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NOTA INTRODUTÓRIA
1. O presente documento “Plano de Acções de Aumento da Produção e da
Produtividade” enquadra-se nos esforços do Governo com vista a
contenção da despesa no sector público e consequente reorientação dos
recursos para o aumento da produção e produtividade, no quadro global
de redução de custo de vida.
2. O impacto esperado pelas medidas de redução do custo de vida passa
por um lado, pelo aumento da produção e por outro, pelo aumento da
produtividade tanto na vertente produção de bens como na vertente
melhoria de serviços (celeridade processual e consequente redução dos
tempos de espera).
3. A abordagem metodológica adoptada para a elaboração do presente
documento, tem como base a interpreitação do conceito produção e
produtividade, pelo que as acções nele propostas observam os seguintes
critérios:
i. As acções devem contribuir para a prestação de serviços com menos
custos e/ou em menos tempo (redução dos tempos de espera);
ii. Não devem implicar despesa adicional;
iii. Permitem o aumento do produto/serviço por unidade do recurso;
iv. Contribuem para a melhoria do ambiente de negócios;
4. As intervenções foram agrupadas de acordo com as principais linhas de
actuação pública, nomeadamente no que se refere à prestação de
serviços para impulsionar o Desenvolvimento Humano e Social, o
Desenvolvimento Económico, modernizar e reforçar a Governação e a
Defesa da Soberania e a Cooperação Internacional.
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1. DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL
1.1. EDUCAÇÃO
1

2

3

ACÇÃO

IMPACTO

Incrementar o nível do
desempenho do pessoal
docente (Medido pela taxa de
Conclusão dos alunos) por via
da supervisão descentralizada
Criar 20 Centros comunitários
de desenvolvimento de
competências junto as Escolas
e Institutos Técnicos
Profissionais para prover
cursos de curta duração
abrangendo 12 mil jovens e
adultos
Aumentar o tempo lectivo das
actuais 600 horas/ano, para
640 horas/ano, através da
Redução do período de férias
escolares e Eliminação do 3º
Turno.

Melhorada a rentabilidade e
eficácia do corpo docente

1.2. SAÚDE
ACÇÃO
4

Formar 260 Agentes Polivalentes
Elementares

5

•
•
•

6

Providenciados cursos
profissionalizantes para jovens
e Adultos fora do sistema
oficial do Ensino

Aumentado o tempo de
contacto entre alunos e
professores

IMPACTO

Expandido o acesso á saúde nas
zonas perifericas onde não se
dispõe de unidades sanitárias,
com efeito imediato no aumento
dos beneficiários nas
comunidades
Aumento de pessoal de área de
Colocar 1.000 profissionais
Encerrar 66 cursos de formação saude nas unidades sanitárias
inicial envolvendo 1.650 alunos com efeito na capacidade de
Graduar cerca de 35 médicos intervenção e na qualidade dos
servicos prestados
em diversas especialidades

Treinar 220 trabalhadores de saúde Melhorada capacidade do
(20 trabalhadores de saúde por
pessoal na prevenção e
província) sobre o Programa de
tratamento da desnutrição com
Reabilitação Nutricional
efeito no estado nutricional da
população e na efectividade dos
cuidados.

1.3. CULTURA
ACÇÃO
7

8

IMPACTO

Capacitados 11 técnicos
provinciais que irão formar em
todas as províncias mais de 300
artistas e agentes culturais aptos
para a criação artistica e
aplicacao eficaz de investimento
nas industrias culturais
Divulgar e implementar a Lei Aumento da produção cultural e
da Criatividade Artística.
do Mecenato
Realizar a formação de
Artistas e Agentes culturais

1.4 COMBATENTES
ACÇÃO
9

10

IMPACTO

Redução do tempo de espera
por parte dos beneficiários de 1
Ano para 6 meses e
incrementada a interacção
directa do combatente no
processo e redução de custos
administrativos
Promover o sistema de
Sustentabilidade do Fundo e
reembolso através da
aumento do número de projectos
dedução nas pensões dos financiados.
combatentes beneficiarios
dos projectos de geracao
de renda do Fundo de
Insercao Social dos
Combatentes (FISAC)
Diminuir o tempo de
tramitação do processo de
fixação de pensões através
da descentralizacao do
processo
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1.5. MULHER, FAMÍLIA E ACÇÃO SOCIAL
ACÇÃO

IMPACTO

11

Desconcentrar o processo de Redução dos custos
distribuição de subsídios de administrativos e distribuição e
alimentos aos beneficiários expansão do programa a mais
beneficiários

