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Prefacio 

Os principais desafios ligados ao tema que estamos por elaborar neste documento, são resumidos no Artigo 
12 da Lei dos Órgãos Locais do Estado (8/2003): 

“O distrito é a unidade territorial principal da organização e funcionamento da 

administração local do Estado e base da planificação do desenvolvimento económico-

social e cultural da Republica de Moçambique”. 

Nestas poucas linhas, são incluídos 2 conceitos importantes que justificam as prioridades colocadas pelo 
programa PADR: planificação descentralizada e desenvolvimento económico local: 

A descentralização continua ao centro da agenda política. A Lei dos Órgãos Locais do Estado (Lei 08/03) 
providencia a visão do distrito ao centro do processo de desenvolvimento, dentro da estrutura hierárquica 
de estado unitário. Se, de um lado, a legislação sobre a descentralização se aperfeiçoou gradualmente, há 
evidencia que a sua implementação não é ainda completamente realizada. Na percepção geral, “os distritos 

não tem ainda as capacidades para implementar as responsabilidades que a LOLE lhes atribui” (BdM 2008). 

As iniciativas de planificação descentralizada activadas por alguns doadores a partir do fim dos anos ’90 
(GTZ, UNDP e BM) evolveram no Programa Nacional de Plano e Finanças Descentralizadas (PNPFD). Nas 
ambições, o programa pretende ligar a Lei dos Órgãos Locais do Estado (08/03) com a Lei do Sistema da 
Administração das Finanças do Estado (SISTAFE – 09/02), com o objectivo de descentralizar a planificação e 
finanças através da canalização das despesas publicas a níveis provinciais e distritais. Para além disso, já 
existe o quadro conceptual de um Sistema Nacional de Planificação (SNP); e o decreto para sua criação é 
actualmente em discussão. 

A partir de 2005, os dois Programas Quinquenais do Governo (PQG) que se sucederam colocaram mais 
atenção no Desenvolvimento Económico Local (DEL). Para que o desenvolvimento seja realmente inclusivo, 
a agricultura não pode não ser considerada o assunto prioritário, enquanto continua sendo a principal fonte 
de receitas familiares a nível rural. A estratégia de desenvolvimento rural (EDR) é considerada a principal 
estratégia para DEL em Moçambique. 

A descentralização é actualmente considerada uma pré-condição pela realização do desenvolvimento 
económico local: portanto os dois assuntos são considerados complementares. Neste sentido, os Serviços 
Distritais de Actividades Económicas (SDAEs) representam um dos eixos de ligação desses 2 aspectos. 

No presente documento, realizamos uma análise funcional da estrutura orgânica, das áreas de competência 
e da gestão do processo de planificação e orçamentação (Cap. 1) dos SDAEs dos 8 distritos abrangidos pelo 
PADR, que reelaboramos e apresentamos em forma conjunta, para poder dispor das noções de base. A 
seguir, apresentamos separadamente as avaliações sobre o estado do edifício dos SDAE, e as principais 
recomendações da “Empresa MAC-consultores” em termos de reabilitações/ampliações e/o construções 
das instalações;  a situação do pessoal contratado, as formações recebidas e necessárias, as 
disponibilidades em termos de meios de transporte, equipamento informático e de escritório (cap.2). No 
Cap. 3, são apresentadas as iniciativas de outros doadores trabalhando na mesma área, para evitar 
sobreposições e garantir sinergias. Em fim, no Cap. 4 descrevemos as actividades necessárias, com detalhe 
dos custos revistos, bem como actualização do cronograma. 
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Sumario executivo 

I. Em relação à análise funcional dos SDAEs, evidencia-se que esses continuam numa fase de transição 
estrutural, na redefinição das áreas de trabalho internas, no balanceamento entre assuntos ligados 
à agricultura e outras áreas económica. Os SDAEs alcançaram bons resultados em termos de 
planeamento e custeamento das actividades, bem como de desenvolvimento e uso de mecanismos 
de monitoria e avaliação; sobretudo através do Plano Económico-social e Orçamento (PESOD) do 
distrito, que tem vindo a melhorar significativamente nos últimos anos. Os SDAEs – e, em geral, os 
Governos Distritais – têm que lidar com o desafio dos fundos descentralizados do Orçamento do 
Estado (OE) e do Fundo Comum da Agricultura (PROAGRI) que tem registado instabilidades entre as 
previsões e a execução, sobretudo a causa das medidas de contenção de custos, introduzidas pelo 
GdM com a intenção de controlar a despesa pública.  

II. Em todos os casos, os SDAEs enfrentam o desafio de querer potenciar as diversas áreas, sobretudo 
aquelas não ligadas a agricultura, com o constrangimento de recursos totais marginalmente 
estáveis: a falta de pessoal é considerada a primeira causa de baixa eficiência. De facto, a transição 
das antigas “DDA” a “SDAE” terá que ser gradualmente acompanhada pelo potenciamento das 
outras áreas e o presente projecto poderá intervir em particular no melhoramento dos serviços de 
apoio a promoção e desenvolvimento do empresariado local.  

III. A análise das capacidades dos SDAEs em termos de pessoal, meios de transporte, equipamento 
informático e de escritório e a sua comparação com as previsões de trabalho no curto prazo, 
evidenciaram carências que o presente projecto poderá reduzir, através da contratação de pessoal 
na área de “planificação economia” e de desenvolvimento empresarial, entrega de materiais, ciclos 
de formações, apoio técnico no aperfeiçoamento dos PESODs e reforço das actividades de 
promoção e apoio desenvolvimento do empresariado. 

IV. Em relação ao trabalho desenvolvido ou planificado pelo parceiros de cooperação relacionado com 
o tema, foi possível verificar que são sobretudo três as instituições com possíveis sobreposições 
e/ou sinergias com o programa: 

a. A GTZ (desde 2011 GIZ), que está coordenar a implementação do Programa Nacional de 
Plano e Finanças Descentralizadas (PNPFD) 2011/13 nas províncias de Sofala, Manica e 
Inhambane. A contraparte local principal da GIZ é o Governo distrital e não propriamente o 
SDAE: isto limita as áreas de sobreposição aos trabalhos no Conselho Técnico Distrital (CTD), 
onde é realizada a planificação do distrito. Ao contrario, são evidentes as sinergias 
sobretudo em relação as actividades de formação. Portanto, GIZ é um actor de cooperação 
significativo, com quem o programa PADR deve estabelecer sinergias informais e formais 
em todas as componentes, ao longo de toda a duração do programa. 

b. A (ADEM) é uma agência vocacionada à promoção do desenvolvimento económico, com 
enfoque nos aspectos produtivos e comerciais da agricultura. Trabalha na maioria dos 
distritos abrangidos pelo PADR, em colaboração com os Governos distritais e os SDAEs. 
Importa realçar que a ADEM - não sendo um parceiro de cooperação “tradicional” – exige 
uma relação diferente com os SDAEs que não é de capacitação, mas de possível 
colaboração. Nesse aspecto, a consideração das suas capacidades é muito baixa, o que leva 
a ADEM a jogar as vezes um papel de substituição em muitas das tarefas comuns. Portanto, 
a ADEM deve se considerar uma realidade importante na área do projecto e um possível 
parceiro do PADR, especialmente na componente A; mas é necessário prestar atenção que 
o seu contributo se mantenha nas suas áreas de especialidade; e não seja prejudicial ao 
desenvolvimento dos SDAEs.  

c. A União Europeia tem vindo suportar iniciativas ligadas ao Desenvolvimento Económico 
Local (DEL). Coloca-se nesse âmbito o programa PRODEL, previsto para ser aprovado nos 
meados de 2011. Trata-se de uma iniciativa focalizada na agricultura comercial e na 
melhoria das condições locais para desenvolver actividades económicas, nas províncias de 
Gaza, Inhambane e Sofala. A sobreposição territorial é limitada portanto aos distritos de 
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Nhamatanda, Dondo, Chibabava e Gorongosa; enquanto as sinergias com o PADR aparecem 
relevantes nas actividades de capacitação dos SDPIs e nas acções de apoio aos CTDs na 
elaboração dos aspectos de DEL nos PESODs. Em particular, o apoio do PADR na 
contratação, formação e equipamento do técnico de planificação dos SDAEs trará beneficia 
ao trabalho que esta pessoa realizará no âmbito do CTD, apoiado pelo PRODEL. 

