Apoio do DFID à reforma da contratação
pública (2014 a 2018)
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Agenda

1. Visão Geral do Projecto
2. Realizações
3. Lições
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Contratação Pública é facilitador chave de
finanças públicas eficientes
• 15% do PIB / USD1,9 mil milhões em 2017
• Custos da ineficiência nas aquisições custam ao Governo cerca
de 30% do orçamento da contratação pública anualmente
• Isso significa menos escolas, menos hospitais e menos
investimento para infraestrutura
• Um sistema de aquisições mais eficiente proporcionará mais
valor para a execução da despesa e melhor utilização dos
limitados recursos financeiros de Moçambique
• Também pode contribuir diretamente para uma maior
competitividade, estimulando os negócios e promovendo o
investimento direto
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Resposta do Governo do Reino Unido

Objectivo: Apoiar a reforma da contrataçao pública do Governo e
a Estratégia da UFSA para melhorar as práticas de contratação
pública em Moçambique
Desenho: Assistência técnica de longo prazo prestado na UFSA,
complementado por consultoria de curto prazo focado em
actividades específicas
Período de Execução: Fevereiro de 2014 a Março de 2018

Valor: £3.9 milhões
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Intervenções e Realizações do Projecto
• Aprovação do novo
Regulamento, aprovado
pelo Decreto nº 5/2016
• Novo Manual de
Procedimento
Aumentado
a capacidade
da UFSA

Apoio a
Supervisão

Aumentando a
capacidade nas
UGEAs

Apoio a
UFSA

Acesso do Público
a informação

Planeamento
Estratégico

• 1º mapeamento
das UGEAs
• Avaliação das
necessidades de
treinamento nos
Ministérios com
maiores despesas
• Grupo de 66
formadores criado
• Cooperação com o
sector WASH

Implementação de
sistemas de
informação
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Intervenções e Realizações do Projecto

• Nova ferramenta de
supervisão
• Nova base de dados
• 32 UGEAs no piloto da
supervisão
• Linha de base e analise de
dados

• Novo Portal de Contratação
• Mais informação
• Workshops para a interação com o
sector privado

Aumentado
a capacidade
da UFSA

Apoio a
Supervisão

Aumentando a
capacidade nas
UGEAs

Apoio a
UFSA

Acesso do Público
a informação

Planeamento
Estratégico

Implementação de
sistemas de
informação
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Intervenções e Realizações do Projecto

Aumentado
a capacidade
da UFSA

Apoio a
Supervisão

Aumentando a
capacidade nas
UGEAs

Apoio a
UFSA

Acesso do Público
a informação

Planeamento
Estratégico

• 1º Plano Estratégico
• Estratégia Comunicações
• Novo Regulamento em vigor

Implementação de
sistemas de
informação

• Mais dados
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Resultados Estratégicos

• Alinhamento do Plano Estratégico da UFSA à Estratégia
de Finanças Públicas do MEF

• Maior grau de tomada de decisão baseada em
evidências
• Mais colaboração entre UFSA, IGF e TA

• Maior visibilidade da contratação pública através dos
canais de mídia
• Estratégias de supervisão e formação mais consistentes

• Maior visibilidade dos custos de ineficiência
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Avançando para o futuro
• Necessidade da UFSA gerir fundos e recursos humanos
adequados para cumprir suas atribuições
• Aumento do diálogo político usando dados para
melhor informar como os fundos públicos devem ser
gastos
• Necessidade de aumentar o foco na conformidade
• Solução integrada de contratação eletrônica (eProcurement) ao abrigo de uma estratégia mais ampla
de governo eletrônico
• Profissionalização da força de trabalho da contratação
pública
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