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ESTRATÉGIA E OBJECTIVOS  

 

A CTA é uma pessoa colectiva de direito privado, sem fins lucrativos, dotada de personalidade jurídica e 

com autonomia administrativa, que representa os interesses do sector privado em Moçambique no processo 

de diálogo com o Governo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Plano de Actividades 2022 tem como objectivo primordial materializar acções que corporizam os pilares 

do Plano Estratégico 2021-2024, nomeadamente: 

 

Missão 
Construir e liderar, com os seus stakeholders, um 

ambiente de negócios, que coloque o sector 

privado como um sujeito activo e fazedor da nossa 

economia, bem como organizações empresarias, 

inclusivas, proactivas e prósperas. 

Visão 

Um sector privado coeso, produtivo, gerador e 

distribuidor da riqueza nacional. 

Valores 

 Legalidade; 

 Boa governação; 

 Integridade empresarial; 

 Produtividade. 
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1. Introdução  

 

O presente documento é a proposta do Plano Anual de Actividades e Orçamento da CTA - Confederação 

das Associações Económicas de Moçambique para o ano de 2022. A CTA é uma organização económica, 

não-governamental, apartidária que representa os interesses do sector privado em Moçambique no 

processo de diálogo com o Governo.  

 

Assim, a CTA tem como missão, contribuir para um ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento do 

Sector Privado e para um movimento associativo forte e participativo, socialmente responsável, capaz de 

influenciar as reformas económicas e desenvolver competitividade e qualidade empresariais. 

 

Para a CTA o  ano de 2022 constitui o segundo ano de vigência do Plano Estratégico 2021-2024 e o mesmo 

desenrola-se num contexto marcado pela retoma da actividade económica após o choque pandémico 

observado a partir de 2020. 

 

Neste sentido o presente Plano Anual de Actividades e Orçamento de 2022 tem em vista a operacionalização 

e materialização dos objectivos estratégicos da CTA que se orientam para o aumento da produtividade do 

Diálogo Público-Privado, aprofundamento do desenvolvimento institucional da CTA, promoçãoda 

competitividade do sector empresarial moçambicano e fortificação de parcerias internas e externas. Com 

estes objectivos pretende-se o fortalecimento da CTA na sua vocação primária de lutar por um cada vez 

melhor ambiente de negócios e promoção de desenvolvimento empresarial sustentável.  

 

As actividades e orçamento previstos para 2022 incluem as acções a serem realizadas na sede da CTA 

assim como nas Delegações Empresariais Provinciais. 
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2. Perspectivas Macroeconómicas 

 

Por forma a uma compreensão mais exaustiva sobre o ambiente macroeconómico em que a CTA vai 

desenvolver as suas actividades, e para melhor definir o seu posicionamento, nesta secção apresenta-se 

uma breve análise das perspectivas macroeconómica a nível global, regional e nacional. 

 

2.1 Perspectiva Macroeconómica Global  

 

O Fundo Monetário Internacional publicou em Outubro de 2022 no seu relatório de Perspectivas Económicas 

Mundiais que a economia global terá uma retoma, com o crescimento mundial de 2021 revisto para 5,9%, 

após a contração histórica de -3,5% registada em 2020.  

 

Para 2022 prevê-se que o crescimento da actividade económica se situe em 4,9%. Esta relativa perda de 

fulgor na dinâmica económica é explicada pela actual crise de fornecimento e logística, bem assim a crise 

energética que afecta algumas das principais economias. Igualmente, a pandemia da covid-19 com o 

surgimento de novas variantes continua sendo um elemento de incerteza para o curso normal da actividade 

económica pelo mundo.  

 

Tabela 1. Perspectivas de Crescimento Económico e Taxa de Inflação Mundial 

 Taxa de Crescimento Económico Taxa de Inflação Média Anual 

 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

FMI 2.8% -3.5% 5.9% 4.9% 3.5% 3.2% 4.3% 3.8% 

 Fonte: FMI, World Economic Outlook October   

 

O processo de retoma da economia global continua a ser caracterizada por um desnível a nível dos grupos 

de países, sendo que o crescimento das economias avançadas prevê-se que atinja 4,5% em 2022, enquanto 

os mercados emergentes e as economias em desenvolvimento projecta-se taxas de crescimento de 5,1%, 

impulsionado pela recuperação da China (5,6%) e India (8,5%). 