V. Em relação à verifica das necessidades e ao contributo do projecto ao desenvolvimento das 
capacidades de planificação económico-financeira dos SDAEs e de apoio a promoção e  
desenvolvimento do empresariado – prevêem-se as seguintes actividades: 

a. Enquadramento e contratação de 1 Técnico de Planificação Económico-financeira na 
repartição 4 e de 1 Técnico Economista Especialista em “desenvolvimento empresarial” 
para a repartição 2 (repartição de promoção e desenvolvimento do empresariado), por 
cada SDAE dos 8 distritos abrangidos pelo PADR. Recomenda-se que os técnicos sejam 
contratados pelo projecto por um período de 24 meses, antecipando desta forma a 
obrigação do Estado de enquadra-los oficialmente como “funcionários públicos”, bem antes 
do fim do projecto; garantindo desta forma a apropriação e sustentabilidade dos resultados 
alcançados. 

b. Realizações de formações que ajudem a melhorar - na fase antecedente à elaboração dos 
PESODs - o diagnostico participativo, a recolha e elaboração de dados, a programação 
estratégica, etc… Neste momento, as técnicas de recolha, gestão e elaboração de dados 
não são consideradas suficientes. As formações, durante o 1º ano, poderão  incluir 
elementos de estatística, elaboração de dados, planeamento e custeamento das 
actividades; planificação financeira e analise fluxo de caixa; análise estratégica das 
potencialidades; performance-budgeting; etc…. As formações serão realizadas segundo o 
esquema de workshop/seminário, com momentos teóricos e práticos; participarão os 
funcionários escolhidos de todos os SDAEs abrangidos, com os outros funcionários que 
lidam com aspectos de planificação.  

O 1º ano serão também realizadas formações específicas direccionadas aos Chefes (e/ou 
Adjuntos) de cada Repartição dos 8 distritos, abordando problemáticas de planificação 
específicas de cada Repartição. Em prática, prevê-se realizar 4 cursos de formação: 1 curso 
específico para as 4 diferentes Repartições. Os conteúdos pormenorizados dos cursos serão 
definidos durante a 1º fase de arranque do projecto.  

O 2º ano, na base das reais exigências formativas em termos de actualizações e 
aprofundamento, serão organizados cursos “ad hoc” específicos por cada Repartição.  

Para os Chefes e técnicos da Repartição n.º2 (Repartição de promoção e desenvolvimento 
do empresariado), a serem pagos pelo projecto, prevê-se realizar de formações que visam 
melhorar os serviços de apoio ao desenvolvimento do pequenas e medias empresas e 
associações. Áreas temáticas: potencialidades económicas locais;  pequena indústria; 
empresariado local e sector informal; métodos de pesquisa de mercado e comercialização 
das produções; potencial turístico local. 

 

c. Considerando que as capacidades de movimentação do pessoal dos SDAEs foram 
geralmente avaliadas como criticas, a aquisição e entrega de 8 viaturas, com custos de 
manutenção e seguro cobertos durante 24 meses. As viaturas serão distribuídas nos 8 
distritos contemplados, onde foi avaliado que a disponibilidade de um carro ia beneficiar 
sensivelmente as actividades de planificação e dos Serviços em Geral. 

d. Assistência técnica inicial no controlo e manutenção do equipamento informático 
existente; compra de 11 computadores, 11 impressoras e 8 discos duros externos, a ser 
distribuídos em cada SDAEs de acordo com as tabelas fornecidas. Verificou-se que os SDAEs 
são carente não somente de equipamento, mas em geral das condições para o 
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funcionamento e a manutenção ordinária dos equipamentos. 

 

e. Compra e entrega de 8 secretarias, 24 cadeiras, 11 estantes e 11 cacifos; Em geral, não 
verificou-se uma falta geral de equipamento de escritorio, quanto mais a necessidade de 
dotar os técnicos contratados do equipamento necessario para poder arrancar 
indipendentemente com o seu trabalho. 

  

 

VI. Uma avaliação dos edifícios onde funcionam os SDAEs indica condições muito diferentes nos 8 
distritos abrangidos. A consultoria da “empresa MAC”- recomenda intervenções urgentes para a 
construção de Novos Edifícios em Nhamatanda e Chibabava uma Reabilitação ligeira em Dondo, na 
Provincia de Sofala, enquanto sugere reabilitações e ampliações em Gondola e Sussundenga e 
reabilitações ligeiras em Barue e Manica. 
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CAP. 1 - ANÁLISE FUNCIONAL CONJUNTA (TODOS OS 8 DISTRITOS) 

1.1 Estrutura funcional 

A legislação sobre a descentralização, que tem base na Lei 8/2003, identificou o Governo Distrital como a 
unidade autónoma de programação e orçamentação a nível do distrito; os SDAEs, bem como os outros 
serviços distritais, se enquadram plenamente na sua estrutura. 

Os SDAEs têm a tarefa de coordenar as iniciativas de carácter económico a nível local, em acordo com as 
estratégias desenvolvidas aos outros níveis e com as outras instituições do Estado. 

Foram criados com a Lei 8/2003, que disciplina os Órgãos Locais do Estado (LOLE) e que meteu as bases ao 
processo de descentralização. Se as indicações contidas na Lei do Governo central caracterizaram o 
processo por uma abordagem top-down, que prevê uma estrutura de base igual para todos os SDAEs, cabe 
a eles lidar com o desafio de adaptar a própria organização interna as características do “sistema económico 
local”, cuja realidade é sempre diferente. Isto tem que ser feito em acordo com a elasticidade que as leis 
lhes permitem. 

Com a aprovação da Lei 8/2003, as direcções ou delegações que existiam em precedência nos distritos, 
ligadas aos sectores “económicos” (agricultura, industria e comércio, turismo, etc.) deviam confluir no 
recém-criado Serviço Distrital de Actividades Económicas (SDAE). Na altura da realização desta 
confluência, as direcções distritais foram integradas nos SDAEs com as pessoas (e as capacidades) e os 
meios que já tinham a disposição. 

Inicialmente, os SDAEs foram estruturados internamente em sectores, como por exemplo: 

• Apoio a produção 

• Extensão 

• Pecuária 

• Florestas 

• Industria e Comercio 

• Gestão de terras 

• Contabilidade 

• Recursos Humanos 

Que respondiam as áreas de maior intervenção do SDAE, em relação ao contexto do sistema económico 
local. Com o decreto 6/2006 foi aprovado o Estatuto Orgânico do Governo Distrital. O decreto reposiciona o 
SDAE no âmbito da administração distrital e lhe atribui uma serie elaborada de funções. Segundo as 
disposições da Lei 8/2003 (capitulo III, secção II, Artigo 43. Serviços distritais), os SDAEs deviam ser 
“dotados de um estatuto orgânico”; verificamos que a maioria deles limita-se a observar o disposto no 
Decreto 6/2006. 

