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Assembleia da República 

Comissão do Plano e Orçam 

Parecer n° 11/2022 

de 22 de Novembro 

Assunto: Proposta do Plano Económico e Social e Orçamento do Estado para 2023 

Sumário: Em cumprimento do disposto na alinea a), do artigo 86, do número 3, do artigo 

188 e n.5, do artigo 190, do Regimento da Assembleia da República,. 

aprovado pela Lei n.°17/2013, de 12 de Agosto, alterada e republicada pela Lei 

n.° 12/2016, de 30 de Dezembro e do Despacho de Sua Excelência a 

Presidente da Assembleia da República, datado de 17 de Outubro de 2022,a 

Comissão do Plano e Orçamento recebeu a Proposta de Lei do Plano 

Económico e Social e Orçamento do Estado para 2023, documento com 

referência AR-IX/Prop.Lei/175/17.10.2022 para efeitos de apreciaçãoe 

emissão do competente parecer. 

I. INTRODUÇÃO 

A elaboração da Proposta do Plano Económico e Social e Orçamento do Estado (PESOE) 

decorre do previsto no n.o 3 do artigo 19 da Lei n.o 14/2020, de 23 de Dezembro, que 

estabelece os principios e normas de organização e funcionamento do Sistema de 

Administração Financeira do Estado (SISTAFE) assim como do n.o4 do artigo 23 da Lei supra 

que refere que Governo deve submeter a Proposta do PESOE à Assembleia da República 

até 15 de Outubro de cada ano. 

A Proposta do PESOE para o exercicio económico de 2023, foi estruturada tendo em conta a 

continua operacionalização do PQG 2020-2024 perspectivando, de entre outros, os seguintes 

objectivos: 

) a melhoria da situação económica e social do Pais, 

Page ot 24 



(ii) o reforço da estabilidade macroeconómica e consolidação das Finanças Públicas, 

(ii) a redução da pobreza e das desigualdades sociais, 

(iv) a criação de um ambiente favorável ao investimento público e privado, e 

(v) a geração de emprego. 

A Proposta foi, igualmente, elaborada tendo em conta que o país foi marcado pela ocorrència 

de eventos adversos, como o terrorismo que afecta alguns distritos da região Norte do Pais e 

o impacto negativo do conflito Rússia-Ucránia, que tem contribuido para a volatlidade dos 

preços de mercadorias para a deterioração das condições financeiras a nivel global e 

nacional. 

Face ao exposto, o Governo, para revitalizar a economia pretende assegurar a 

implementação efectiva do Pacote de Medidas de Aceleraçäo Económica (PAE) com vista a 

melhoria do ambiente de negócios, transparència, governaçãoe de aceleração de projectos 

de infra-estruturas estratégicas. 

1.1. METODOLOGIA DE TRABALHO 

A Comissão do Plano e Orçamento realizou estudos e análise do PESOE para 2023 

individualmente, em grupos parlamentares e em plenário, tendo as respectivas contribuições 

sido globalizadas em sede da Comissão. 

Em observância ao estabelecido no n° 6 do artigo 74 do Regimento da Assembleia da 

República, a CPO solicitou e recebeu contribuições das Organizações da Sociedade Civil 

(OSC), mormente, do Instituto para a Democracia Multipartidária (IMD), do Fórum de 

Monitoria do Orçamento (FMO), bem como do Fundo das Nações Unidas Para a Infância 

(UNICEF). 

Com vista a aprofundar a análise e apreciação da Proposta do PESOE para 2023, a CPO 

realizou um seminário de estudo técnico que contou com a participação da Comissão dos 

Assuntos Sociais, Género, Tecnoiogia e Comunicação Social, quadros do Ministério da 

Economia e Finanças, do Fundo da Economia Azul e Organizações da Sociedade Civil. 

Em Audição Parlamentar a Sua Excelência Carlos Fortes Mesquita, Ministro das Obras 

Püblicas, Habitação e Recursos Hidricos, acompanhado por Sua Excelência Amilcar Tivane, 
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Vice-ministro da Economia e Finanças e respectivos quadros, realizada no dia 21 de 

Novembro de 2022, o Governo prestou os devidos esclarecimentos as questões previamente 

remetidas pela CPO. 

I. APRECIANDOo 

2.1. CONTEXTO INTERNACIONAL 

De acordo com as estimativas do World Economic Outlook (WEO), de Outubro de 2022, 

espera-se que o ritmo de crescimento mundial continue a desacelerar de 6,0% em 2021 para 

3,2% em 2022 e 2,7% em 2023, uma redução de 0,5 p.p. em relação à projecção para 2022. 

Esta previsão em baixa em relação a economia mundial é explicada, essencialmente, por: (i) 

espectativas de desaceleração acentuada da actividade económica nas três maiores 

economias mundiais nomeadamente China, Estados Unidos da América e na Zona Euro; (ii) 

espectativas de um aumento mais acentuado das taxas de juro; e (ii) pressões inflacionárias 

persistentes como resultado das repercussões do confito entre a Rússia e a Ucrânia. 

Nas economias avançadas, espera-se para 2023, um abrandamento no crescimento 

económico para 1,1%, contra a taxa de 3,3% inicialmente prevista em Abril de 2022, enquanto 

que nas economias emergentes e em desenvolvimento, espera-se um crescimento 

económico de 3,7% em 2023 cerca de 0,7 pp abaixo do previsto em Abril de 2022, 

contrariando a tendência de forte desaceleração nas economias desenvolvidas devido a 

recuperação que se espera nas economias da China e India e uma contracção menor do que 

esperado na Europa emergente e em desenvolvimento. 

No que concerne a África, das estimativas da African Economic Outlook (AEO, Abril de 2022), 

perspectiva-se o alcance de uma taxa de crescimento económico de 4,1% em 2022 e 2023, 

uma desaceleração em 2,8 pp quando comparado com os 6.9% de 2021, sendo que a África 

Central irá passar de 3,4% em 2021 para 4,6% em 2022, impulsionado pela recuperação das 

exportações de petróleo e das commodities não petrolíferas. Para 2023 espera-se uma taxa 

de crescimento de 4,3%, uma redução de 0,3 pp em relação a taxa prevista em 2022. 