 

A nível dos preços, em 2021, por um lado as restrições de oferta causadas pelas disrupções das cadeias de 

fornecimento deram origem a pressões inflacionárias, num contexto em que se assistiu a retoma da procura 
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agregada motivada pela supressão das limitações impostas pela pandemia viral face aos progressos nas 

campanhas de vacinação. Esta situação levou a recuperação dos preços das commodities energéticas, 

agrícolas e metais.   

 

Para 2022, reflectindo uma inversão do sentido da política monetária que vinha sendo ultra expansiva a nível 

mundial, projeção de aumento da produção agrícola principalmente de cereais, e a perda de fulgor no ritmo 

de actividade económica, prevê-a uma ligeira redução de preços internacionais, principalmente a nível do 

barril de petróleo a par da alta de preços das commodities agrícolas. 

 

2.2 Perspectivas Macroeconómica Nacional  

 

O desempenho da economia moçambicana continua abaixo do seu potencial, mas com alguns sinais de 

recuperação. Os dados económicos publicados pelo Instituto Nacional de Estatística referentes ao 

desempenho da actividade económica de 2020 mostram que a economia moçambicana teve um 

crescimento negativo de 1,28% devido ao impacto adverso da pandemia da COVID-19.  

 

Tabela 2. Perspectivas de Crescimento Económico e Taxa de Inflação 

 Taxa de Crescimento Económico Taxa de Inflação Média Anual 

 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 

MEF 2.2% -1.28% 2,1% 2,9% 2.8% 3.14% 5% 5,3% 

Banco Mundial 2,3% -1.28% 2,8% 4,4% 2.8% 3,1% 2.3% 6% 

FMI 2.3% -1,28% 2,5% 5,3% 2.8% 3.1% 6,2% 6,4% 

 Fonte: MEF, FMI, Banco Mundial  

 

Portanto, após dois anos de desaceleração, decorrente dos impactos adversos dos Ciclones IDAI e Kenneth 

e da eclosão da pandemia da COVID-19, que ditaram ritmos de crescimento de 2,2% em 2019 e -1,28% em 

2020 (INE, Fevereiro 2021), espera-se uma relativa recuperação do ritmo da actividade económica em 2021 

para 2,1%, conforme indica o Plano Económico e Social de 2021. 

 

Esta recuperação é sustentada pela expectativa de aumento da produção agrícola, esperando-se que o País 

registe a maior produção dos últimos 10 anos face ao volume de investimentos no sector agrário no âmbito 
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do Programa SUSTENTA, bem assim a recuperação da produção e exportação das principais commodities 

do País como o carvão e alumínio. 

 

A nível de preços, prevê-se que a taxa de inflação média atinja 5% em 2021, o que significará uma ligeira 

aceleração face aos 2,8% observados em 2019 e 3.14% de 2020, reflectindo entre outros factores a 

repassagem da alta de preços no mercado internacional e da depreciação cambial. Esta aceleração da 

inflação poderá estar igualmente associada a recuperação da procura agregada impulsionada pela 

reabertura das economias e o avanço do processo de imunização. 

  

Com a evolução controlada dos indicadores financeiros, o Banco de Moçambique prosseguiu com a 

condução prudente da política monetária, tendo feito um aumento em 300 pontos base na taxa de juro de 

Política Monetária (MIMO) em Janeiro de 2021 para 13.2%, cifra que se manteve pelo resto do ano. Como 

corolário, a taxa de juro prime que é a referência da taxa de juro aplicada pelos bancos comerciais seguiu a 

mesma tendência neste período, tendo subido de 15% para 18,6%.  