Com a publicação do Diploma Ministerial 146/2009, os SDAEs deviam reorganizar a própria estrutura 
interna com base em 4 repartições; tendo a opção de estrutura-las ulteriormente em secções. 
Apresentamos aqui a estrutura completa, na forma mais comum que encontramos: 

1. Repartição de agricultura e pescas 
1. Secção de agricultura e extensão 
2. Secção de pecuária 
3. Secção de terras 

2. Repartição de promoção e desenvolvimento do empresariado 
1. Secção de indústria 
2. Secção de comércio 
3. Secção de turismo 

3. Repartição de licenciamento e fiscalização da actividade económica; 
1. Secção de fiscalização 
2. Secção de florestas 

4. Repartição de administração, planificação e recursos humanos 
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1. Secção de administração 
2. Secção de planificação 
3. Secção de recursos humanos 

Houve amplos consensos entre os directores dos SDAEs entrevistados, que a primeira repartição é 
geralmente aquela que tem mais orgânico, mais capacidade operativa e mais actividades por realizar. Na 
terceira repartição os desafios parecem maiores, sobretudo pelo potencial aumento do volume do trabalho 
no futuro; mas é reconhecido que a recursos humanos que podem ainda enfrentar as tarefas. Desafios 
ainda maiores aparecem na repartição 2 (promoção e desenvolvimento do empresariado), onde geralmente 
as posições são cobertas para pessoal que não foi formado nesta área e que tem vindo “acumular” funções 
ao longo dos anos. De facto, é uma repartição nova que não segue a lógica antiga dos “sectores”, mas que 
parece bastante transversal; portanto, que precisa de mais tempo para criar orgânico. Em fim, na repartição 
4 observamos a presença quase sempre garantida dos contabilistas e dos desposáveis dos recursos 
humanos; mas com poucos exemplos de pessoal ligado a planificação. 

Importa realçar que todos os SDAEs são conscientes da necessidade de proceder a reorganização interna, 
conforme as “novas” instruções. De facto, na maioria dos casos os processos de planificação já são 
realizados com base nas novas divisões. Todavia, somente algumas (Sussundenga e parcialmente Gondola, 
Manica) tinham completado esse processo na data de elaboração desta componente. Algumas (Dondo, 
Sofala) declararam que ainda não existe um plano para a reestruturação interna. 

A gestão de um processo de mudança interna não é um processo fácil e não se realiza automaticamente. 
Algumas vezes, é preciso que um agente externo analise a situação corrente e efectue os ajustes 
necessários. Neste sentido, acreditamos que um agente de planificação económico-financeiro – cuja 
oportunidade esta componente pretende avaliar – possa constituir um reforço importante para acelerar e 
aperfeiçoar a boa organização interna; permite-lhe de dialogar com áreas técnicas uniformes; e garantir um 
apoio mais eficiente aos processos de planificação sectorial. 

 

1.2 Áreas de competência 

De acordo com o estatuto orgânico do governo distrital (decreto n. 6/2006 de 12 de Abril), as funções dos 
SDAEs abrangem os seguintes âmbitos: 

1. Agricultura 
2. Pecuária, fauna bravia e pescas 
3. Industria 
4. Comércio 
5. Turismo 
6. Desenvolvimento local 

Em relação as áreas de maior concentração: 

Na altura da criação dos SDAEs, a área da agricultura - ligada as actividades do MINAG (agricultura, pecuária 
e florestas, sobretudo), representada a nível provincial pela Direcção Provincial da Agricultura (DPA) e a 
nível distrital pela Direcção Distrital de Agricultura (DDA) - era a área com mais recursos (em termos 
quantitativos) disponíveis e descentralizados. A mesma situação continua hoje, enquanto as áreas de maior 
concentração são aquelas onde há mais recursos de pessoal, meios, equipamentos e fundos 
disponibilizados: portanto, a agricultura e a pecuária são as áreas com mais cobertura. 

A seguir vem o comércio, onde nos anos recentes houve multiplicação de iniciativas, pela renovada 
actividade dos pequenos negócios. A Direcção Provincial de Industria e Comercio (DPIC) tem vindo a apoiar 
a cobertura nesta área. Parece interessante, sobretudo em perspectiva futura, o papel jogado pelos SDAEs 
na “formalização do comércio informal”: cabe aos SDAEs (repartição 2), como antena localizada no 
território, apoiar os cidadãos no “licenciamento simplificado dos pequenos contribuintes” (ISPC), em 
coordenação com os BAUs, abertos a nível de capitais provinciais. 

A pesca tem tido diversos investimentos, em particular na piscicultura, mas ainda não tem volumes 
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significativos. Em fim, a indústria é área ainda menos desenvolvida. 

Em todos os casos, os SDAEs enfrentam o desafio de querer potenciar as diversas áreas, sobretudo aquelas 
não ligadas a agricultura, com o constrangimento de recursos totais marginalmente estáveis1: a falta de 
pessoal é considerada a primeira causa de ineficiências. Usando as palavras de um dos colegas 
entrevistados, que achamos particularmente significativas “a transição de DDA a SDAE não se fez 
acompanhar pelo potenciamento das outras áreas de concentração” (Luís Josse, chefe dos recursos 
humanos da SDAE de Gorongosa). O exemplo concreto foi a contradição entre as indicações do estatuto 
orgânico, que prevê que sejam os SDAE a se ocupar de recursos minerais, e a constatação que nenhum dos 
funcionários existentes pode cobrir esta área, por falta de competências. 

Para além da falta de recursos humanos, as expectativas dos SDAEs chocam-se com o problema das infra-
estruturas: dificilmente os edifícios visitados poderiam hospedar as equipas das repartições no completo, 
sendo os espaços já cheios. Em fim é indicado o aspecto da escassez de fundos, que esta parcialmente 
ligado as duas motivações já mencionadas. 

Podemos evidenciar como os SDAEs estão gradualmente diferenciando-se no número e tipologia de 
pessoal, a partir da obrigação de estruturar-se internamente segundo as indicações da Lei (repartições e 
secções), validas por todas. Observamos que, em termos gerais, esta diferenciação responde as 
necessidades de cobrir as áreas económicas que caracterizam cada distrito. Isto leva a pensar que os 
SDAEs estejam a fazer uma análise bottom-up (da realidade do próprio distrito) para complementar as 
disposições da Lei (top-down). 