Em relação as economias do Este e Norte de Africa, espera-se que alcancem as taxas de 

crescimento de 5,5% em 2023, o que representa um aumento de 0,8 pp em relação a previsão 

para o ano 2022, e 4,2% em 2023, uma redução de 0,3 pp em relação as previsões para o 

ano 2022. 
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Para a Africa Austral, estima-se um crescimento de 2,5% em 2022 e 2,4% em 2023, uma 

redução em 0,1 pp em relação ao ano de 2022 devido a diminuição dos efeitos de grandes 

estimulos fiscais. E para a África Ocidental espera-se uma taxa de crescimento de 4,2% no 

ano 2023, um aumento de 0,1 pp em relação ao ano 2022 impulsionado em grande parte pelo 

bom desempenho da actividade na Nigéria, que é a maior economia da região. 

Relativamente a tendência do nivel de preços, as estimativas do World Economic Outlook 

(WEO, Outubro de 2022) mostram que em 2021 a inflação global foi de 4,7% e que para o 

ano 2022 espera-se um agravamento de 4,1 pp em relação a inflação registada no ano 2021, 

ou seja, uma inflação global para 8,8%. 

A previsão em alta da inflação global resulta essencialmente do comportamento da inflação 

nas economias avançadas que deverá atingir 7,2%, impulsionada por aumentos significativos 

de inflação das grandes economias como a do Reino Unido e a da Zona Euro de 9,1% e 8,3%, 

respectivamente, e nas economias emergentes e em desenvolvimento onde se espera uma 

taxa de inflação de 9,9%. 

As projecções para o ano 2023 indicam que a inflação global situar-se-á em 6,5%, uma 

redução em 2.3 pp em relação ao ano 2022. Essa previsão de desaceleração da inflação 

global para o ano 2023 é justificada pela expectativa da melhoria da credibilidade dos agentes 

económicos em relação a politica macroeconomica e a expectativa de redução dos preços 

internacionais das mercadorias, em resposta ao acordo entre a Rússia e Ucrânia, em Julho, 

para retomar a exportação de grãos dos portos do Mar Negro na Ucrânia, bem como o 

aumento da oferta de milho da Argentina e do Brasil que tem apoiado o alivio da pressão 

sobre os preços. 

2.2. cONTEXTO NACIONAL 

A evolução satisfatória da pandemia da COVID-19, aliada ao fim da situação de calamidade 

pública, niveis de imunização satisfatórios com uma cobertura de 96,3% do grupo alvo até a 

primeira quinzena de Agosto de 2022 e a prevalência de indices de positividade baixos nos 

últimos meses concorrem para uma maior dinâmica na actividade económica. 

Face à conjuntura macroeconómica e financeira internacional e nacional, o PESOE para 2023 

é optimista em relação ao crescimento económico, prevendo que a economia alcance uma 

taxa de crescimento de 3,8% até o final de 2022, representando um aumento de 1,6 pp em 

relação ao crescimento alcançado no ano 2021. Espera-se que essa expansao da economia 

Page 4 of 24 



seja impulsionada pela recuperação dos sectores de Turismo, Construção, Transportes e 

Comunicações e Indústria Extractiva a ser influenciado pela previsão de início da produção e 

exportação de Gás Natural Liquefeito (GNL), Projecto Coral Sul-Área 4 da Bacia do Rovuma, 

no quarto trimestre de 2022. 

No concernente ao nivel geral de preços, a Proposta do PESOE para 2023 prevê o aumento 

das pressões infiacionárias de 7,8% em Agosto de 2022 para 10,7% em Dezembro de 2022. 

A previsão de agravamento das taxas de inflação é justificada pela volatilidade dos preços 

dos combustíveis a nível internacional, bem como o impacto da época chuvosa e da 

sazonalidade de produtos como frutas e vegetais. 

Em resposta a essa tendência inflacionária, o Banco Central decidiu, com base no 

comunicadon 5/2022 de Setembro, agravar a taxa de juro de politica monetária (MIMO) em 

200 pontos base, passando para 17,25%, o que contribuiu para o agravamento das condições 

de financiamento à economia. 

A nivel do mercado cambial, prevalece a estabilidade da taxa de câmbio do Metical (MZN) 

face ao Dólar Norte-Americano (USD), tendo transitado de 63,86 MZN/USD em Julho, para 

63,87 MZN/USD, em Setembro de 2022. 

2.3. PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS 

Os principais pressupostos macroeconómicos que norteiam a elaboração do PESOE para 

2023 são os seguintes: 

(i) Alcançar um crescimento do PIB de 5,0% 

o crescimento económico é, sem dúvida, um dos principais objectivos das politicas 

económicas pois ele mostra, em termos reais, a ascensão da quantidade de bens e serviços 

produzidos na economia e à disposição da população. E dependendo da sequência de 

eventos macroeconómicos que afectama economia o resultado deste aumento de produção 

dos bens e serviços poderá criar um maior número de emprego e gerar maior renda per capita 

do pais. 

A previsão de alcance de uma taxa de crescimento real do PIB de 5,0 %, um aumento de 2,1 

Pp em relação à prevista na Lei do PESOE de 2022 é justificada pelo crescimento da Indústria 

Extractiva (23,196), Saúde e Acção social (8,76), Agricultura (5,2%), Construção (5,06). 
Administração Pública, Defesa e Segurança Social (3,8%), Educação (3,5%), Transportes e 
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Comunicações (3,2%), Indústria Transformadora (2,59%) e Pescas (2,5%). De referir gue, o 

grande destaque é dado à Indústria Extractiva, pois espera-se que ela cresça em 19,0 pp em 

relação à Lei do PESOE de 2022. 

O outro argumento usado para fundamentar essa previsão em alta face ao crescimento da 

economia moçambicana é a previsáo de implementação do Pacote de medias de Aceleração 

Económica (PAE), que visam a criação de condições para dinamizar os sectores chaves da 

economia, com destaque para o sector de agronegócio, aquacultura, turismo, transportes e 

construção, através da adopção da orientação do quadro de politicas macroeconómicas e 

estruturais para promover a atracção de mais investimento privado doméstico e estrangeiro e 

a melhoria da produtividade, competitividade e sustentabilidade fiscal a médio e longo prazos. 

(i) Assegurar que a taxa de inflação média n�o ultrapasse 11,5% 

Taxas de inflação elevadas ou não esperadas são um dos maiores problemas que uma 

economia pode enfrentar pois elas reduzem o poder de compra, contribuindo assim para o 

aumento das desigualdades na redistribuição da renda e deterioração das condições de vida 

das populações mais pobres. 

As previsões do Governo apontam para uma taxa de inflação de 11,7% em 2023, 

representando um agravamento de 6,2 pp, em relação à previs�o da taxa de inflação média 

anual da Lei do PESOE de 2022, e 0,8 pp em relação a previsäão de inflação até o final d 

ano 2022 contrariando a tendência de desaceleração dos preços a nivel internacional. 

