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QAD DO GOVERNO 2013

GRUPO

Nr.

1

2
3
Aumento da
produção e
produtividad
e agrária e
pesqueira

4

INDICADOR

META 2013

Objectivo 1: Aumento da Produção e Produtividade Agrária e Pesqueira
15%.
Percentagem de produtores assistidos
Tecnologias a medir: (i) Método de preparação do solo através
pela Extensão que adoptou pelo menos
de tracção animal; (ii) Uso de semente certificada; (iii) Uso de
uma tecnologia melhorada de produção
sementeira em linha; (iv) Uso de fertilizantes (orgânico ou
agrária
químico)
Produtividade das culturas de Milho /
Milho -1.014 ton/há; Arroz - 1.2 ton/há; Soja - 1.1 ton/há
Arroz / e Soja
Áreas com sistemas de regadio
4000 ha dos quais 2.000 ha no regadio do Chokwe e 1,000 ha
construído, reabilitado e em
no Baixo Limpopo.
aproveitamento [Hectares- ha]
Em aproveitamento - 70%.
Número de comunidades com terra
Delimitada: 55;
delimitada e certificada (Tranche
Certificada: 55
Variável)

5

Número de infra-estruturas de apoio a
pesca artesanal construídos (não
cumulativos)

6

Número cumulativo de
sectores/instituições e províncias que
integram acções redução de risco a
calamidades naturais, adaptação e
mitigação às mudanças climáticas no
processo de planificação.

7

Percentagem de estradas em condições
“boas” e “razoáveis’’

3 Mercado de primeira Venda no Centro de desembarque
26 Máquinas de produção e conservação de gelo adquirida
2 Mercados retalhistas

RESPONSÁV
EL

MINAG

MINAG
MINAG
MINAG

M.PESCAS

5 Sectores e,
4 Províncias

MICOA/INGC

66% da rede de estradas em condições boas e razoáveis

MOPH
1
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Melhorar a
empregabili
dade dos
cidadãos e
Facilitar a
ligação
entre a
procura e a
oferta

8

9
10

11
Disponibilid
ade e
qualidade
no acesso
aos serviços
sociais &
Segurança
Social
Básica e
Infraestruturas
Sociais

12

13

14

15

16
17

Objectivo 2: Promoção de Emprego
Gerar novas oportunidades de emprego
através do aumento da abrangência do
Aumento de 80% em relação à 2012.
regime do Licenciamento Simplificado
com vista ao potencial aumento de postos
de trabalho.
% de Médias e Pequenas Empresas
(MPE´s) contratadas nos concursos
10%
públicos de pequena dimensão
Número de sectores abrangidos pelo
SACCP expandido a mais 2 sectores profissionais do SFEP e 2
sistema de certificação de competências
áreas do sector informal da educação profissional.
(Não cumulativo)
Objectivo 3: Desenvolvimento Humano e Social
Taxa de cobertura dos partos
65%
institucionais
Rácio de trabalhadores de saúde das
áreas de medicina, enfermagem e SMI
68
por 100.000 habitantes
Taxa líquida de escolarização aos 6 anos
na 1ª classe (ensinos público, privado e
comunitário) – Total (e meninas)
Alunos por professor no ensino primário
do 1º grau (1ª à 5ª classe) (ensino
público, diurno)
Percentagem de alunos da 3ª classe que
atinge as competências básicas de leitura
e cálculo do 1º ciclo do Ensino Primário
(Tranche Variável)
Número de agregados familiares
abrangidos por programas de Acção
Social directos.
% e número de mulheres grávidas

MIC

MF/MIC
INEFP/MITRA
B
MISAU
MISAU

1ª Classe: 76% (74%)
Total:
74% (73%)