 

No que tange as políticas macroeconómicas, ainda assim, no ano 2022, as perspectivas são de manutenção 

da estabilidade macroeconómica. Do lado fiscal prevê-se a continuidade do processo de consolidação fiscal 

através de melhoria no processo de colecta de receita e melhoria na eficiência da despesa pública. No que 

tange a politica monetária espera-se um ligeiro aperto das condições creditícias face as pressões 

inflacionarias que se verificam no País, principalmente na sequência do aumento de cerca de 10% do preço 

de combustíveis observado no III trimestre de 2021. 

 

As perspectivas económicas optimistas para o médio prazo estão ancoradas aos desenvolvimentos no 

sector de Oil & Gas cujo início de produção e exportação está previsto para 2022. Contudo, a curto prazo 

persistem as incertezas ligadas a vulnerabilidade do País aos eventos climáticos, incerteza quanto ao 

período de propagação da pandemia da COVID-19 e a prevalência de focos de instabilidade, a despeito dos 

sinais positivos resultantes da retoma do controlo militar pelas Forças de Defesa Nacional nos distritos que 

vinham sendo controlados pelos insurgentes em Cabo Delgado. 
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2.3 Impacto da Envolvente Macroeconómica nas Actividades da CTA 

 

Espera-se que a envolvente macroeconómica de 2022 tenha impacto nas actividades da CTA através de 

uma das suas principais fontes de financiamento, nomeadamente, a MCNET. A MCNET gera recursos 

financeiros no acto das importações de mercadorias diversas no País.  

 

Após o crescimento assinalável de dois dígitos observado entre 2017 e 2019, em 2020, as importações 

registaram um decréscimo de 12,8%. Com efeito, segundo dados do Banco de Moçambique, em 2020 o 

nível de importações foi de USD 5.882,7 milhões contra USD 6.752,5 milhões de USD do período homólogo 

de 2019. 

 

Gráfico 1. Evolução do volume de Importações 2017-2020 

 

Fonte: Banco de Moçambique, www.bancomoc.mz;  

 

Para 2022, espera-se que com a retoma da procura externa, o crescimento das importações ultrapasse 8%.  

Esta situação impacta a situação financeira da CTA, visto que as importações geram receita para a CTA 

através da sua participação na MCNET. Pelo que o incremento esperado das importações em 2022 irá 

afectar positivamente, embora de forma marginal, as receitas de dividendos da CTA. 
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5,882.7
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3 Plano de Actividades 2022 
 

A elaboração do plano de actividades e o orçamento de 2022 toma como base as linhas de acção plasmadas 

no Plano Estratégico 2021-2024. 

 

O Plano de Actividades e Orçamento da CTA 2022 tem como objectivo contribuir para a materialização dos 

seguintes objectivos:  

 Aumentar a produtividade do Diálogo Público-Privado; 

 Aprofundar o desenvolvimento institucional da CTA; 

 Assegurar a competitividade do sector empresarial moçambicano; 

 Fortificar as parcerias internas e externas. 

 

3.1 Actividades Planificadas por Área Estratégica 

 

A programação das actividades de 2022 está definida por 4 objectivos onde se espera alcançar as metas 

apresentadas na tabela 3, a seguir: 

 

Tabela 3. Objectivos e Metas  

Objectivos Metas 
Objetivo 1. Aumentar a Produtividade do DPP   

Assegurar a inclusão de reformas estruturantes no PES 2023 5 

       Elaborar pareceres sobre propostas de legislação 100% 

           Realizar a XVII CASP 100% 

           Realizar os CMANs 1 
           Realizar Fóruns Empresariais Provinciais (FEP) 2 
           Realizar a Reunião do Conselho Directivo Alargado 10 

           Realizar os Seminários Nacionais dos CEPs 2 
           Avaliar a implementação de Reformas 1 
          Capacitar os Pelouros  em matérias do DPP 6 

           Negociação do Salário Mínimo 1 

Objetivo 1I. Aprofundar o Desenvolvimento Institucional da CTA   

           Elaboração do Regulamento Interno 1 

           Desenvolver um sistema de Boas Práticas/Transparências/Éticas no Associativismo 1  

Implementar a Ferramenta de gestão automatizada das bases de dados 1 

Avaliar a implementação do Fundo de Apoio Associativo 1 
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Objetivo III. Promover a Competitividade do Sector Empresarial 