A previsão da taxa de inflação a dois digitos contraria as perspectivas de inflação do Cenário 

Fiscal de Médio Prazo (CFMP) 2023-2025 de manutenção das taxas de inflação a um digito, 

comprometendo dessa forma os objectivos de manutenção de uma inflação moderada, 

abrindo espaço para a possibilidade de uma politica monetária desfavorável à expansão do 

crédito interno, bem como para a deterioração do poder de compra dos consumidores e 

comprometendo o crescimento económico equilibrado e sustentável. 

(ii) Taxa de câmbio média anual de 65,2 MTI USD 

A análise do comportamento da taxa de câmbio é de extrema importáância para o comércio 

internacional pois, para além de permitir comparar os preços de mercadorias e serviços de 

diferentes paises, tem um efeito sobre o custo de vida das populações. Daí que, espera-se 

que a actuação da autoridade monetária seja prudente de tal forma que permita minimizar a 
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Volatilidade da taxa de câmbio do Metical face às moedas dos principais parceiros comerciais 

do Pais, sobretudo quando tal não decorre de fundamentos macroeconómicos 

Para o ano 2023 a proposta do PESOE prevê uma taxa de câmbio de 65,2 MT/USD 

(iv) Reservas Internacionais Líquidas de USD 2.936,6 milhöes (cobertura de cerca 

de 3 meses de impotação) 

A actuação da autoridade monetária tomará em conta a necessidade de assegurar Reservas 

Internacionais Liquidas (RIL) no valor de USD 2.936,6 milhões, o que representa uma redução 

de 26,5% face ao pressuposto assumido na Lei do PESOE de 2022. De referir que esta 

previsão de redução das RIL corresponde cerca de 3 meses de cobertura das importações 

de bens e serviços, excluindo às dos megaprojetos. 

(v) Assegurar exportações de bens no valor de USD 8.806,0 milhões 

Perspectiva-se que as receitas das exportações atinjam o montante de USD 8.806,0 milhões, 

o que corresponde a um incremento de 69,2% em relação a previsão da Lei do PESOE de 

2022, justificado essencialmente pelo aumento da exportação do GNL, através do Projecto 

do Coral Sul. 

(vi) Assegurar importações de bens no valor de USD 9,518.0 milhöes 

Relativamente às importações, espera-se uma queda de 7,6% face às previsões do PESOE 

de 2022, ano em que se registou na Balança de Pagamento o valor da plataforma flutuante 

do Coral Sul. 

No que tange ao saldo da balança de transacções correntes, as projecções económicas para 

2023, apontam para uma redução significativa do défice da balança de transacções correntes 

de cerca de 73,8% se comparado com o saldo previsto na Lei do PESOE de 2022, resultantes 

da melhoria do saldo da balança comercial de USD -5,465 milhões em 2022 para USD -712 

milhões, justificado essencialmente pelo incremento assinalável das receitas de exportações 

em 69,2% e a redução das receitas de importações em 7,6% em relação as estimativas da 

Lei do PESOE de 2022. 

ACPO constata, no entanto, que para o Investimento Directo Estrangeiro (IDE) perspectiva-

se uma ligeira redução para 2023, passando de USD 3.050 Milhões em 2022 para USD 2.364 
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Milhoes, influenciado, em parte, pela conclusão da implantaçaão da plataforma flutuante Coral 

Sul-FLNG 

2.4 CONTRIBUIÇÃO SECTORIAL NO CRESCIMENTO ECONÓMIcO 

A economia nacional tem-se mostrado resiliente aos choques externos e domésticos, abrindo-

se perspectivas animadoras em relação a taxa de crescimento para 2023, que irá situar-se 

em 5,0%, sustentado, principalmente, pelo desempenho positivo da Indústria Extractiva, 

Saude e Acção Social, Agricultura, Construção e Educação. 

A Agricultura vai continuar a ter um papel-chave no desenvolvimento da economia com vista 

a erradicação da pobreza, através da melhoria da produção e produtividade agrícola, 

prevendo-se para 2023 um crescimento em 5,2%, contrariamente aos 4,7% de 2022, 

motivado, essencialmente, pelo programa de intensificação de culturas que integram as 

famílias rurais, o uso sustentável de insumos melhorados, por forma a salvaguardar a 

segurança alimentar e nutricional das familias. 

A CPO constata que a Agricultura é o sector que mais contribui para a criação de novos 

empregos no país, e cuja contribuição no PIB é significativa e com muito espaço para crescer 

e contribuir para a população que nela se encontra em actividade, daí, a necessidade de 

alocação de mais recursos para este sector, podendo, assim, contribuir directamente para o 

crescimento económico e o desenvolvimento dos demais sectores, incluindo a Educação e a 

Saúde. 

Durante as visitas de fiscalização às províncias, a CPO verificou que o projecto SUSTENTA, 

implementado com vista a estimular a economia rural, através da integração das familias no 

desenvolvimento de cadeias de valor sustentáveis, está a trazer resultados visíveis na 

melhoria da renda das familias. Todavia, as associações de camponeses alegam que o 

programa SUSTENTA não beneficia a população como um todo, sobretudo os mais 

carenciados, uma vez que o seu modelo consiste no apoio de pessoas singulares, em vez de 

associações agrícolas. 

A CPO nota que ainda persistem alguns desafios relativamente ao escoamento, a 

comercialização agrícola e o acesso aos factores de produção, dificultados pela existência de 

Vvias de acesso precárias na maior parte das zonas rurais do pais, principalmente nas estradas 

terciárias. 

) 
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O plano de produção do sector da Indústria Extractiva para o ano 2023 prevê um crescimento 

global de 23,1% que terá como suporte, de entre outros, o aumento da produção de rubis 

(186,0%), grafite (48,0%), carväão (sendo 18,0% para o carvão coque e 28,0% para o carvão 

térmico), ouro (23,0%), areias pesadas (ilmenite 20%, zircão 47% e rutilo 32%) e gás natural 

(2%). 

A Indústria Transformadora nacional tem enfrentado dificuldades devido à dependência de 

insumos importados, tanto em forma de matérias-primas assim como maquinaria e 

equipamento, comprometendo a cadeia de fornecimento. 

