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Editorial
A Direcção Provincial do Plano e Finanças de Maputo,
abreviadamente designada por DPPFM é o Órgão do
Conselho Executivo Provincial que, de acordo com os
princípios, objectivos e tarefas definidas pelo Decreto
64/2020, de 7 de Agosto, dirige e assegura o processo
de planificação e gestão das Finanças Públicas ao nível
da
Província,
no
âmbito
da
governação
descentralizada.

Editorial

O presente Boletim Informativo espelha as principais
realizações desenvolvidas pela Direcção provincial do
Plano e Finanças de Maputo ao longo do III Trimestre
do ano em curso. Dentre elas, destacam-se a Feira
realizada por ocasião da comemoração do dia da
População, que teve lugar a 11 de Julho e a
apresentação da plataforma digital de gestão de
informação que suporta o Sistema Nacional de
Investimentos
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E-SNIP: MATILDE BEIRÃO APELA A UMA ACAREAÇÃO
CRITERIOSA DOS PROJECTOS DE INVESTIMENTO

A

Directora Provincial do Plano e Finanças de
Maputo,
falava
na
cerimónia
de
apresentação do Subsistema Nacional de
Investimentos Públicos (e-SNIP) na Província de
Maputo, evento organizado pela Direcção
Provincial do Plano e Finanças (DPPFM) em
Parceira com a Direcção Nacional de Políticas
Económicas e Desenvolvimento (DNPED) do
Ministério da Economia e Finanças (MEF), e
dirigido aos Directores Provinciais, Chefes de
Departamento e Técnicos da área de Planificação e
Orçamento
dos
Órgãos
de
Governação
Descentralizada da Província de Maputo.

Foto Família com a Directora do gabinete de SEXA Governador da
província de Maputo, membros do CEP e Técnicos da DNPED

plataforma e-SNIP. Subordinado a esse Comité,
estará o Secretariado do Comité Técnico
Provincial que será composto pelos Chefes de
Departamento da área de Planificação e
Orçamento.

Directora Matilde Beirão em momento de intervenção.

Beirão disse ser importante melhorar as
habilidades técnicas na área de planificação e
gestão de projectos de investimento como forma de
garantir a qualidade dos projectos a serem inscritos
na plataforma digital. Num outro desenvolvimento,
Matilde Beirão disse estar em curso a criação de
uma Comité Técnico Provincial cuja função será
analisar e validar os projectos que serão inscritos
na

Por seu turno, Katia Come, disse em seu discurso
de abertura que a ferramenta irá
contribuir para melhorar a transparência e
combate a corrupção que são os pressupostos
básicos do Governo da Província de Maputo, tendo
apontando como desafios por um lado perceber o
que de facto são projectos de investimento e por
outro o aprimoramento no uso desta plataforma.
De referir que o e-SNIP é a plataforma digital de
gestão de informação que suporta o SNIP, servindo
de um repositório de toda informação dos
investimentos públicos de Moçambique, a nível
central e local. Na plataforma e-SNIP pode-se
aceder a informação, em tempo real, sobre os
investimentos públicos nas diferentes fases do
ciclo do projecto (concepção, avaliação, aprovação
e implementação), permitindo uma monitoria
integral dos projectos.
Por: Leopoldo Francisco

SABIA QUE: EXERCÍCIO FÍSICO FORTALECE A MEMÓRIA?
Alguns benefícios dos exercícios físicos para a saúde já são bastante conhecidos: proteger o
coração, ajudar a emagrecer, definir os músculos.
Um deles ainda é pouco discutido, mas merece atenção: fortalecer a memória. De acordo com
um estudo publicado na revista científica Neurology, praticar exercícios pode ser mais eficaz
para a memória do que o estímulo de atividades mentais já conhecidas como resolver palavras
cruzadas ou ler um livro, por exemplo.
Nada mal diante de tantas vantagens para a saúde, certo? Comece já!
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DIA DA POPULAÇÃO: CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO JOVEM
E PANDEMIA DA COVID-19 AUMENTAM DESAFIOS NA
PROVISÃO DE OPORTUNIDADES DE FORMAÇÃO E EMPREGO