12

Delegar a gestão de
unidades sociais a
Instituições Privadas

Redução dos custos de gestão
das unidades sociais públicas

1.6. JUVENTUDE E DESPORTOS
ACÇÃO
13

14

IMPACTO

Imprimir maior dinâmica nos
jovens para a elaboração de
projectos juvenis que contribuem
para o incremento da produção
de alimentos.
Formar jovens lideres juvenis Capacitados 11 lideres juvenis
empreendedores em
associativos empreendedores
diferentes de actividades
que irão garantir a replica nos
agrícolas visando o aumento distritos visando aumento da
da produção e geração de
produção e geração de emprego
emprego.
para jovens.
Estimular as associações
juvenis para a elaboração de
projectos direccionados a
produção agrícola.

1.7 AMBIENTE
ACÇÃO
15

IMPACTO

Elaborar Planos de
•
ordenamento territorial:
5 Planos distritais de
uso de terra;
5 Planos de Estrutura •
urbana;
42 Planos de
•
Pormenor

Definidas áreas para a produção agraria,
industrial, habitacionais, de conservação e
para implantação de projectos de
desenvolvimento;
40 .000 famílias com acesso a áreas
habitacionais demarcadas;
Reduzidos os efeitos dos problemas
habitacionais, tais como saneamento do
meio, erosão, degradação dos solos,
assentamentos informais.
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ACÇÃO
16

IMPACTO

Capacitar 2.868
•
educadores ambientais
e líderes comunitários •
para a réplica em
cascata da educação •
ambiental comunitária

Massificado o estabelecimento de florestas
comunitárias,
Reduzida a degradação dos recursos
naturais;
Acelerada a implementação da directiva 1
líder 1 floresta comunitária, 1 aluno 1 árvore

2. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
2.1.PLANIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
IMPACTO
ACÇÃO
17

18

19

20

Elaborar a Estratégia Nacional de
Desenvolvimento e o Plano
Integrado de Investimentos.

Centralizar os Principais serviços
Incrementada a celeridade na
ao Investidor (identificação de
emissão de pareceres
oportunidades de investimento,
institucionais e na
parcerias, registo do projecto, direito
operacionalização dos
de uso e aproveitamento da terra,
projectos
alfândegas, registo fiscal.
Desenhar o modelo de afectação
Impulsionado o aumento da
dos recursos públicos aos distritos
produção e produtividade.
urbanos.
Monitorar e avaliar a implementação
do Plano de Acções do Aumento da Assegurado o Cumprimento do
Plano
Produção e Produtividade

2.2.ENERGIA
ACÇÃO
21

Racionalizadas as prioridades
para o desenvolvimento sócioeconómico do Pais.

IMPACTO

Fortalecer a Monitoria de Assegurado o fornecimento de
Projectos de Electrificação energia a mais 1milhão e 100 mil
Rural
famílias
até 2011.
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ACÇÃO
22

IMPACTO

Intensificar a fiscalização Aumento da Capacidade Técnica
de Manutenção de Sistemas
no Processo de
Manutenção dos Sistemas Isolados.
de Painéis Solares em
Hospitais, Escolas e
Postos Administrativos

2.3.AGRICULTURA
ACÇÃO

IMPACTO

23

Fortalecer a fiscalização do DUAT •
com maior destaque para os
perímetros irrigados
•
Identificação das terras ociosas
•
para a retirada do respectivo
DUAT

24

Promoção do Uso de recursos
Aumento da produtividade
minerais locais para a melhoria da agrícola
fertilidade de solos e produção de
rações com maior destaque para o
Calcário, Diatomites, Fosfatos e
Guano.
Desenvolver sinergias entre
• Mais produtores assistidos
provedores de serviços de
• Maior adopção de
Investigação e extensão agrária
tecnologias com impacto na
para harmonizar prioridades e
produtividade
metodologias e coordenar
• Harmonizados instrumentos
intervenções (MINAG,
de fomento (ex. nivel de
Universidades, ONGs, Privados)
bonificação de insumos)

25

Aumento do índice de
aproveitamento e
produtividade da terra
Redução de terras ociosas
Conter a actividade ilegal
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2.4. INDUSTRIA E COMÉRCIO
ACÇÃO
IMPACTO
26

Alargamento do âmbito de
•
aplicação do pacote de incentivos
do regime aduaneiro para a
Indústria Transformadora e Melhoria
de condições de acesso e monitoria •

2.5. TURISMO
ACÇÃO
27

28

Crescimento acelerado do
Parque industrial e criação
de mais Postos de
Trabalho
Introdução acelerada de
Tecnologias eficientes de
produção