No entanto, o PESOE para 2023 prevê um crescimento de 2,5% na Indústria Transformadora, 

influenciado pelo desempenho positivo das áreas de minerais não metálicos (cimento) com 

8,5%, Indústria Alimentar e fabrico de outro equipamento de transporte (3,0%), Indústria de 

Bebidas (2,6%), Indústria Metalúrgica de base (2,4%) e Indústria Quimica (1,2%). 

Em contrapartida, a produç�o de energia eléctrica, irá registar um decréscimo de 12,0% 

comparativamente às previsões de 2022, influenciada pela previsão em baixa da produção 

da Hidroeléctrica de Cahora Bassa (HCB), que terá um peso de 77,0% na estrutura de 

produçãoe exportação. 

Nos transportes e comunicações perspectiva-se um crescimento de 3,2%, como resultado 

dos investimentos realizados no sector. Contribuirá para este desempenho o crescimento que 

se espera nos diferentes ramos de actividade do sector ferroviário com 23,4%, rodoviário com 

3,8% e aéreo com 6,5%. 

O transporte rodoviário, apesar de prever um crescimento do volume de produç�o justificado 

pela operação e consolidação de novos autocarros, ainda não satisfaz a demanda e o fluxo 

de passageiros nas paragens. 

A CPO verifica que como alternativa ao transporte público urbano, o Governo tem apostado 

no aumento de automotoras e carruagens, ampliando assim, a capacidade de transportar 

passageiros com rapidez, cumprindo horários e carreiras previamente definidas. 

Durante a visita efectuada à Empresa CFM, a CPO constatou que a empresa suporta, com 

recurso a fundos próprios, o custo das operações de transporte de passageiros em cerca de 

90%, repassando apenas os restantes 10% para os utentes, através do custo do bilhete de 

passagem, facto que torna este serviço acessível à maioria da população. 
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Relativamente ao transporte aéreo, o PESOE para 2023 estima um crescimento de 6,5%, 

estimulado pelo aumento do tráfego aéreo doméstico e regional, resultante da recuperaçgão 

do horário normal de voos nacionais, a retoma dos projectos de petróleo e gás e da actividade 

turistica e do aumento da frota. 

A CPO visitou as empresas do Sector Empresarial do Estado, concretamente a Empresa 

Tmcel; Aeroportos de Moçambique e as LAM. 

Destas visitas, constatou que a sua saúde financeira, representa um risco fiscal elevado para 

as Finanças Públicas com a probabilidade de não conseguirem cumprir com as obrigagões 

financeiras junto dos credores, apesar de estarem gradualmente a registar um desempenho 

financeiro positivo com a retoma da economia pós COVID-19. 

2.4.1. SECTORES SOCIAIS 

No sector da educação, prevé-se para 2023 um crescimento em 3,5%, impulsionado pelo 

aumento dos efectivos escolares, investimentos na construção de escolas e salas de aula em 

todos os niveis de ensino público e a distribuição de carteiras escolares com vista a melhorar 

as condiçóes de ensino e aprendizagem. 

O ensino secundário prevê um crescimento do efectivo escolar em 71%, passando de uma 

previsão de 1.384.006 em 2022 para 2.370.450 alunos em 2023. 

A CPO verifica, contudo, que há um decréscimo nas projecções do efectivo escolar para o 

ensino primário, passando dos 7.492.512 para 7.395.522 alunos, resultante da passagem da 

7a classe para o ensino secundário. 

A CPO, durante as visitas de fiscalização às actividades do Executivo, às provincias 

constatou que ainda há um défce enorme de carteiras escolares, pelo que se mostra optimista 

com a projecção do incremento na distribuição de carteiras escolares de 15.967 para 66.070. 

Contudo, encoraja o Governo a assegurar e maximizar a distribuição de carteiras, 

desconcentrando, quiçá, para o nível local os processos de selecção e procurement para a 

aquisição e distribuição de carteiras para tornar este processo célere e eficaz. 
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No sector da Saúde e Acção Social, prev-se para 2023 um crescimento em 8,7%, 

impulsionado pela manutenção da taxa de cura de crianças tratadas da desnutrição aguda 

em 80,0% e 95,0% de crianças menores de (1) um ano completamente vacinadaas. 

Paralelamente, será influenciado pelo incremento do número de beneficiários dos programas 

de protecção social cobrindo cerca de 951.289 agregados familiares (crianças, pessoas 

idosas, pessoas com deficiência e mulheres chefes de agregado familiar), sendo 725.714 

através do Programa Subsídio Social Básico (PSSB), 74.469 pelo Programa Apoio Social 

Directo (PASD), 11.200 no Programa de Atendimento em Unidades Sociais (PAUS) e 139.906 

no Programa Acção Social Produtiva (PASP), o que irá permitir aumentar a percentagem de 

pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza que beneficiam dos Programas de Protecção 

Social para 33,6%, contra os 17,6% do ano transacto. 

O Governo compromete-se a alocar 178.375,46 milhões de MT, correspondente a 37,8% da 

Despesa Total, tendo como primazia o crescimento económico, a criação de riqueza nas 

familias e a redução das desigualdades sociais através das seguintes acções: 

() Criar cerca de 381,7 mil novos empregos, um incremento de 70,4%, 

Comparativamente ao ano anterior; 

(i) Financiar 180 projectos de iniciativas juvenis parao Auto emprego, geração de 

rendimentos no âmbito do Fundo de Apoio as Iniciativas Juvenis (FAIJ); 

Financiar 950 projectos para o apoio a produtividade e 500 empresas jovens no 

âmbito das iniciativas juvenis para o Auto emprego, geração de rendimentos no 

âmbito do Programa Emprega, e 

(iv) Reabilitar 790 km de estradas nacionais e regionais; asfaltar 81 km de estradas 

nacionais e regionais; sinalizar 700 Km de estradas; construir 12 e reabilitar 5 

pontes; fazer a manutenção de 12 pontes; 28 básculas; fazer a manutenção 

periódica de 310 kme de rotina de 15.030 km. 

2.5. POLÍTICA ORÇAMENTAL 

Desde a retirada do apoio externo por parte das instituições multilaterais e doadores, a 

redução do investimento directo estrangeiro e, mais recentemente, os efeitos das restrições 

impostas pela pandemia da COVID-19, reduziram a capacidade de arrecadação de receitas 

do Estado. Por outro lado, os desastres naturais que têm assolado o País anualmente e o 

conflito armado em Cabo Delgado têm colocado uma maior pressão sobre a Despesa do 

Estado. 
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Os pressupostos da política orçamental que viabilizam o PESOE em 2023, assentam na 

implementação acelerada de reformas macroeconómicas e estruturais no âmbito da política 

tributária, da politica da Despesa Pública, do Pacote de Medidas de Aceleração Económica e 

acções visando viabilizar o contributo do Fundo Soberano na gestão eficiente das receitas 

advenientes da produção e exportação do GNL, prevendo-se um incremento na receita do 

Estado em cerca de 0,9% do PIB, quando comparado a 2022, contribuindo desta forma para 

a sustentabilidade das finanças públicas. 

