Aumento do número de pedidos atendidos e redução de filas para
pedidos de Bis

Responsáveis e funcionários das instituições públicas melhor
preparados para agir em casos de emergências resultantes de
incêndios e outros perigos
Cidadãos informados sobre os riscos e medidas a tomar para
prevenir e mitigar os efeitos dos incêndios
Melhoria de condições de produção pesqueira artesanal
Redução das distâncias percorridas pelos agentes económicos para
o cumprimento das suas obrigações fiscais;
Inclusão de mais contribuintes.
Facilitação do comércio transfronteiriço;
Contributo para o aumento da actividade produtiva nas regiões de
implantação dos postos;
Controlo de mercadorias nocivas à saúde pública
Facilitação do desembaraço aduaneiro das mercadorias, eliminando
a necessidade da dupla paragem na Frigo (TIRO);
Redução dos custos de armazenagem
Redução do contrabando
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PESCAS

MF

V.PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE CALAMIDADES NATURAIS E OUTROS DESASTRES
ACÇÕES A REALIZAR

161

162
163

164

165
166
167

168
169

IMPACTO ESPERADO

30 Chefes de postos administrativos, das zonas propensas aos
Formar 30 chefes de postos administrativos em matéria de gestão de
riscos de calamidades preparados para dar resposta adequadas aos
risco de calamidades
riscos de calamidades
Concluir as obras de construção da fabriqueta de processamento de Disponibilizar para a população do bairro de reassentamento de Golifruta seca e de achar de manga no bairro de reassentamento de Goli- Goli, um meio que as permitirá conservar a fruta seca, para uso e
Goli, Mutarara, em Tete
aproveitamento em épocas críticas
Formar 50 artesãos sobre técnicas de artesanato no bairro de 50 artesãos dotados de técnicas artesanais para melhorar os seus
reassentamento de Goli-Goli.
produtos
População ensinada a desenvolver as zonas áridas com base em
Concluir a elaboração do "Guião para o desenvolvimento das zonas
técnicas apropriadas o que vai reduzir a sua vulnerabiliade à
aridas e semi - aridas", para orientar os governos distritais
pobreza e a fome
Desminagem dos distritos de Cahora Bassa e Changara em Tete,
Áreas desminadas e entregues as populações para a prática de
Chigubo em Gaza e áreas minadas remanescente nos distritos de
actividades Socioeconómicas
Pebane, Nicoadala e Inhassunge e província da Zambézia
Distrito de Guija livre das minas. E apta para a prática de actividades
Concluir a desminagem de 3 campos remanescentes no distrito de Guijá
socio-economicas
Continuar a desminagem no corredor de limpopo particularmente na Maior segurança na circulação de pessoas e bens no corredor do
zona de Pfkwé, no distrito de Mabalane provincia de gaza
Limpopo
Criar 500 florestas comunitárias em pelo menos 128 Localidades no
âmbito da directiva 1 Líder 1 Floresta.
Criação e identificação de florestas comunitárias
Inventariação de todas as florestas comunitárias existentes e suas
áreas
Redução do desmatamento e da degradação florestal
Maior nível de consciencialização na tomada de medidas de
Formar jornalistas em matérias de reportagem de calamidades naturais;
precaução por parte da população;

Page 14

INSTITUIÇÃO
RESPONSÁVEL

MAE

MINEC

MICOA

GABINFO