IMPACTO

Implantação da Plataforma
Dar visibilidade a oferta turística
Informática para a Gestão dos das PMEs, resultando em
Destinos Turísticos com
facilitação de transacções em
Sistema de Reservas e
tempo real; plataforma operacional
Pagamentos Online
até Dezembro de 2011.
Simplificação de procedimentos Redução do tempo e custos para
de licenciamento electrónico de Investidores resultando em
estabelecimentos turísticos e facilidade para a abertura de
outros através do Projecto de negócios
Janela Única (MITUR, MIC,
MINAG, MICOA, MF,
MUNICÍPIOS)

2.6. TRABALHO
ACÇÃO
29

Intensificar as acções de inscrição de
mais contribuintes no Sistema de
Segurança Social Obrigatório e
melhorar o sistema informático.

30

Melhorar a informatização do Sistema
de Segurança Social para melhor
gestão de dados dos beneficiários e
contribuintes.
Melhorar as condições de
funcionalidade dos Centros de
Formação Profissional, através do uso
racional dos recursos existentes.

31

IMPACTO
Inscritos 3000 contribuintes
e 50.000 beneficiários dos
serviços do Sistema de
Seguranca Social
Obrigatório por conta de
outrem e 2000
trabalhadores por conta
própria
Aumento do número de
beneficiários de formação
profissional, prevendo-se a
criação de 243.100 postos
de emprego
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2.5. OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO
ACÇÃO
IMPACTO
32

33

Priorizar a reabilitação e
Maior e melhor acesso aos
manuntenção de Estradas e
mercados e centros de
Pontes que ligam centros de
consumo induzindo desse
produção de excedentes
modo ao aumento da produção
agricolas com centros de
e da produtividade, com maior
comercialização,
destaque para a cultura de
nomeadamente em Manica:
Batata-Reno.
Rotanda-Tandara 21km;
Rotanda-Tsetsera 72km;
Catandica-Serra Chôa 27km;
Em Tete: Água Boa-Cauzuzu 20
km; Mpuho-Tsangano 40 km.
Reduzir as perdas na rede de Aumento dos volumes água
distribuição dos actuais 35%
produzida e distribuída
para 30%.

2.7. PESCAS
ACÇÃO
34

•
•

IMPACTO

Expansão de 1 unidade Contribuir para a melhoria da
privada de alevinos de segurança alimentar e nutricional
em pescado para a população
carpa em Tete;
Implantação de 2
unidades modelo de
produção de carpa e
de ração em Niassa.

2.8. RECURSOS MINERAIS
ACÇÃO
IMPACTO
35

Expansão do cadastro •
mineiro e do Centro de •
documentação a nível
nacional
•
•

Assegurada maior transparência
Mapeado o potencial de ocorrência de
recursos minerais (4 Mapas
produzidos)
Rápido acesso a informação pelo
público
Rapidez na tramitação de pedidos de
Títulos mineiros (Título obtido em 40
dias)
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ACÇÃO
36

37

IMPACTO

Capacitação do Centro •
de
Gemologia
e•
assistência
aos
operadores artesanais
•

Geração de emprego
Disseminação de tecnologias (16
lapidadores formados e 17
associações assistidas por ano)
Adição de Valor Acrescentado aos
minerais extraídos com o incremento
da produção e da renda
Fortalecer a fiscalização Conter a actividade ilegal
das áreas mineiras
Incrementada a concorrência e a prática
da actividade mineira
Incrementada a colecta de impostos.

2.9. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES
ACÇÃO
IMPACTO
38

Concessão exclusiva de Melhorar a qualidade e a
rotas
do
transporte eficiencia do transporte publico
rodoviário
de passageiros

2.10. CIÊNCIA E TECNOLOGIA
ACÇÃO
IMPACTO
39 Financiar Projectos de
Aumento dos níveis de
Biotecnologia para incrementar a produtividade da produção
produção, processamento e
alimentar
conservação de alimentos
40 Priorizar o financiamento de
Aumento da produtividade na
projectos estratégicos de
produção de alimentos através do
agricultura e piscicultura intensivas acesso e uso de tecnologias
com uso de tecnologias acessíveis adequadas, fertilizantes naturais
e adequadas (ex.
(diatomites), sementes, estufas
multicultivadoras), fertilizantes
para Machambas-Modelo,
naturais (diatomites), sementes
produção de ração a custo mais
(pré-basica, básica e certificada) e baixo e repovoamento de lagoas
estufas para machambas modelo com Tilápia
(Vilas do Milénio), produção de
ração a custo mais baixo e
repovoamento de lagoas com
Tilápia
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ACÇÃO
41 Incentivar os cientistas a
trabalharem directamente com as
comunidades como
extensionistas