Moçambicano  
1 

           Monitorar a Competitividade do sector empresarial através do IRE    4 

Implementar o Projecto de fortalecimento de capacidades (AfDB) 1 

Implementar o projecto+ Emprego 1 

           Implementar o PRONACER  1 

Institucionalizar a implementação do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 

Empresarial(FADE) 
4 

Mapear o nível de digitalização das PMEs 25 

Implementar o sistema de código de Barras 100% 

Objectivo IV. Fortificar Parcerias Internas & Externas  

          Organizar Missões empresariais 3 

          Angariar novos parceiros para financiamento da CTA  4 

          Participar em reuniões da SADC Business Council 2 

          Apoiar as PMEs na identificação e no acesso as linhas alternativas para o       

financiamento 
1 

  

  

Para uma melhor descrição das actividades previstas, apresenta-se a seguir pelas 4 áreas estratégicas, 

nomeadamente: aumentar a produtividade do diálogo público-privado, aprofundar o desenvolvimento 

institucional da CTA, competitividade do sector empresarial moçambicano e fortificar parcerias internas e 

externas. 

 

3.1.1 Aumentar a Produtividade do Diálogo Público-Privado 

 

Nesta área estratégica estão incluídas as actividades de gestão do diálogo público privado e de coordenação 

do processo do DPP com vista ao seu aprimoramento e obtenção de melhores resultados. Para 2022 prevê-

se: 

 

 

 

 

Implementar 
as acções 

previstas no 
PAMAN

Melhorar a 
fundamentação 
das propostas 

da CTA ao 
Governo

Mensurar o 
impacto das 
propostas

Participar na 
Comissão 
Consultiva 

do Trabalho

Utente 
misterioso
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A tabela 4 sumariza as metas propostas para esta área estratégica. 

 

Tabela 4. Actividades Planificadas para Área Estratégica do Diálogo Público Privado 

Actividades Indicador Meta 

1. Desenvolver uma estratégia na qual, o diálogo é baseado em 
evidências 

Número de propostas de reformas baseado 
em evidências 

50% 
em 

2022 

2. Realizar reformas estruturantes Numero de reformas identificadas 5 

3. Realizar a XVII CASP Nº de CASP realizadas 1 

4. Realizar os CMANs Nº de CMANs realizados 2 

5. Realizar Fóruns Empresariais Provinciais (FEP) Nº de FEPs realizados 4 

6. Realizar os Seminários Nacionais dos CEPs Nº de Seminários realizados 1 

7. Produzir Position Paper para Apoiar o Processo de Negociação do 
Salário Mínimo 

Nº de sectores com o Salário Mínimo Fixado 8 

8. Utente misterioso Número de relatórios 2 

 

Será dado o prosseguimento da metodologia do Utente Misterioso para avaliar a qualidade dos serviços 

prestados pelos profissionais dos BAUs, e outros serviços públicos visando adoptar mecanismos de 

melhoria da qualidade dos mesmos em todas capitais provinciais. 

  

No âmbito do aprofundamento da análise de assuntos sectoriais, serão realizadas 3 reuniões nacionais 

temáticas, mormente da Mulher Empresária, do Sector de Avicultura e sobre o Comércio Internacional. 

 

A nível provincial, realça-se a realização dos Fóruns Empresariais nas Províncias, visando aprofundar o 

DPP a nível local. 

 

 

3.1.2 Aprofundar o Desenvolvimento Institucional da CTA 

Nesta área estratégica serão desenvolvidas actividades conducentes a: (i) promoção do desenvolvimento 

associativo; (ii) capacitação das associações empresariais e (iii) realização das assembleias gerais. A tabela 

5 abaixo descrimina as metas para as quais a CTA se propõem a atingir no que se refere ao desenvolvimento 

associativo 
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Tabela 5. Actividades Planificadas para Área Estratégica de Desenvolvimento Institucional da CTA 