Apresentamos na tabela a seguir o pessoal dos SDAEs dividido por repartições: 

Tab. 1: Dados básicos dos 8 distritos e pessoal afecto aos SDAEs, por repartição  

Distrito Superfície Admin. Local População Pessoal SDAEs, 
Por repartição2  

 (km2) PA + localid. CENSO 97 CENSO 07 1 2 3 4 apoio 

   TOTAL TOTAL Urbana Rural      

Gondola 5739 6 + 17 (18) 237600 264071 34545 229526 11 1 6 2 6 

Manica 4594 5 (4) + 10 (8) 199117 218916 64773 154143 19 1 1 2 5 

Báruè 5743 3 + 8 103364 140485 22854 117631 10 2 7 3 3 

Sussundenga 7057 4 + 12 (13) 119767 131012 - 131012 18 2 2 4 3 

Dondo 2306 2 + 4 127958 143720 72245 71475 10 1 9 2 5 

Nhamatanda 3987 2 + 4 172390 211841 26437 185404 7 1 6 2 4 

Gorongosa 6722 3 + 5 97221 118578 19116 99462 12 1 0 5 4 

Chibabava 6977 3 + 6 90684 103529 - 103529 8 0 1 1 3 

Alguns exemplos: 

1. O território de Sussundenga (Manica) se caracteriza pela prática da agricultura: tem a maior 
superfície, uma das menores densidades populacionais e a maior concentração de pessoas na área 
rural. O 66% do pessoal técnico do SDAE é afecto a área da agricultura; 

2. A posição geográfica do distrito de Gondola (Manica), a poucos quilómetros da cidade de Chimoio e 

                                                
1
 O crescimento do ano N ao ano N+1 é limitado, se não decrescente: estima-se que, devido a introduçao das 

“medidas de contençao dos custos”, os fundos aos SDAEs sejam diminuidos em valor real de 2009 a 2010 na 

percentagem de 40%, não obstante a orçamentaçao tivesse previsto aumentos. 
2
 Todos os SDAEs incluem também 1 director. 
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colocado na Estrada Nacional N6, tem testemunhado a multiplicação de pequenos negócios que 
desfrutam a proximidade com a cidade e (comércio): 28% do pessoal do SDAE trabalha nesta área; 

3. O 65% da superfície do distrito de Gorongosa é ocupado pelo “Parque Nacional de Gorongosa”. O 
SDAE do distrito lamenta que não tem no seu orgânico nem um técnico de turismo: considera esta 
como uma das prioridades futuras. 

A seguir do último ponto: tivemos evidência da consideração das potencialidades, na análise dos possíveis 
cenários. De facto, é necessário considerar que neste momento os distritos são sistemas económicos pouco 
desenvolvidos: em sistemas económicos tão simples, diversos factores podem intervir e acabar por 
modificar sensivelmente as características económicas e a mesma velocidade do desenvolvimento desses 
sistemas, nas mesmas áreas ou em áreas diferentes. Foi colocado o exemplo da exploração de minerais, 
para além do turismo: ambos são, de momento, sectores menores do sistema económico local; mas ambos 
têm o potencial de mudar substancialmente os equilíbrios económicos actuais. Realçamos isto – mais uma 
vez – em relação ao papel fundamental que os técnicos de planificação podem jogar nesta fase, no sentido 
de promover, equilibrar e orientar as iniciativas nos diversos âmbitos económicos. 

Um sinal positivo é dado pela evidência que a orgânica de cada SDAEs já herdou uma certa “customização” 
na sua adequação a realidade económica local: por exemplo, existem técnicos de recursos minerais 
somente onde existem iniciativas deste tipo (nos distritos visitados, foi o caso de Manica em Manica; e 
Nhamatanda em Sofala); ao contrário, Buzi não dispõe de um técnico com esta especialização, sendo esta 
actividade considerada ausente. 

As iniciativas dos SDAEs podem ser resumidas em actividades de 4 tipos: 

1. Promoção/divulgação, 
2. Fiscalização/inspecção, 

3. Licenciamento/recenseamento e 

4. Avaliação. 

Em relação aos 4 tipos de actividades, vale a pena fazer aqui uma outra breve consideração. Existe 
aparentemente uma dúplice caracterização da intervenção dos SDAEs, nas suas relações com o sector 
privado: de um lado, aos serviços distritais de actividades económicas cabe a tarefa de promover, fomentar, 
conduzir ou até direccionar (tipo 1) o desenvolvimento económico no distrito, de acordo com as estratégias 
nacionais, provinciais e distritais. Isto pode compreender uns aspectos ligados ao licenciamento e 
recenseamento das AE (tipo 3), quando forem condutíveis ao inicio das actividades de empresa. Do outro 
lado, as actividades de fiscalização e inspecção (tipo 2), aquelas de avaliação (tipo 4) e parcialmente aquelas 
de licenciamento (tipo 3), permitem sobretudo aos SDAEs de garantir o controlo e o seguimento das 
iniciativas público e privadas: angariar receitas para o auto-financiamento, segurar a alcance do nível de 
qualidade desejada. Essa dúplice caracterização – que talvez pode não ser claramente visível – tem uma 
razão de ser nas características e nas necessidades dos diversos beneficiários (grupos-alvo) dos seus 
“serviços”. 

Os beneficiários dos SDAEs são actores económicos de vários níveis: camponeses, artesãos, empresas em 
função e/ou empresas com potenciais investimentos, o sistema bancário (promoção de mecanismos de 
financiamento da produção) e de micro-crédito (etc…). Em âmbito agrícola, onde os beneficiários são – na 
maioria dos casos – indivíduos ou famílias vivendo em regime de subsistência e entregando ao mercado 
uma pequena parte da própria produção, os serviços realizados pertencem maioritariamente ao primeiro 
tipo. De facto, para a SDAE poder realizar actividades com estes beneficiários, precisa de mais recursos 
pessoal, mais meios de transporte e mais actividades de promoção/divulgação, num território mais amplo 
(sendo os beneficiários geralmente espalhados nas áreas rurais dos distritos), em razão da baixa densidade 
habitacional; e baixa produtividade individual. Isto também explica e justifica a desproporção na 
organização interna em favor do sector agrícola. 

Nos outros âmbitos (por exemplo, comércio) não faltam as iniciativas de promoção/divulgação, mas as 
diferentes características dos beneficiários – na maioria concentrados numa área (muitas vezes não rural), 
mais limitada, com produtividade individual superior aos camponeses – permite-lhes de arrancar com mais 
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autonomia. Observamos que nestes âmbitos, os SDAEs se dedicam mais a actividades de 
fiscalização/inspecção. 

Em todo o caso, é importante considerar e promover o trabalho dos SDAEs como provedores de serviços, 
não somente como fiscalizadores. Nesta maneira, serão capazes de jogar um papel catalisador no 
crescimento e na “inclusividade” do desenvolvimento económico. Entre os principais serviços prestados, 
apresentamos como exemplo: 

• Entrega de insumos agrícolas3; 

• Assistência técnica aos produtores e apoio a produção; 

• Vacinações de gado/galinhas; mas também 

• Sensibilização e facilitação a investir nos distritos; 

• Atracão de investidores, os apoiando na localização do lugar para criar instalações e licenciamento 
para abertura da actividade (interessante neste aspecto a ligação com os CPIs). 

