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Aos Órgãos de Informação 
 
 
O Conselho de Ministros reunido na sua 31.ª Sessão Ordinária, no dia 05 de Novembro 
de 2019, apreciou e aprovou o Relatório de Execução do Orçamento do Estado, referente 
ao período de Janeiro a Setembro de 2019, a submeter à Assembleia da República. 
 
O Relatório revela que a execução foi influenciada negativamente pela seca na Zona Sul, 
chuvas anormais nas Regiões Centro e Norte, que afectaram negativamente a base 
produtiva do sector agro-pecuário, infra-estruturas sociais e o comércio, bem como os 
Ciclones Idai e Kenneth, que destruíram a capacidade produtiva industrial e agrícola, nas 
zonas Centro e Norte do País, obrigando  a revisão  em baixa das previsões de 
crescimento do PIB para 2.5%, contra 4.7% incialmente previstos e, em alta a aceleração 
da inflação média anual para 7,0% contra 6.5% iniciais. A execução, no âmbito da: 
 

 Mobilização de recursos, alcançou o montante 212.706,10 milhões de meticais 
(MM), equivalente a 62.5% de realização, dos 340.414,7 MM da previsão anual. 
Os recursos internos alcançados, no montante de 185.165,60 MM, 164.059,80 
MM, equivalente a 67,2%, são receitas fiscais;  
 

 Despesa, atingiu o montante de 204.082,10 MM, correspondente a 60% do 
orçamento anual, dos quais 142.404,10 MM de Funcionamento, 38.839,70 MM de 
Investimento e 22.838,40 MM de Operações Financeiras. 

 
Nesta Sessão, o Governo apreciou e aprovou: 
 

 A Resolução que ratifica as Resoluções dos n.ºs 663 e 664 sobre os 
Procedimentos para a Subscrição do Capital Geral Inicial (136 Acções valorizadas 
em USD 3.281.272,00) e Capital Selectivo Inicial (157 Acções valorizadas em 
USD 3.281.272,00),  sob Deliberação do Conselho dos Governadores do Banco 
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), assinadas no dia 01 
de Outubro de 2018; 
 

 A Resolução que ratifica o Acordo de Donativo celebrado entre o Governo da 
República de Moçambique e a Associação de Desenvolvimento Internacional 
(IDA) - D475-MZ, assinado em Maputo, no dia 21 de Junho de 2019, no montante 
de USD 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de dólares americanos), 
destinado ao Financiamento do Projecto de Saneamento Urbano. 
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O Governo apreciou ainda as informações sobre: 
 

 O estágio de execução dos Projectos Carteiras Escolares, Um Distrito, um Banco 
e Um Distrito, um Hospital Distrital; 
 

 A Preparação da Abertura do Ano Lectivo 2020. 
 
 
 

 
 

Maputo, 05 de Novembro de 2019.  