A CPO constata que os estímulos fiscais poderão fornecer um impulso importante para uma 

expansão da actividade económica nos sectores, através do robustecimento das cadeias de 

valor e uma estruturação e expansão do mercado primårio. 

Das principais medidas de políitica que irão corporizar o pacote de reformas fiscais em 2023 

destacam-se: 

Redução do IVA de 17,0% para 16,0% 
Revisão do Código do IRPC com vista a redução da taxa do IRPC em 22 pp 

passando para 10,0%; 

(in) Alargamento da base tributária do IRPS, com a implementação da Tabela Salarial 

Unica (TSU): 

(iV) Revisão da Pauta Aduaneira; 

Implementação de medidas de administração tributária; e 

(vi) Revisão da legislação que estabelece a consignação das receitas internas. 

O Governo prevê ainda assegurar a contenção da despesa pública, reforçar os processos de 

execução orçamental e de gestão da tesouraria de modo a permitir maior previsibilidade na 

disponibilização de recursos financeiros, com destaque para as seguintes medidas: 

() Consolidar a implementação da Lei n° 14/2020, de 23 de Dezembro, que 

estabelece os princípios e normas de organização e funcionamento do SISTAFE; 

i) Limitar novas admissões, privilegiando a mobilidade de funcionários e admissão 

de um novo funcionário no caso de se registrar a saída de três 

ci) Assegurar que a execução financeira dos Institutos e Fundos Públicos seja 

realizada via SISTAFE; 

Giv) Prosseguir com a reestruturação do Sector Empresarial do Estado (SEE) para sua 

viabilização e rentabilidade. 
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2.5.1. RECURSOS DO ESTADO 

No que concerne aos recursos internos para o ano de 2023, espera-se que eles atinjam o 

montante de 393.711,9 milhôes de MT, correspondente a 29,8% do PIB contra 351.998,2 

milhoes de MT da Lei do PESOE 2022, equivalente a 31,3% do PIB, representando uma 

redução de 1,5 pp nos recursos internos em relação ao PIB, comparativamente ao previsto 

na Lei do PESOE 2022. 

A arrecadação de receitas para o Estado deverá atingir o montante de 357.063,8 milhQes de 

MT, equivalente a 27,0% do PIB e um incremento de 0,9pp em relação a previsão de 2022, 

resultante do contributo das Receitas Correntes e de Capital, cuja previsäo é de 344.058,8 

milhoes de MT e 13.005,0 milhôes de MT no ano de 2023, sendo 1.250,2 milhões de MT 

receitas provenientes do gás natural da área 4 da Bacia do Rovuma. 

Ainda no que concerne as receitas do Estado, espera-se que, as receitas fiscais provenientes 

dos Impostos sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRPS), Impostos sobre o 

Rendimento de Pessoas Colectivas (IRPC) e o Imposto Sobre o Jogo arrecadem cerca de 

286.600,4 milhões de MT, correspondendo a 21,7% do PIB (um aumento em 1 pp em relação 

à Lei do PESOE 2022). As receitas sobre bens e serviços, que se prevê alcançar 137.630,6 

milhões de MT (10,4% do PIB) representam um aumento em 0,8 pp em comparação à Lei do 

PESOE 2022 

Nesta classificação, as receitas com o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) representam 

66,8% das receitas com bens e serviços. A maior proporção das receitas arrecadas será 

proveniente das Receitas Fiscais que correspondem a 80,3% do total das receitas do Estado. 

Os Recursos Externos para o ano 2023 poderão alcançar o montante de 78.158,8 milhões de 

MT, equivalente a 5,9% do PIB, o que significa um decréscimo de 2,9 pp quando comparado 

com o previsto na Lei do PESOE 2022, justificado, essencialmente, pela redução do 

financiamento externo destinado a projectos inscritos nos sectores sociais. 

No que tange a composição do Orçamento do Estado para 2023, espera-se que os recursos 

Internos correspondam a 83,4% do total de recursos e os recursos externos 16,6%, 

beneficiando da implementação de reformas na politica tributária. 
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No que se refere aos Créditos, está previsto o montante de USD 321,1 milhões contra os USD 

1/7,4 milhões, o que significa um incremento nominal de 81,0% comparativamente à Lei do 

PESOE 2022, com vista a apoiar a aceleração da estabilidade macroeconómica do Pais. 

2.5.2. DESPESAS DO ESTADO 

A CPO verifica que a Despesa do Estado fixar-se-á em 472.122,4 milhões de MT, o que 

representa 35,8% do PIB e uma reduç�o de 4,3 pp comparativamente ao ano 2022, sendoo 

que as Despesas de Funcionamento continuarão a absorver maior parte de recursos com 

67,1%, enquanto as Despesas de Investimento continuam a decrescer, saindo de 25,5% em 

2022 para 19,8% em 2023. 

Relativamente às despesas de funcionamento, a rubrica de despesas com pessoal está 

avaliada em 185.258,2 milhões de MT, equivalente a 14,0% do PlB, um acréscimo de 0,3 pp 

face a Lei do PEsOE 2022, justificado pelas novas admissões e pelo impacto da 

implementação da TSU. 

Para o exercício económico de 2023, a perspectiva é que a Despesa de Investimento se fixe 

em cerca de 93.330,9 milhões de MT, equivalente a 7,1% do PIB, o que representa uma 

redução de 3,1 pp em relação ao ano de 2022. 

Durante as jornadas de fiscalização e supervisão parlamentar, a CPO anotou a falta de 

dotação para a realização de Despesas de Investimento nos Conselhos dos Serviços de 

Representação do Estado na província, bem como desembolsos tardios de fundos para a 

Despesa de Investimento programada nos Conselhos Executivos Provinciais. 

2.5.3. TRANSFERÉNCIAS ÅS COMUNIDADES 

Para 2023 está fixado o montante de 281,0 milhões de MT, correspondente a 10,0% do 

imposto sobre a produção mineira e petrolifera, efectivamente recolhido aos cofres do Estado 

no ano N-2, visando assegurar que estes recursos tenham impacto directo no melhoramento 

da vida das populações das áreas exploradas. 