Não obstante os serviços distritais (neste sentido, todos e no nosso caso os SDAEs) sejam o nível mais 
descentralizado da organização piramidal do Estado, importa considerar o papel de coordenação que eles 
têm vindo a jogar no desenvolvimento das tarefas correntes, tendo como objectivo o seguimento e a 
orientação do desenvolvimento económico no distrito. Segundo a pesquisa efectuada na altura de 
elaboração do projecto, os principais ministérios de referência para os SDAEs seriam o MINAG, o MPD 
(através da DNPDR, que tem a tarefa de coordenar os actores envolvidos no desenvolvimento rural) e o 
MAE (no sentido de “suportar a adequação das administrações periféricas em termos de recursos materiais 
e humanos”)... Mas não só: apresentamos o resultado do exercício feito com o pessoal técnico dos SDAEs, 
na tentativa de evidenciar como, de facto, os serviços distritais se encontrem a lidar com inputs vindo de 
instituições diferentes, a diverso nível (observa-se o SDAE no quadro vermelho): 

                                                
3
 Esta é uma das actividades centrais desenvolvidas pelos SDAEs e justifica-se na ideia do Estado como actor económico 

que pode influenciar o aumento da produção. Esse aspecto é parcialmente em contraste com a filosofia do PADR, que 

considera esta tarefa desenvolvida pelo Estado parcialmente contraproducente pelo desenvolvimento do sector 

privado, que deveria ser o actor naturalmente dedicado à execução desta tarefa (aumento da produção). 
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Nota: a orientação das setas indica a direcção do fluxo informativo; a intensidade da cor dos quadros indica 

a frequência das relações. 

A segunda coluna refere-se ao nível distrital: aqui é representado o SDAE, cujo trabalho envolve 
naturalmente a Administração do Distrito e a nível técnico, sobretudo os SDPI. Na terceira coluna são 
apresentados os órgãos do Estado de nível provincial: grande parte do trabalho revela-se nas relações com 
a DPA e a DPPF (através da Administração Distrital); ou com outros departamentos internos. Os SDAEs 
foram claros em evidenciar que a DPA e a DPPF são as únicas direcções de nível provincial que os apoiam 
concretamente (a DPA com os fundos do PROAGRI descentralizados ao 60%; a DPPF com os fundos do 
OGE). Na primeira coluna mencionamos outras instituições ligadas as áreas económicas e na quarta coluna 
mencionamos outras instituições ligadas a particulares realidades distritais. 

No que diz respeito a recolha das cobranças é bastante articulada e é regulada na LOLE (art. 136 do 
Regulamento). Em cada área de competência (exemplo: florestas), pode haver uma parte de recursos 
cobrados directamente pelo SDAE (recolha de lenha, carvão, etc.), uma parte pelo distrito e uma parte pela 
DPA (multas). Na área de terras, cabe aos SDAEs recolher os fundos vindos da concessão de DUAT para 
actividades económicas; mas cabe aos SDPI a recolha quando se trata de construção de residências. Na área 
de pecuária, cabe aos SDAEs cobrar para o abate e trânsito de animais, incluindo multas para abate ilegal. 
Em Manica, foi interessante realçar a ligação dos SDAEs com os BAUs (ver gráfico), que são a entidade 
competente para receber os fundos recolhidos para licenciamento de empresas; mas caso esses fundos 
forem recolhidos a nível de postos administrativos, em vez dos BAUs são depositados no Governo Distrital. 

Em geral, ficou claro que todos os fundos recolhidos pelos SDAEs são depositados numa conta aberta no 
Banco de Moçambique (mas pode ter mudado recentemente), nomeada ao Fundo de Desenvolvimento 
Agrário (FDA). 

A regra geral parece que aos SDAEs é limitada a possibilidade de dispor dos fundos recolhidos e que não 
dispõem de receitas próprias e/ou consignadas. 

Os SDAE contribuem também na gestão do Fundo de Desenvolvimento Distrital (FDD, ex-OIIL): os técnicos 
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apoiam os requerentes a desenvolver ideias, assessorar e/ou melhorar os projectos apresentados, em 
particular aqueles ligados a agricultura e agro-pecuária; em menor percentagem, de indústria e comércio. 
Em Nhamatanda, se fala com um pouco de tristeza de uma iniciativa aprovada com o primeiro desembolso 
do OIIL (2006), que financiou a construção de uma indústria de agro processamento do tomate no posto 
administrativo de Tica (valor entregue: 1 milhão de MZN). Infelizmente, a iniciativa não se concretizou, por 
o empresário ter sido alegadamente aldrabado pelo fornecedor de equipamento (da África do Sul). 
Aparentemente, o empresário ainda está a devolver o valor recebido. No Dondo, os SDAEs lamentam que 
os distritos forneceram a lista dos projectos somente depois de ter sido aprovados. 

 

1.3 Gestão do processo de planificação e orçamentação 

Como já foi dito, o renovado foco no distrito como “pólo de desenvolvimento” tem dado ao Governo 
distrital plena autonomia na organização e gestão do próprio trabalho. Nesta óptica, ao pessoal dos SDAEs 
cabe a tarefa de activar, suportar, coordenar e controlar as iniciativas económicas, com os meios que lhes 
são dados. 

Uma consideração inicial: durante o primeiro encontro desta missão, que coincidiu com a visita a 
Nhamatanda (Sofala) ao 14 de Janeiro, a administração distrital nos referiu que estava por apresentar o 
Balanço do PESOD 2011 ao Governo Provincial (no 18 de Janeiro de 2011). Na mesma data da visita, já tinha 
pronto o PESOD 11 e tinha começado a trabalhar no novo PEDD 2011/14, tendo como prazo pela sua 
conclusão o mes de Maio de 2011. Se este episódio revelou-se ser o best-case entre todos os distritos 
visitados, continua a representar o sinal que, de alguma forma, as capacidades em termos de planificação e 
orçamentação tem vindo a alcançar resultados importantes. 

Apresentamos o ponto da situação dos principais documentos de planificação distritais, na data da nossa 
visita (Ref. relatório de missão): 

Tab 2: Ponto de situação da preparação dos documentos de planificação de nível distrital 

Distrito PEDD 11/14 PESOD 11 Balanço II do PESOD 2010 

Gondola Iniciado Aprovado Aprovado 

Manica Iniciado Aprovado Aprovado 

Nhamatanda Iniciado (previsão: 5/11) Aprovado Aprovado 

Dondo Não iniciado Não sabe Não sabe 

Sussundenga Iniciado (previsão: 4/11) Aprovado Aprovado 

Gorongosa Iniciado (previsão 3/11) Não sabe Aprovado 

Báruè Iniciado Aprovado Aprovado 

Chibabava Não iniciado Não Iniciado Não Iniciado 

O PEDD é o documento estratégico quinquenal do distrito, preparado com base no Plano Quinquenal do 
Governo (PQG), que fornece o quadro para a elaboração de todas de todas as actividades. O arranque 
operativo do projecto PADR vai coincidir com uma nova serie de PEDD distritais (2011/14): de acordo com 
as entrevistas, a maioria dos distritos já começaram os trabalhos de preparação que estão previstos por 
terminarem em Maio/Junho 2011: seria extremamente importante que as actividades do PADR pudessem 
ser consideradas e integradas neste processo de elaboração, no âmbito dos distritos abrangidos. Uma 
planificação eficaz das actividades do SDAEs também depende da informação e da previsibilidade dos 
recursos, incluindo os tempos em que este apoio poderá concretizar-se. O PADR é um aspecto significativo 
do “investimento” em capacitação distrital no próximo quinquénio e deveria ser especificamente 
considerado na planificação. 

O PESOD é o plano económico e social, que operacionaliza anualmente a estratégia do PEDD. A preparação 
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do PESOD é coordenada a nível de Administração Distrital, que fornece os formulários, recolhe, compila e 
harmoniza as informações. 