Actividades Indicadores Metas 

1. Maior representatividade participativa dos membros a 
nível nacional nos seus processos decisórios 

Número líderes de pelouros provenientes de 
membros baseados nas províncias diferentes de 
Maputo 

50% 

2. Domesticação do PE 2021-2024 a nível da província   

3. Aumentar a representatividade da matriz dos pelouros   

4. Angariar Novos Membros Nº de Membros Angariados – Associações  10 

Nº de Membros Angariados – CEN 5 

5. Monitorar as actividades das DEPs  Nº de Monitorias 4 

6. Capacitação dos Colaboradores  Nº de Colaboradores 34 

 

No que tange aos CEDs a serem constituídos no ano 2022 importa salientar a sua localização geográfica, 

onde se espera a constituição dos seguintes: Buzi, Machanga, Chibabava, Mocubela e Chinde. 

 

No capitulo da capacitação institucional está previsto para o ano 2022 realizar formações de inglês e de 

Excel avançado e a contratação de 5 técnicos para o reforço do quadro de recursos humanos. 

 

Serão capacitadas as delegações provinciais para efectuar análises locais, prevendo que pelo menos 3 

províncias façam apresentações locais sobre o desempenho empresarial e ambiente de negócios. 

 

Em relação a monitoria de desempenho dos colaboradores, será prosseguida a implementação do Sistema 

de Avaliação de Desempenho. 

 

No âmbito do apetrechamento dos instrumentos normativos de Governação prevê-se elaborar o 

Regulamento Interno, Código de Conduta e Ética e desenvolver um sistema de Boas 

Práticas/Transparências/Éticas no Associativismo. 
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3.1.3 Competitividade do Sector Empresarial Moçambicano 

 

Numa altura que os ditames da globalização impõem o alcance de altos padrões de qualidade empresarial, 

a área de competitividade do sector empresarial moçambicano terá o seu enfoque em actividades ligadas a 

promoção de acções de capacitação das empresas, do programa de digitalização das empresas e da 

identificação de fontes alternativas de financiamento das empresas. 

 

Tabela 6. Actividades Planificadas para Área Estratégica de Competitividade do Sector Empresarial 

Moçambicano 

Actividades Indicadores Metas 

1. Capacitar as Pequenas e Médias Empresas 

Número de programas de capacitação 
introduzidos 
 
Número de PMEs abrangidas 

10 
 
2000 

2. Finalizar a Lei sobre o Conteúdo Local Lei 1 

3. Digitalizar o modelo de negócio das PMEs Número de PME que aderem ao modelo 10000 

4. Desenvolver Conteúdo Nacional no Orçamento do Estado 
Percentagem de compras do estado nos 
produtores locais 

20% 

5. Identificar serviços públicos que produzam mudanças 
significavas no ambiente de negócios para serem 
digitalizados 

Serviços Públicos estruturantes mapeados 

 
1 

6. Criação do Clube do Exportador Clube criado 1 

 

A materialização do projecto +Emprego em parceria com o Instituto Camões no qual se prevê desenvolver 

ações nos domínios do apoio à certificação e qualidade das PME e ainda do apoio ao emprego jovem através 

de estágios nas PME e da criação de negócios e da própria empresa. 

 

O Projecto de Desenvolvimento das Capacidades Produtivas das PME do Agro Negócio da Zona Norte em 

Parceria com o Banco Africano de Desenvolvimento no qual espera-se fomentar a articulação de PME do 

agro-processamento / agronegócio com empresas de grande dimensão garantindo o crescimento por meio 

do aumento das capacidades produtivas e competências necessárias para produzir produtos que atendam 

aos padrões de qualidade. 

 

Em 2022, prevê-se dar continuidade a realização dos Economics Briefing, ocasião que serão apresentados 

em igual número os Relatórios de Índice de Robustez Empresarial, incluindo o índice de emprego. Inserido 
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na cultura de descentralização, pelo menos 2 Economic Briefing serão realizados nas províncias sendo 1 na 

Zona Centro e outro na Zona Norte do País.  

 

Está agendada a criação do Clube de Exportador visando a promoção de competitividade das exportações 

nacionais e a sua integração em cadeias regionais. 