MINED

61

MINED

Recolha de dados
Área de competência: leitura

MINED

344.120

MMAS

81.6%

MISAU
2
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18

19

20

Prestação
de Serviços
Públicos

21

22
Descentraliz
ação
23

Justiça

24

seropositivas que recebem medicamentos
(82.900)
ARVs nos últimos 12 meses para reduzir
a transmissão de mãe para filho.
Número de fontes de água dispersas
19.071
operacionais nas zonas rurais.
Número de novas ligações a sistemas
convencionais de esgotos, fossas
sépticas e latrinas melhoradas
59.200
construídas em zonas urbanas e
periurbanas.
Número de Províncias com Plano de
Acção Multissectorial para Redução da
4 Províncias com PAMRDC Aprovado
Desnutrição Crónica (PAMRDC)
aprovado.
Pilar de Apoio: Governação
Aprovar e Implementar da carta de
Nível Central: 26
serviços a todos os níveis (Central,
Nível Provincial e Distrital: 11
Provincial, Distrital e Municipal)
Nível Municipal: 11
Número de distritos com o Relatório anual 128 distritos com SMoDD implantado; 80 Relatórios Distritais
de Desempenho dos Processos Distritais, de Desempenho aprovados pelos Governos Distritais (até 1 de
elaborado com base no Sistema de
Março do ano N+1; dados do ano N). 80 Distritos com os seus
Monitoria de Desenvolvimento Distrital
resultados de desempenho, devidamente apreciados pelos
aprovado pelo Governo Distrital, validado
respectivos CCD, incorporados no Relatório Nacional de
pelo CCD e com resultados do
Desempenho e publicados no website do PNPFD (até 31 de
desempenho publicados.
Julho do ano N; dados do ano N-1).
Crescimento percentual do orçamento
executado a nível provincial, distrital e
Despesas de investimento (26,5%, 6,1% e 12,7%)
municipal, desagregado em termos de
despesa de funcionamento e de
investimento.(Tranche Variável)
Número de casos de corrupção a)
denunciados; b) em investigação; c) i.

Estatísticas Publicadas incluindo os valores envolvidos

MOPH/DNA

MOPH/DNA

SETSAN-AVC

MFP

MAE/MPD

MF/DNO

MJ / PGR
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Acusados, ii. Não acusados que
aguardam produção de melhor prova, iii.
Arquivados; d) Julgados.
25
26

27

28

Número de casos julgados por ano

Implementação efectiva do pacote
a) 80%
legislativo Anti- Corrupção: Acções de
b) Número de casos tramitados
preparação e resultados (Tranche
c) 100%
Variável)
Pilar de Apoio: Macroeconomia
Aumento da receita total em relação ao
aumento do PIB (Tranche Variável)

Taxa de Execução Orçamental Agregada
e Sectorial (Tranche Variavel)

GFP

29

30
31

5% aumento em relação ao numero total de processos julgados
no ano anterior

Melhoria da cobertura e abrangência da
CGE. (Tranche Variável)
Melhoria da operacionalização e
integridade no sistema de Procurement
(Tranche Variável)
% de Recomendações implementadas
pelas entidades auditas/inspeccionadas
pelos OCI’s, IGF e TA (Relatório e

Aumento receita em 0.5% do PIB
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)].

MJ
MJ

MF/
AT

MF/NDO,
DNCP

Relatórios de Contas das 4 maiores Empresas Públicas
divulgados no jornal de maior circulação e no Boletim da
República

MF/DNCP

Sistema operacional conforme nota técnica para QAD 2013

MF
(Património) e
CEDSIF

35 % Para recomendações da IGF e OCIs.
Estabelecer plano de trabalho entre IGF e TA para definir
acompanhamento por IGF sobre auditorias feitas por TA

MF/ IGF e TA
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32

35%

MF/DNT e TA

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

MF

34

Melhoria da transparência na gestão das
receitas de exploração de recursos
minerais (Tranche Variavel)

a) Elaboração e publicação do 4° relatório de reconciliação,
cobrindo as receitas de 2011, tendo em conta as
recomendações do 3° relatório e as do 21° EITI Board Meeting.
b) Informação sobre a execução das receitas consignadas às
localidades (definida no OE2013) é apresentada de forma clara
nos REOE de 2013.

MF/ MIREM

35

Índice de Desenvolvimento Humano
adaptado

0.174

MPD

33

PAMs

Parecer a CGE)
Número de julgamentos realizados e
publicados relativos a auditorias que
foram concluídas
Aumento do grau de transparência do
orçamento, na óptica da Iniciativa de
Orçamento Aberto (Tranche Variavel)

Note: Todos os indicadores marcados, foram objecto de ajustamento de Metas e clarificação das Notas Técnicas.
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