Nos SDAEs, na maioria dos casos o trabalho para o PESOD 2011 começou em 5-6/104: nesta altura, cada 
sector organizou consultas comunitárias com os beneficiários dos serviços, com quem foram identificados 
os principais problemas [com base no PEDD] e foi preparada a periodização. Com base nestas indicações, 
em 6/2010 os chefes das repartições e secções elaboraram a lista das preocupações, enviada para a CTD; 
que preencheu, discutiu e estabeleceu prioridades. Em alguns casos (Gondola), foi explicitado que em 9-
11/2010, a este primeiro diagnóstico integrou-se a leitura do Balanço do PESOD 2010 (mas não foi possível 
verificar quanto esta pratica seja difusa). Uma primeira versão foi neste momento partilhada com a DPPF5, 
onde foi realizada uma periodização de acordo com os limites orçamentais e as prioridades da província 
(aqui saíram algumas actividades não prioritárias). Em fim, foi aprovado em 12/2010. Na fase da elaboração 
do PESOD, as ligações com as outras entidades do Governo são limitadas (em outros encontros a nível 
provincial, o distrito alinha as suas actividades as politicas publicas): excepção é a DPPF, que fornece os 
limites orçamentais (5-6/2010). 

O PESOD representa para os distritos e para os SDAEs uma clara mais-valia: os técnicos consideram 
importante trabalhar e prestar contas de acordo com os planos feitos. Na preparação do PESOD, um dos 
maiores desafios é representado pelo custeamento das actividades: um âmbito que o técnico de 
planificação económico-financeira pode significativamente contribuir a melhorar. Enquanto as actividades 
“correntes” (por exemplo, os da área de extensão e pecuária) não representam uma novidade pela SDAE, 
que pode aproveitar das series de dados recolhidos e da experiencia ao longo dos anos, são as novas 
actividades onde a diferença entre custo planeado e realizado pode ser maior. 

Num outro aspecto, ligado ao realismo dos indicadores de monitoria para o alcance das actividades (por 
exemplo, numero de pequenos negócios recenseados), os SDAEs realçam que os indicadores têm vindo a 
ser cada vez mais realísticos. As metas são fixadas com mais atenção, em linha com capacidades e recursos 
a disposição. 

Para além disto, é importante também tomar em conta o ponto de vista de “fluxo de caixa”, na análise da 
ligação entre planificação e orçamentação no distrito. Isto serve para dizer que, sendo o esquema de 
planificação dos órgãos do Estado bastante elaborado (PQG, PARP, PES/OE nacional, PEP, PES/OE provincial, 
PEDD e PESOD) e altamente “time-consuming”, numa situação geral de escassez de pessoal e recursos, os 
SDAEs tem vindo atribuir mais importância – portanto prioridade – aos processos de planificação ligados 
a atribuição de fundos: na realidade, as operações de planificação não condutíveis directamente à liberação 
de fundos (como podem ser os processo de monitoria e avaliação), acabam por receberem menos atenção. 
É importante notar que o PESOD integra, na elaboração das actividades previstas, todos os fundos a 
disposição do distrito; e revela-se portanto necessário para a libertação dos mesmos. 

A seguir, reconstruímos as possíveis alocações de recursos atribuíveis aos SDAEs; os fundos são de dois 
tipos: 

1. Fundos de funcionamento descentralizados do Orçamento Geral do Estado (OGE), compostos por: 
1. Despesas com pessoal; 
2. Despesas com bens e serviços; 
3. Transferências correntes; 

2. Fundos de investimento provinciais do PROAGRI descentralizados. 

Enquanto os fundos atribuídos aos SDAEs através das administrações distritais (1) são mobilizados 
directamente e tem base de planificação no ciclo orçamental, os fundos do PROAGRI (2) precisam de um 
processo separado. Os SDAEs tem mais um instrumento de planificação e orçamentação que é valido 
exclusivamente para o sector agrário e é coordenado pela DPA: o PAO. (Plano Anual e Orçamento). 

No último exercício, o processo começou em 6/2010, com encontros com os beneficiários, cujos resultados 
foram posteriormente levados para a DE da DPA, onde foi feito o levantamento das necessidades, 

                                                
4 Em Nhamatanda, começou em 3/2010 

5 Em Nhamatanda, em 7/2010 
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orçamentação e aprovação. Antes do fim do ano, os SDAEs receberam comunicação da parte seleccionada 
para ser financiada. O PAO é um plano anual com planos trimestrais separados. Os fundos são recebidos 
cada 3 meses e constituem um valor “de longe acima” do disponibilizado directamente ao distrito (sem 
contar com o pessoal). Isto concretiza-se numa verdadeira mais-valia, sobretudo na realização de custos de 
bens e serviços, funcionamento, manutenção e ajudas de custo. O PAO é utilizado também no trabalho do 
dia-a-dia, e particular pelo pessoal da área da agricultura, nos processos de monitoria e avaliação. As 
actividades do PAO são integradas 100% no PESOD. 

Em relação ao sistema de gestão da planificação e gestão do orçamento, verificamos que todos os distritos 
têm e-SISTAFE, com excepção de Nhamatanda e Chibabava. 

Se o e-SISTAFE representa uma clara mais-valia pelo Governo Distrital, importa realçar que essa não se 
traduz automaticamente numa vantagem pelos serviços distritais: de facto, o e-SISTAFE não funciona a nível 
de SDAE, mas somente de Secretaria Distrital. 

Como já tínhamos verificado numa missão ligada ao e-SISTAFE na província de Manica em Novembro de 
2010, os agentes do e-SISTAFE6 nos distritos são maioritariamente seleccionados a nível de secretaria 
distrital. Por esta razão, para o SDAE proceder ao pagamento das actividades, é sempre necessário 
requisitar os fundos por via escrita ao distrito. Portanto, o processo prático está desconectado entre SDAE e 
secretaria distrital e os tempos de realização não vão depender direita mente do SDAE. 

Tínhamos avançado a hipótese que, podendo existir mais do que um agente do e-SISTAFE por cada fase em 
cada distrito, fosse considerada a opção de formar pessoal directamente nos serviços distritais: nesta 
maneira, eles seriam os responsáveis até se realizar a operação, com a possibilidade que os tempos sejam 
concretamente reduzidos. Verificamos que esta prática começou a ser utilizada, e uns SDAEs (Sussundenga 
e Báruè, em Manica) já têm um seu funcionário habilitado a operar no e-SISTAFE: trata-se de um óptimo 
resultado. 

Nota: em Nhamatanda, depois de ter se verificado as duas condições em falta (abertura da agencia de um 

banco comercial e conexão internet), a ligação é prevista ainda em 2011. De momento, para efectuar um 

pagamento, as operações actuais prevêem a requisição à administração distrital, que entrega um cheque 

que o SDAE deposita no banco; o saldo da conta é utilizado para efectuar pagamentos através de cheques. 

Em Chibabava ainda não existem as condições para planear o rolling-out do e-SISTAFE. 

 

Os orçamentos dos SDAEs tem vindo a crescer nos últimos três anos, mas as alterações orçamentais ao 
longo do exercício económico tem limitado a realização das despesas. O SDAE de Nhamatanda esclareceu 
que, na realidade, em 2010 foi recebido “cerca do 50% do orçamentado”, mas que em 2011 aparentemente 
“foi disponibilizado +10% do orçamentado do ano passado”. O SDAE de Gorongosa sublinhou que, 
analisando a tendência, é possível notar um contínuo aumento da componente de salário e uma diminuição 
mais que proporcional nas outras componentes. 

A execução dos fundos disponíveis é sempre realizada ao 100%; podendo as vezes ser alcançada bem antes 
do fim do exercício económico. É frequente, nos SDAE, lamentar que os orçamentos têm despesas de 
capital insuficientes a cobrir as necessidades. 