Deste montante, cerca de 203,7 milhões de MT, correspondente a 7,25% do imposto de 

produção mineira e petrolífera, destina-se ao financiamento de projectos estruturantes de 

nivel Provincial, no âmbito da implementação do PAE. 
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Relativamente aos 2,75% do imposto sobre a produção mineira e petrolifera está previsto a 

transferência de 77,4 milhões de MT para as comunidades, contra 44.6 milhões de MT de 

2022, enquanto que os 20% proveniente das taxas de exploração florestal e faunística, 

perspectiva-se o montante de 79,3 milhões de MT, um incremento de 6,0 milhões de MT, 

quando comparado com o ano de 2022. 

2.5. SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA 

Para o Serviço da Dívida Pública está previsto o montante de 98.817,0 milhões de MT, 

correspondente a 7,5% do PIB, o que representa uma redução de 0,6 pp em relação ao ano 

de 2022, resultado de esforços em curso no âmbito da implementação da Estratégia de Médio 

Prazo para a Gestão da Divida Pública (2022-2025) que assenta na optimização da carteira 

da Dívida Pública tendo em vista assegurar as necessidades de financiamento do défice 

orçamental com custos mínimos e a níveis prudencialmente razoáveis de riscos. 

2.6. AFECTAÇÃO TERRITORIAL 

Os Orgãos de Governação Descentralizada Provincial (OGDP) terão um incremento nominal 

de 8,5% face à Lei do PESOE de 2022, excluindo as receitas próprias e os recursos externos, 

estando previsto o montante total de 5.800,3 milhões de MT. 

Para os OGDP's foram usados os seguintes critérios: Número de Habitantes por Província 

(60,0%), Área Territorial (15,0%) e Indice de Pobreza (25,0%), tendo as Províncias de 

Nampula e Zambézia sido atribuido os maiores limites com 859,0 e 818,6 Milhöes de Meticais, 

respectivamente e a Província de Gaza com o menor limite, 384,9 Milhões de Meticais. 

Com vista a reduç�o das desigualdades no desenvolvimento local, o PESOE 2023 prevê um 

incremento no volume de recursos para o nível local, saindo de 108.192,1 milhões de MT em 

2022 para 130.123,4 milhões de MT, sendo 50.540,3 milhões de MT para o Nivel Provincial, 

73.095,6 milhões de MT para o Nível Distrital e 6.487,5 milhões de MT para o Nível 

Autárquico, correspondente a 38,8%, 56,2% e 5,0% da Despesa Total, respectivamente. 

A CPO verifica que para o nível central está previsto um decréscimo de 5,8 pp, quando 

comparado com a previsão de 2022, de uma previsão de 204.332,5 Milhões de Meticais em 

2022 para 191.970,0 milhões de MT, O que representa 59,6% da Despesa Total. 
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2.7. FINANCIAMENTO DO DÉFICE 2.7. 

O Défice Orçamental em 2023, irá situar-se em 115.058,6 milhões de MT, o equivalente a 

8,7% do PIB, o que significa um decréscimo de 5,2 pp, em relação ao ano de 2022. Este 

decréscimo deve-se, em parte, à implementação do Pacote de medidas de Aceleraçã0 

Económica, nomeadamente 
Implementação do novo código do IVA; 

senção do IVA na importação de insumos para Agricultura e Electricidade 

Redução do IRPC de 32% para 10% na Agricultura, Aquacultura e Transportes 

Urbanos 
Revisão do Código de Imposto sobre Consumo Especifico (ICE) e da Pauta 

Aduaneira, 

Consolidação do projecto de rastreamento e controlo de mercadoria em tránsito no 

território nacional através da selagem electrónica de carga em trânsito. 

A CPO nota que o Governo, para cobrir o défice irá recorrer a Donativos Externos estimados 

em 57.477,9 milhões MT, equivalente a 4,4% do PIB; Créditos Externos em cerca de 20.932,7 

milhões MT, correspondente a 1,6% do PIB e Crédito Interno no valor de 36.648,0 milhões 

MT, equivalente a 2,8% do PIB. 

POSICIONAMENTO DOS GRUPOS PARLAMENTARES NA CPO 

3.1. Posicionamento do Grupo Parlamentar do MDM 

O Grupo Parlamentar do MDM na Comissão do Plano e Orçamento entende que a Proposta 

do Plano Económico e Social e Orçamento do Estado para 2023, é um documento cheio de 

ilusões com metas muito difíceis de serem alcançadas. O PESOE aprofunda a pobreza e as 

assimetrias e não apresenta soluções exequíveis para conter o elevado custo de vida que 

tem estado a sufocar as familias moçambicanas, pelas seguintes razões: 

1. A percentagem do orçamento dos órgãos centrais é, como em anos anteriores, de 

perto de dois terços do total e o Governo não prevê uma descentralização efectiva do 

orçamento como parte integrante e fundamental da descentralização do Estado; 

2. O Governo não explica em que medida a redução da alíquota fiscal do IVA de 17% 

para 16% vai estimular o sector privado e representar algum sinal positivo ao mercado 
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e aos empresáios e influir no custo de vida dos mais pobres. O mesmo acontece com 

a redução do IRPC para 10% para o agronegócio e transporte urbano. Estas medidas 

não vão resolver o problema da falta de transporte e tão pouco influenciar na redução 

de preços dos produtos de primeira necessidade; 

3 Uma das medidas na reforma do lado da Despesa Pública, o Governo prevê a extinção 

ou fusão de instituições públicas redundantes. Entretanto não explica o que será 

poupado. Na mesma linha, o Governo prevê viabilizar, restruturar, privatizar algumas 

empresas do Sector Empresarial do Estado, mas não apresenta que passos estão a 

ser dados e se existem interessados na compra destas unidades empresariais falidas, 

com dividas e com infraestruturas e equipamentos obsoletos muitos deles hipotecados 

à Banca, 

4. As Despesas de Funcionamento continuam muito elevadas, representado 67,1% do 

total das despesas do Estado, cerca de quatro vezes os gastos de investimento 

(19,8%); 