 

No que concerne a assistência técnica ao empresário, serão reforçadas as actividade do provedor de 

empresário, com aumento da sua abrangência para as Delegações Empresarias. 

 

3.1.4 Fortificar parcerias internas e externas. 

 

Com intuito de fortalecer as parcerias existentes e promover o surgimento de novas a quarta área estratégica 

do Plano de Actividades terá foco na (i) melhoria e promoção de parcerias entre a CTA e outras instituições 

nacionais e internacionais, (ii) participação nas discussões de Protocolos Comerciais da SADC e outros, (iii) 

Divulgação de protocolos da EAC, EPA e AGOA. 

 

Realce que durante a vigência deste Plano, a CTA estará na Presidência da SADC Business Council, pelo 

que muitas actividades de índole regional serão levadas a cabo durante o ano em foco. 

 

Tabela 7. Actividades planificadas para Área Estratégica de Parcerias Internas e Externas 

Actividades  Indicadores Metas 

Organizar Missões empresariais Nº de Missões Empresariais 
realizadas 

3 

Angariar novos parceiros para financiamento da CTA Nº de Acordos de Cooperação 6 

Participar em reuniões da SADC Business Council % Nº de Reuniões 100% 

Apoiar as PMEs na identificação e no acesso as linhas alternativas 
para o financiamento 

Nº de linhas de financiamento 
identificadas 

4 

Nº de empresas beneficiárias 12 
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4 Proposta do Orçamento 2022 
 

O orçamento global para 2022 está estimado em 132,1 milhões de Mt, um aumento em cerca de 32% quando 

comparado ao ano de 2021, o qual estava fixado em 132,2 milhões de Mt.  

 

4.1 Previsão de Receitas 

 

Para 2022 está previsto um montante de 208.53 Milhões de Mt de encaixe em receitas, dos quais 63% são 

receitas próprias e 37% é referente ao Apoio dos Parceiros de Cooperação. A tabela abaixo ilustra a 

distribuição dos valores por fonte de recursos. 

 

Tabela 8. Previsão de Receita Total em milhões de Meticais  

FONTE DE RECURSOS Plano 
2021 

 
Peso 

Plano 
2022 

Peso  Var 
Plano 2022/Plano 2021 

Receitas Próprias 121.1 92% 130.74 63% 6.8% 

Apoio de Parceiros de Cooperação 11.1 8% 77.8 37% 600% 

TOTAL DE RECEITAS 132.2 100% 208.53 100% 57.7% 
 

Comparativamente ao Plano de 2021, observa-se que há um aumento de 57,7% dos recursos previstos 

mobilizar em 2022, tal facto resulta de um incremento assinalável de recursos provenientes dos parceiros 

de cooperação. 

 

4.1.1 Receitas Próprias 

 

Para o ano de 2022, espera-se um volume de receitas próprias na ordem de 130.74 milhões de Mt, conforme 

a tabela 9.  
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Tabela 9. Fonte das Receitas Próprias (milhões de Meticais)  

FONTE DE RECURSOS 

Plano 2021 Plano 2022 
Var Plano 

2022/Plano 2021 VALOR  Peso (%) VALOR Peso (%) 

Quotas dos Membros 24.70 20% 26.48 20% 7% 

Patrocínios 58.00 48% 62.96 48% 6% 

Gabinete de Apoio Empresarial 
(GAE) 

1.00 1% 1.00 1% 0% 

Missões Empresariais 0.00 0% 0.9 1%  

Rendas e Dividendos 37.40 31% 39.40 30% 5% 

TOTAL DE RECEITAS 121.10 100% 130.74 100% 8% 

 

Esta previsão representa um aumento comparativamente com o ano de 2021 em cerca de 8%. Esta variação 

assinalável é justificada pelo aumento em 9% no valor dos patrocínios e em 7% das receitas provenientes 

das quotas que serão influenciadas pelo ingresso de cerca de 10 novos membros e 4 empresas no Conselho 

Empresarial Nacional, deduzidas as imparidades. Refira-se que igualmente, acompanhando o ritmo da 

retoma económica espera-se a realização de 3 missões ou fóruns empresariais. 