42

Criar a Tabela de Equivalência
Nutricional e Alimentar (Até
Novembro de 2010)

IMPACTO
Aumento da produtividade na
produção de alimentos através do
estimulo do envolvimento de
Cientistas no acompanhamento
às comunidades mediante o
retorno de uma percentagem da
produção
Aumento do consumo de
produtos locais e redução da
pressão de consumo de produtos
importados

3. GOVERNAÇÃO
3.1. JUSTIÇA
ACÇÃO
Carpintaria, Serralharia, Vestuário e
43 Incentivar o Artesanato em Massindla-Maputo e
envolvimento Muchungue-Sofala;
dos reclusos Produção de 250 ton de arroz em
Chókwé; 60 ton de Milho e 25 ton de
em
actividades feijão em Mapuje-Niassa; 25 ton de
produtivas Milho, 35 ton de Arroz e 25 ton de
batata-doce em Quelimane; 100 ton de
Milho e 10 ton de amendoim em
Itocolo-Nampula
44 Realizar visitas de inspecção aos estabelecimentos
prisionais;
Levantamento de todos os processos com despacho
de abstenção

IMPACTO
Melhorar a dieta
alimentar, maior
ocupação,
produtividade e
redução dos
encargos do
Orçamento do
Estado

Garantia de maior
celeridade
processual,
cumprimento dos
prazos da instrução
preparatória e
prisão preventiva, o
que diminuirá a
superlotação
prisional
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3.2. ADMNINISTRAÇÃO ESTATAL

45

ACÇÃO

IMPACTO

Criar um Órgão na
Administração do Posto
Administrativo, com vista a
descentralização de mais
serviços do nível distrital
para os Postos
Administrativo

Aumentar o acesso aos
serviços públicos e reduzir os
custos envolvidos na sua
procura

3.3. FUNÇÃO PÚBLICA

46

47

ACÇÃO

IMPACTO

Publicar a Carta de serviço ao cidadão
nas instituições públicas, com clara
indicação da missão, visão, objectivos,
valores e o que o cidadão pode
esperar da instituição e simplificar
procedimentos em alguns serviços
críticos
Emitir circulares para:
(1) Reconhecimento de assinaturas e
conferência de fotocópias
gratuitamente nas escolas, tribunais e
em todos serviços públicos;

Melhoria dos serviços
prestados ao cidadão e
ao sector privado.

O cidadão poupa tempo
e recursos;
Melhora o ambiente de
negócios;

2.Eliminar a necessidade de
apresentação no acto de candidatura,
do Registo Criminal e comprovativo da
regularização do Serviço Militar,
passando a serem solicitados após a
selecção do candidato
3.4. INTERIOR
ACÇÃO
48

IMPACTO

Assegurar a criação de mais Aumentar o Nº de B.I. Para 720
40 brigadas móveis de
Mil
identificação para a recolha
de dados nas instituições
públicas
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49

50

ACÇÃO

IMPACTO

Consolidar o Processo de
redução do período de
espera entre o pedido e
entrega do B.I. a nível
nacional
Alargar a cobertura dos
serviços de atendimento as
vítimas de violência
doméstica a todas
esquadras do Pais

Redução para 15 dias nas
sedes das capitais provinciais e
30 dias para as sede distritais

Melhoramento do atendimento
as vitimas de violência
doméstica

4. REFORÇO DA SOBERANIA
4.1. DEFESA DA SOBERANIA NACIONAL
ACÇÃO
51

52

IMPACTO

Aumentar campanhas de educação Maior numero de jovens
cívica aos jovens para a massiva integrados no serviço
elevação da consciência Patriótica e militar
motivação para o comprimento do
dever militar
Criar centros de produção em todas Melhorada
a
dieta
unidades, no âmbito da logística de alimentar e redução dos
produção e a promoção de emprego encargos do Orçamento
e empreendedorismo dos militares do Estado
das Forças Armadas.

5. REFORÇO DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
5.1. RELAÇÕES EXTERNAS

53

ACÇÃO

IMPACTO

Intensificar o uso da Intranet

Flexibilizada a
comunicação interna e
reduzidos os custos
com a comunicação

14

54

Responsabilização dos Dossiers Assegurada a formação
aos pontos focais das áreas no local, a melhoria da
específicas
qualidade
e
o
seguimento consistente
dos dossiers

Maputo, 20 de Outubro de 2010
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