5. No ambito da reforma do Estado, a proposta do PESOE não apresenta uma visão 

clara sobre a despartidarização do Estado que passa por eliminar os critérios de 

nomeação de cargos de direcção com base na confiança política e as células 

partidárias, 

6. O PESOE não apresenta medidas de combate à fuga ao fisco, branqueamento de 

capitais, antes pelo contrário, estimula o branqueamento de capitais com o pacote de 

medidas de aceleraç�o económica, mormente, a simplificação de procedimentos para 

o repatriamento de capitais, o que pode ser aproveitado para a entrada no sistema 

financeiro nacional de capitais ilicitos, fruto da corrupção e outros de origem duvidosa 

depositados em paraísos fiscais, 

7. O actual modelo de partilha dos 2,75% não tem permitido a participação activa das 

comunidades na tomada de decisão e faz com que estes recursos não sejam utilizados 

em beneficio destas. Por outro lado, o Governo mais uma vez neste PESOE não 

explica a sua opção para determinar a percentagem de 2,75% com base no imposto 

de produção ao invés da totalidade dos impostos; 

8. No sector da saúde o Governo não apresenta soluções para erradicar as cobranças 

ilicitas nas maternidades e a falta de medicamentos nos hospitais em todo o pais. Por 
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Outro lado, não explica sobre o impacto orçamental e a sua primazia em contratar mais 

médicos estrangeiros em detrimento de nacionais; 

9. 0 Proponente näo explica com detalhe necessário, o Orçamento desagregado 

alocado aos sectores da Saúde e Acção Social e como o Governo pretende atingir 

15% de acordo com os compromissos internacionais assumidos por Moçambique; 

10.0 Governo não apresenta argumentos convincentes como vai atingir as metas 

vertidas no Programa Quinquenal do Governo 2020-2024, mormente, a redução do 

rácio aluno/professor para 55, num ano cujas metas apontam para cerca de 9,9 

milhöes de alunos a serem matriculados em todos os níveis de ensino, com destaque 

para os cerca de 7,4 milhões no ensino primário, paradoxalmente, haverá redução do 

número de professores a serem admitidos de 5.407; 

11.0 Governo não explica como é que o investimento no Sector da Educação proposto 

para 2023, vai resolver a falta de salas de aula, tendo em conta que há uma redução 

considerável nas quantidades de 2023 em relação a 2022, numa altura em que a 

demanda aumentoue ainda multiplicam-se turmas ao relento um pouco por todo o 

pais 

12. Não está previsto e nem há menção no PESOE-2023 as obras de reabilitação da 

Estrada Nacional número Um, segundo promessa do Governo, cujo arranque está 

previsto para o segundo semestre de 2023; 

13. Não obstante o discurso actual sobre economia azul levado à cabo pelo Governo e o 

debate actual sobre mudanças climáticas, não há previsão de alocação de recursos 

revelando pouca importância dada a este sector que representa uma fonte de riqueza 

e pelo facto de ao longo dos cerca de 3 mil quilómetros de costa albergar % da 

população e 1/3 desta vivendo do mar 

14. O Governo não quantifica nem justifica os efeitos na economia nacional da guerra 

entre a Rússia/Ucrânia e sobre quais os sectores e produtos essenciais de consumo 

afectados. Por outro lado, não explica quais são as implicações desta guerra nas 

despesas públicas e na segurança alimentar, 
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15. 0 Governo não explica e nem apresenta previsões de como a deterioração da situação 
de insegurança em Cabo Delgado pode afectar um conjunto de outras actividades e 
por conseguinte, a meta de crescimento estimado da economia nacional; 

16. 0 Governo não explica como vai atingir a meta de 3 milhões de empregos no pais, 

volvidos três anos deste ciclo de governação nem metade do prometido foi alcançado. 

Com esta proposta do PESOE 2023é notório que o Governo anda perdidoe sem agenda de 

promoção do desenvolvimento, e pelo facto de apresentar um documento iminentemente 

financeiroe pouco de economia que não responde ao elevado custo de vida a médio e longo 

prazos. Por estas e outras razões, o Grupo Parlamentar do MDM na CPO propõe ao plenário 

a apreciação negativa da proposta do PESOE para 2023. 

3.2. Posicionamento do Grupo Parlamentar da RENAMO 

o Grupo Parlamentar do Partido Renamo na CP0 entende que a Proposta de Lei do Plano 

Económico e Social e Orçamento do Estado para 2023 não evidencia as grandes 

preocupações do Povo Moçambicano pelas seguintes razões: 

1) O PESOE/2023 não dá indicação clara de quais serão as metodologias, os processos 

Ou acções especificas que concorrem para o alcance dos objectivos de 

desenvolvimento sustentável, tais como a redução da pobreza e das desigualdades 

sociais, aumento do rendimento das familias. 

2) Não existem medidas previstas no Pacote de Medidas de Aceleração Económica 

(PAE) na sua implementação a curto prazo, bem como o mecanismo de coordenação, 

monitoria e avaliação. 

3) No Desenvolvimento do Capital Humano e Justiça Social, no concernente à educação, 

o Governo limita-se a indicar que irá contratar 158 médicos nacionais e 741 médicos 

estrangeiros, porém, não indica que unidades hospitalares ir�o beneficiar-se dessas 

contratações, a fim de permitir que se faça a monitoria, deixando transparecer que são 

apenas números para preencher espaços vazios do plano. 
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4) No que respeita às Infraestruturas, o Governo diz que vai reabilitar 790 km de estradas 

nacionais e regionais e não indica onde tal reabilitação vai acontecer. Asfaltar 81 km 

de estradas nacionais e regionais, não indicando também onde tal asfaltagem vai ser 

realizada. Não há qualquer referência à Estrada Nacional n° 1. 

Por estas e outras razões, o Grupo Parlamentar da Renamo na Comissão do Plano e 

Orçamento aconselha a reprovação da Proposta de Lei do Plano Económico e Social e 

Orçamento do Estado (PESOE) 2023. 

3.3. Posicionamento do Grupo Parlamentar da FRELIMO 

O Grupo Parlamentar da FRELIMO na CPO analisou no detalhe a proposta de Lei do PESOE 

para 2023 e entende que a mesma é oportuna, tempestiva e foi concebida tendo em conta a 

observância da Constituição da República e demais leis que norteiam a boa gestão da coisa 

pública e transparência orçamental. 

Nós, a FRELIMO, representados na CPO, entendemos que a proposta vai de acordo com as 

prioridades e pilares de suporte definidas no PQG 2020-2024, e apresenta de forma clara e 

concisa acções que visam garantir o bem-estar social dos moçambicanos, sobretudo da 

camada mais vulnerável. 