 

4.1.2 Apoio de Parceiros de Cooperação 

 

O apoio dos parceiros de cooperação representa 38% do plano de receitas para 2022. O montante estimado 

representa um aumento em cerca de 600% comparativamente ao Plano de 2021. Contribuiu para este 

aumento exponencial a materialização do projecto +Emprego com o Camões, e o Projecto de 

Desenvolvimento das Capacidades Productivas das PME do Agro Negocio da Zona Norte em Parceria com 

o Banco Africano de Desenvolvimento. 

 

Tabela 10. Previsão de Receitas Provenientes de Parceiros de Cooperação em milhões de Meticais  

FONTE DE RECURSOS 

Plano 2021 Plano 2022 
Var 

Plano 2022/Plano 2021 VALOR Peso de VALOR 
Peso 

de 

UE/OUTROS  0.00 0% 4.54 6% - 

AfDB 0 0 73.26  - 

Fan 6.21 56% 0 0 - 

USAID 4.89 44% 0.00 94% -100% 

TOTAL DE RECEITAS 11.1 100% 77.80 100%  
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4.2 Previsão da Despesa 

 

4.2.1 Previsão da Despesa por Área Estratégica 

 

A previsão de despesas para 2022 totaliza 208,53 milhões de Mt a serem aplicados nas 4 áreas estratégicas 

conforme a tabela 11.  

Tabela 11. Previsão da Despesa por Área Estratégica em milhões de Meticais 

Área Estratégica 
2021 2022 Var 

Plano 2022/Plano 
2021 Valor Peso Valor Peso 

1. Diálogo Público-Privado 55,4 44,7% 62,14 29,8% 12,2% 

2. Desenvolvimento e Capacitação Institucional  69,78 44,7% 65,98 31,6% -5,42% 

3. Competitividade do Sector Empresarial 3,76 5,4% 78,28 37,0% 1981 

4. Parcerias Internas e Externas 2,48 4,6% 1,0 0,5% -59,67 

Sub-Total 131,47 99,5% 197,35 99,5% -37,5% 

Contigências  0,65 0,5% 1,0 0,5% 53,8% 

Total Geral 132,13 100% 208,53 100% 55,8% 

 

Em termos de alocação do orçamento, as áreas que demandam mais recursos são: Competitividade do 

Sector Empresarial com uma alocação de 78,28 milhões de Mt, o equivalente a 37% da despesa total, 

seguido da área estratégica dedicada ao Desenvolvimento e Capacitação Institucional com despesa 

estimada em 65,98 milhões de Mt que representa 31.6% do orçamento e Diálogo Público-Privado com a 

despesa prevista de 62,14 milhões de Mt que representa um peso 29,8%. As restantes áreas irão absorver 

cerca de 2.1 milhões de Mt, que representam um peso de 1 % do orçamento global. 
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4.2.2 Actividades com Maior Impacto Orçamental  

Do orçamento global importa destacar as actividades com maior impacto orçamental, conforme a tabela 12. 

 

Tabela 12. Despesa Prevista das Actividades com maior impacto orçamental  

Actividades com maior Impacto Orçamental 
Valores em 

10^6 MT 
Implementar o Projecto de Desenvolvimento das Capacidades Productivas das 
PME do Agro Negocio da Zona Norte em Parceria com o AfDB 72,2 

Realizar a XVII CASP 50.0 

Actividades de Funcionamento CTA 60.2 

Realização de Conferências Temáticas 6.45 

Total 188.85 

Gasto Total 208.53 

Peso 90,5% 

 

As despesas com maior impacto orçamental perfazem cerca de 188.85 milhões de Mt que correspondem a 

90,5% do orçamento global, sendo que deste montante, cerca de 72,2 milhões de Mt reflectem as despesas 

previstas para a implementação do Projecto de Desenvolvimento das Capacidades Productivas das PME 

do Agro-Negócio da Zona Norte em Parceria com o AfDB. 

 

 

 

Pela melhoria do ambiente de negócios 