O

facto foi avançado pela Directora Provincial
do Plano e Finanças de Maputo, Matilde
Beirão, durante a cerimónia alusiva ao dia
11 de Julho, Dia Mundial da População, que se
celebrou sob o lema “Aumentar a Conscientização
sobre as necessidades das mulheres e raparigas
em relação a saúde sexual e reprodutiva e as
vulnerabilidades
em
contextos
de
crise
humanitária”.
Beirão recordou que o dia da população teve a sua
origem no pensamento de Thomas Malthus que em
1789 publicou um ensaio no qual chamava atenção
ao facto de a população estar a crescer mais rápido
que a produção de alimentos. E esse descompasso,
segundo Malthus resultaria numa população
faminta e vivendo em situação de miséria, o que
poderia causar uma desestruturação na vida social.
A nível da Provincia de Maputo, as cerimónias
tiveram lugar no Mercado Mahlampsene, e
contaram com a presença de SEXA Governador da
Província de Maputo, Júlio Parruque, a
Administradora do Distrito da Matola, Anastácia
Rita Quitane, e quadros do Conselho Executivo
Provincial de Maputo.

Momento de chegada de SEXA Governador da Província de
Maputo, Júlio Parruque, ao mercado de Mahlampsene

Numa cerimonia onde esteve disponível uma feira
de saúde e agrícola, serviços de emissão de Bilhete
de Identidade e NUIT, Matilde Beirão falou sobre a
necessidade de articular a política económica para
transformar
o
choque
demográfico
em
oportunidades através do Investimento no capital
humano, Melhoria da qualidade da força de
trabalho para estimular a produtividade e
Investimento em infraestruturas para induzir o
crescimento económico a medio e longo prazo.
Beirão apelou a todas as forças vivas da
sociedade a redobrarem os esforços na
protecção da população vulnerável, em
particular da mulher, e na criação de condições
para o empoderamento dos jovens, criando
mais acesso as oportunidades de participação
activa na vida socioeconómica e política da
Província.
Por: Leopoldo Francisco

Directora Provincial do Plano e Finanças, Matilde Beirão, em
momento de intervenção
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MONITORIA FÍSICA E FINANCEIRA DOS PROJECTOS DE
INVESTIMENTO DA PROVÍNCIA DE MAPUTO

T

endo em vista a avaliação do grau de
execução das acções do Plano Económico e
Social (PES) e Orçamento do Estado (OE)
para o ano 2021 e se necessário, ajustar e corrigir
o seu percurso para o alcance dos objectivos e
prioridades do governo, o Departamento de
Planificação e Orçamento-(DPO) efectuou uma
visita de monitoria física e financeira dos projectos
estruturantes entre os meses de Agosto e Setembro
de corrente ano.
Até então foram visitados os distritos de Magude,
Manhiça, Marracuene, Moamba e Matutuine,
onde acompanhou de perto as obras de construção
de salas de aulas, reabilitação de sistema de
regadio, construção de raiz de centros de saúde,
bem como de balneários nas instituições de ensino
secundário, entre outros.

Sistema de rega por gravidade da associação agrícola de
produtores regantes de Daimonde-bloco 48, Sábie-Moamba

Por Nelson Simião

IMAGENS DO TRIMESTRE

Na imagem: Membros do CEP e convidados na cerimonia do dia
da População

Na imagem: Facilitadores e participantes da apresentação do eSNIP

Na imagem: Governador da Provincia de Maputo e Comitiva no
momento da visita a feira.

Na imagem: Directora do Gabinete de SEXA Governador da
Provincia de Maputo e Directora Provincial do Plano e finanças.
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