Quase todos os SDAEs (para além de Gorongosa) têm criado uma UGEA – unidade gestora e executora das 
aquisições; o órgão responsável do cumprimento dos procedimentos da Lei das aquisições. Todavia, todos 
reclamam a falta de formação adequada: imaginamos que isto possa significar que raramente as aquisições 
são realizadas segundo os próprios decretos. 

Verificamos que a nível de SDAE não tem nenhum conhecimento do SISRECORE. 

                                                
6 O e-SISTAFE é o sistema informatico pela gestao dos recursos financeiros do Estado. A execuçao da despesa é 

efectuada através de um dos seus modulos, o Modulo de Execuçao Orçamental (MEX). Para poder efectuar qualquer 

despesa, é necessario que a operaçao seja efectuada em fases separadas por 3 operadores (agentes do e-SISTAFE): o 

agente de execuçao orçamental (AEO), o agente de controle interno (ACI) e o agente de execuçao financeira (AEF). 
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Cap. 2 - Analise funcional individual (por cada distrito) 

O objectivo deste capítulo é de recolher e apresentar todos os dados necessários à elaboração das 
actividades, que serão desenvolvidas logo a seguir. Os dados serão apresentados por distrito, elaborados 
nos seguintes parágrafos: 

1. Tabela do pessoal e meios afectos aos SDAEs 
2. Estado do edifício 
3. Pessoal 
4. Formações 
5. Meios de transporte 
6. Equipamento informático 
7. Equipamento de escritório 

Com a “tabela do pessoal e meios afectos aos SDAEs” (1) recolhemos os dados completos do pessoal e dos 
meios que lhes são disponibilizados, na convicção que um esquema simplificado [nome do funcionário, sua 
função por repartição, meios a disposição] deste tipo – um por cada SDAE – possa constituir uma base de 
dados fiel a disposição do programa, onde outras componentes de projecto possam atingir (sobretudo, 
capacitação SDPI que envolve parcialmente os SDAEs); sobretudo, que possa constituir evidência de 
necessidades adicionais que o PADR poderá considerar elegíveis para o uso dos seus fundos. 

Na preparação destas tabelas, devido a complexidade dos dados (a contratação dos funcionários do Estado 
é regulada pelo MFP), foi necessário adoptar algumas escolhas metodológicas: 

• Com a intenção de avaliar o pessoal que realmente ocupa funções e trabalha, escolhemos de 
considerar somente o pessoal em nomeação provisória, definitiva e contratado há mais de 2 anos; 
com a mesma intenção, não consideramos o pessoal bolseiro, delegado a outro órgão do estado 
(sempre que não houvesse previsão de regresso); não desligado e não suspenso; 

• Enquanto o número total de funcionários inclui todo o pessoal do SDAEs, a lista apresenta somente 
o pessoal com competências técnicas: isto não compreende as funções de secretaria, agente de 
serviço, motorista e guardas; sempre que eles não desenvolvam também outras funções técnicas, 
que lhes ocupam a maioria do tempo (ex. uma secretaria que é também responsável do 
património); 

• Com “pessoal a ser contratado”, queremos nos referir ao pessoal que já consta no quadro privativo, 
pelo qual foi feito pedido de contratação e pelo qual o SDAE (ou o órgão de referencia) tem 
cabimento orçamental. 
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SDAE de Gondola, Manica 

Apresentamos o quadro do pessoal e meios afectos ao SDAE, no dia da nossa visita: 

Tab. 3: SDAE de Gondola, pessoal e meios   

n. Nome Função Carreira Meios 
transporte 

Equip. 
informático 

Equip. escritório 

1 Isabel F. M. Jamisse Directora Técnico superior 1 Viatura (em 
ma condições) 

1 computador 
1 impressora 

2 secretarias 
2 cadeiras 

Rep. 
1 

Agricultura e 
Pescas 

     

2 Matias F. Juga Chefe de 
repartição 

Técnico prof. agro-
pecuária 

1 motorizada 1 computador 1 secretaria 
1 cadeira 

  Secção Apoio a Produçao    

3 Saul C. S. Massaite Chefe da secção 
apoio a produçao 

Técnico prof. agro-
pecuária 

1 motorizada 1 computador 
1 impressora 

1 secretaria 
1 cadeira 
1 estante 

  Secção Extensão agraria    

4 Elias Joao 
Mavurame 

Extensionista Ass. técnico 1 motorizada   

5 José Monteiro Nota Extensionista Técnico prof. agro-
pecuária 

1 motorizada   

6 Adelino José Gomes Extensionista Técnico prof. agro-
pecuária 

1 motorizada   

7 Luciano André 
Pacote 

Extensionista Técnico prof. agro-
pecuária 

   

8 Luis Guincho 
Matenda 

Extensionista Técnico prof. agro-
pecuária 

1 motorizada   

  Secção Pecuaria    

9 Fernando Francisco Técnico Técnico médio 1 motorizada  1 secretaria 
1 cadeira 

10 Ana Paula Valentim Técnica Técnico médio 
profissional 

  1 secretaria 
1 cadeira 

  Secção Terras    

11 Rafael Manjate Topografo Médio profissional    

12 Manuel Zeca Topografo Médio profissional    

Rep. 
2 

Promoção e 
Desenvolvimento 
do Empresariado 

     

13 Filipe Saize Chefe de 
repartição 

Médio Profissional  1 computador 
 

1 secretaria 
1 cadeira 

Rep. 
3 

Licenceamento e 
Fiscaliz. da AE 

     

14 José Mandevo 
Uchato 

Chefe de 
repartição 

Médio profissional  1 computador 1 secretaria 
1 cadeira 

15 Augusto Pedro Fiscal elementar   1 secretaria 
1 cadeira 
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16 Victor A. M. Guta Responsavel do 
viveiro 

Médio profissional    

17 Marcelino Francisco Contratado Elementar    

18 Ricardo Lapson Contratado Basico    

19 Mateus Contratado Elementar    

Rep. 
4 

Administraçao, 
Planificaçao e Rec. 
Humanos 

     

20 Angelina Isabel 
Machuinde 

Chefe de 
repartição 
(contabilista) 

Médio profissional  1 computador 
1 impressora 
1 fotocop. 

1 secretaria 
1 cadeira 
1 cofre 
1 mesa 
1 arquivador 
1 armario 

21 Francisca Samo 
Sandramo 

Técnico Médio prof.  1 computador 1 secretaria 
1 cadeira 

 

Estado do edifício 

O exterior do edifício do SDAE de Gondola não apresenta indicações de problemas significativos da 
estrutura. Ao contrário, no interior foram verificados que há infiltrações de água em diversos pontos do 
tecto falso, especialmente no Gabinete da Directora. Será necessário verificar o estado do tecto e intervir 
para a sua recuperação. 

Os espaços interiores apresentam-se escuros e as paredes deveriam ser pintadas; algumas áreas públicas 
(corredor) são usadas para depositar material de trabalho. As salas (organizadas por sectores e não por 
repartições) não aparecem suficientes para as 27 pessoas que diariamente trabalham na sede; todavia, 
parece haver um mau aproveitamento de pelo menos 2 salas, que são actualmente ocupadas para uma 
“entrada” (hall) e uma secretaria (se a secretaria passasse a funcionar na entrada, haveria mais uma sala a 
poder utilizar). Ao contrário, a área actualmente chamada “contabilidade” parece adequada para hospedar 
1 técnico de planificação, tendo a repartição um total de 3 elementos. As duas salas das repartições 2 e 3 
foram recentemente construídas, levantando paredes de tijolo e cimento. 