O grupo parlamentar da FRELIMO na CPO é pela apreciação positiva da presente proposta 

por entender que a mesma: 

Tem por objectivo, a melhoria da situação econômica e social do País, o reforço da 

estabilidade macroeconômica e consolidação das finanças públicas, a redução da 

pobreza e das desigualdades sociais, 
Permitirá que o Governo continue a priorizar a alocação de recursos por forma a 

atender os compromissos nacionais e internacionais com enfoque para os objectivos 

de Desenvolvimento Sustentável; 

Permitirá que o Governo prossiga com os esforços de consolidação fiscal, calibrando 

a sua composição e ritmo, tendo em vista assegurar a rápida recuperação da 

economia. Assim, continuará a implementaç�o de reformas macroeconômicas, fiscais 

e estruturais visando aumentar e diversificar as fontes de captação de receitas do 

Estado 
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Permitirá a implementação da redução da taxa do IVA, a isenção do IVA na importação 

de factores de produção para a agricultura, eletrificação e a criação de incentivos 

fiscais para novos investimentos em sectores chaves. 

O Grupo Parlamentar da FRELIMO na CP0, considera que a proposta do PESOE para 2023, 

está em consonância com os principais pilares de desenvolvimento do país, e que responde 

em grande medida aos anseios e preocupações dos moçambicanos. 

Pelas razoes supracitadas e porque a presente Proposta do Plano Econômico e Social e 

Orçamento do Estado para 2023 é pertinente e oportuna, estando os seus conteúdos 

devidamente fundamentados, o Grupo Parlamentar da FRELIMO na Comissão do Plano e 

Orçamento recomenda a esta Magna Casa a sua apreciação positiva. 

IV. RECOMENDAÇÖES 

Ampliar a base tributária através do incentivo ao crescimento e desenvolvimento das 

micro, pequenas e médias empresas e diversificar as fontes de receitas do Estado 

através da melhoria dos meios de controlo e fiscalização da exploração de recursos 

minerais e florestais; 

Assegurara implementação de politicas prudentes que contribuam para a 

sustentabilidade da Divida Pubica a médio e longo prazos; 

Assegurar a implementação efectiva das Medidas de Aceleração Económica; 

Assegurar o aumento do volume de financiamentos para intervenções de adaptação 

e resiliência climática; 

Adoptar medidas sustentáveis para reduzir a vulnerabilidade das provincias às 

calamidades naturais e garantir resposta adequada a situações de emergência; 

Maximizar as potencialidades turísticas do país, através de estratégias assertivas para 

uma maior arrecadação de receitas; 

Priorizar uma abordagem integrada e estruturada sobre a temática da Economia Azul, 

assente nos Objectivos do Desenvolvimento Sustentáveis; 

Assegurar a integração efectiva do potencial da Economia Azul no PESOE 2023, 

garantindo a sua sustentabilidade na geração de receitas para o Estado 

Assegurar a revitalização efectiva do Sector Empresarial do Estado para reduzir os 

riscos fiscais e tornar as empresas robustas e sustentáveis; 
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Garantir a alocação das dotações orçamentais para as despesas de investimento aos 

Orgãos de Governação Descentralizada, bem como ao Conselho dos Serviços 

Provinciais de Representação do Estado; 

Desencadear acções com vista a melhorar a transitabilidade das estradas, priorizando 

as que apresentam um grande potencial económico, capaz de impulsionar a produção 

e produtividade, a prática do turismo, bem como permitir o escoamento da produção 
Apresentar dados estatisticos dos Funcionários e Agentes do Estado que irão 

influenciar o alargamento da base tributária, no åmbito da implementação da TSU 
Priorizar o aumento das despesas de investimento como forma de ampliar os activos do 

Estado e suas fontes de arrecadação de receitas 
Priorizar à afectação de recursos para os sectores sociais, com vista ao fornecimento 

de serviços básicos essenciais à população; 

.Garantir a absorção da matéria-prima nacional pelas indústrias e a aquisição, bem 

como o escoamento de todo o excedente agrícola; 

.Prosseguir com acções tendentes a garantir a segurança alimentar e nutricional das 

populações mais desfavorecidas; 

.Apresentar nas Matrizes do PESOE a localização geográfica das acções inscritas para 

melhor monitoria e fiscalização; 

Assegurar financiamento para a materialização do Plano de Reconstrução da Provincia 

de Cabo Delgado; 

.Trabalhar no sentido de assegurar que a estrutura da Despesa Püblica tenha um 

equilibrio entre as Despesas de Funcionamento e Despesas de Investimento 

Garantir que as reformas de politicas fiscais contribuam para a melhoria do ambiente de 

negócios, sustentabilidade do sector empresarial, dinamização do crescimento e 

desenvolvimento sócio económico do País. 
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V. cONCLUsÃO 

A CPO considera que o Plano Económico e Social e Orçamento do Estado para 2023 foi 

projectado tendo em conta que as perspectivas do crescimento do PIB, a econormia nacional 

mostra fortes sinais de recuperação e resiliéncia, apesar dos choques sucessivos que tiveram 

impacto sobre a conjuntura macroeconómica doméstica, designadamente a pandemia da 

COVID-19, as calamidades naturais, o terrorismo da região norte do Pais e os impactos 

associados ao conflito Rússia-Ucrânia. 

Assim, a perspectiva é que o crescimento anual do PIB atinja 5,0% em 2023, influenciado 

pelo forte desempenho esperado dos sectores da Agricultura, Turismo, Infraestruturas, 

Indústria Transformadora e Indústria Extractiva como resultado da produção e exportação do 

gás natural do Projecto Coral Sul. 

A CPO verifica que o PESOE para 2023, para além das principais medidas de politicas e 

acções por prioridade e pilares de suporte do Programa Quinquenal do Governo, prioriza a 

afectação de recursos em áreas estratégicas para o alcance dos objectivos preconizados no 

POG 2020-2024 no seu quarto ano de implementação, de modo a tornar a economia mais 

diversificada, inclusiva, competitiva e com padrões robustos de distribuição de rendimento. 

A CPO Considera que a Proposta do Plano Económico e Social e Orçamento do Estado para 

2023 define os principais objectivos macroeconómicos e sociais e de politica financeira do 

Estado e identifica as acçõese os recursos necessários para a implementação do Plano. 

Face à análise apresentada ao longo do presente Parecere das conclusões formuladas, a 

CPO propõe ao Plenário a apreciação positiva da Proposta do Plano Económico e Social e 

Orçamento do Estado para 2023 por estar revestida de mérito e ser oportuna. 
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VIADOPÇÃo 
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6. Marquita Alexandre Loforte Jaime.... *'''' ''**'''''* ''. 

7. Edson Judite Calisto Nhangumele.. * *** *** *** ********* *** 
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Maputo, 22 Novembro de 2022 
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