Importa realçar que, na parte de trás da estrutura há um espaço actualmente usado como armazém. A 
recuperação deste edifício permitiria de dispor de cerca de +30% da superfície actual, a custos limitados. 

Os espaços disponíveis no edifício do SDAE de Gondola parecem adequados ao pessoal actualmente em 
serviço, mas somente depois de alguma reorganização dos espaços internos. Com as previsões de 
crescimento ilustradas, serão necessários novos quartos (1 quarto por cada 3 funcionários acima do 
numero actual de 27), logo que as contratações forem “desbloqueadas”. 

A empresa de consultoria Mac-Empreitoros sugere uma reabilitação/ampliação estimada em 
1.075.998,92 mts, correspondente aprox. 25.000 Euros (por mais detalhes vide trabalho de consultoria 
Mac-Empreiteros).  

 

Pessoal 

A SDAE de Gondola conta com um orgânico total de 27 funcionários, sendo 21 de áreas técnicas e 6 na 
secretaria. 9 funcionários técnicos são afectos a postos administrativos ou localidades (1 da secretaria), 
enquanto 12 trabalham com base na sede. 3 funcionários técnicos são “contratados”, o que significa que 
não são em nomeação definitiva. A divisão do orgânico por repartições é a seguinte: 

Repartição tot sede fora 
Direcção
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Direcção 1 1  

Rep. 1 11 6 5 

Rep. 2 1 1  

Rep. 3 6 2 4 

Rep. 4 2 2  

Secretaria 6 5 1 

TOTAL 27 17 10 

De acordo com o estatuto orgânico, todas as áreas são cobertas. Os desafios maiores são na repartição 2, 
sendo uma área nova; a repartição 1 tem um número limitado de funcionários, em relação a outros SDAE, 
enquanto a repartição 3 tem mais. 

Em termos de necessidades adicionais de pessoal a ser enquadrados no ano de 2011, o SDAE de Gondola 
avançou com o pedido de: 

1 Técnico superior (engenheiro) florestal 

Que tinha cabimento orçamental e devia estar na posição ao mais tardar em Maio de 2011. Todavia, ao 26 
de Janeiro de 2011 a DPA comunicou ao SDAE que em razão das medidas de contenção dos custos, não 
podiam ser efectuadas novas admissões, progressões ou mudanças de carreiras até nova comunicai. A 
única operação valida continua sendo a substituição. É uma comunicação importante que pode ter 
validade (pelo menos na área supervisionada pela DPA) para todos os distritos. 

Importa realçar que, a frente de uma “equipa técnica do SDAE” que consta de 21 pessoas que cobrem as 4 
repartições, não há um técnico de planificação económico-financeira e não poderá haver (pelas medidas 
de contenção dos custos) pelo menos até os finais de 2011. 

Nota: o SDAE nos informou que, para além do engenheiro florestal, as necessidades de pessoal mais 

urgentes (mas pelo quais ainda não foi feito nenhum pedido oficial) são: 

1 Técnico profissional na repartição 2; 

1 Técnico médio de planificação, na repartição 4; 

18 Extensionistas, ligados a repartição de agricultura e pescas, sendo 1 por cada localidades (no texto de 

projecto são mencionadas somente 17 localidades). 

Formações 

As formações em planificação económico-financeira e territorial são consideradas úteis e necessárias. O 
pessoal da SDAE não soube identificar formações recebidas no SDAEs no último período. As formações 
foram dadas somente aos técnicos dos SDAEs que fazem parte do CTD.  

 

Meios de transporte 

O SDAE conta com 2 carros: 
1. Nissan (comprado usado em 2003) 
2. Land Rover 

Mas o primeiro em más condições (problema ao diferencial) e o segundo em péssimas (de momento se 
encontra parado e não tem orçamento para poder repará-lo). Segundo a directora do SDAE de Gondola, 
“com dois carros operativos, conseguimos cobrir as necessidades de trabalho”. 

O SDAE tem 6 motorizadas (sendo 4 de 2010). Uma sétima motorizada (a primeira, na tabela) foi 
recentemente roubada. As motorizadas são utilizadas principalmente pelo pessoal técnico da repartição de 
agricultura. A repartição 4 não dispõe de meios de transporte. 
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Equipamento informático 

Segundo o SDAE, a situação da energia é sempre deficitária. Acontecem cortes frequentes (2/3 vezes por 
dia) e o fornecimento de energia pode chegar a ser garantido o 50% do tempo de expediente. Um 
computador explodiu por causa da instabilidade da energia. No SDAE não se usam extensões anti-choque. 

O SDAE tem ligação a internet banda larga desde Maio/Junho 2010, mas não é muito utilizado. 

O SDAE dispõe de: 

• 7 Computadores, 

• 3 Impressoras, 

• 1 Fotocopiadora 

• 1 Scanner. 

Os computadores em função têm problemas de anti-vírus, que na maioria dos casos encontra-se com 
licença expirada. Das 3 impressoras, 1 encontra-se avariada e 1 não tem cartuchos compatíveis no mercado. 

 

Equipamento de escritório 

O SDAE dispõe de: 

• 12 Secretarias, 

• 11 Cadeiras, 

• 1 Estante, 

• 1 Cofre, 

• 1 Mesa, 

• 1 Arquivador e 

• 1 Armário 

Todo o pessoal na repartição 4 tem secretarias e cadeiras, enquanto há falta de estantes e cacifos. 

 

SDAE de Manica, Manica 

Apresentamos o quadro do pessoal e meios afectos ao SDAE, no dia da nossa visita:  

Tab. 4: SDAE de Manica, pessoal e meios 

n. Nome função Carreira Meios 
transporte 

Equip. 
informático 

Equip. escritório 

1 Eusebio Focolone Director Técnico superior 
agro-pecuário 

1 Viatura  1 secretaria 
1 cadeira 

Rep. 
1 

Agricultura e 
Pescas 

Secção Apoio a produção   1 estante 
1 armário 

2 Moises Bande Técnico Técnico médio 
agro-pecuária 

  1 secretaria 
1 cadeira 

3 Vicente Luis 
Gusmao 

Técnico Técnico basico   1 secretaria 
1 cadeira 

  Secção Pecuária    

4 Jaime Vasco 
Haniasse 

Técnico Técnico médio de 
agro-pecuária 

1 motorizada  1 secretaria 
1 cadeira 

5 Ernesto Manecas 
Tomo 

Técnico Técnico médio de 
agro-pecuária 

1 motorizada  1 secretaria 
1 cadeira 

6 Domingos Bofana Técnico Técnico médio de   1 secretaria 
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agro-pecuária 1 cadeira 

  Secção Terras    

7 Ricardo Cainde Técnico Técnico basico de 
agro-pecuária 

  1 secretaria 
1 cadeira 

8 Eduardo S. Sadozoa Técnico Técnico basico de 
agro-pecuária 

  1 secretaria 
1 cadeira 

9 Ercelia Libombo Técnico Técnico médio de 
agro-pecuária 

  1 secretaria 
1 cadeira 

  Secção Extensão    

10 Elias B. Finiasse Técnico Técnico médio de 
agro-pecuária 

1 motorizada   

11 Simao Jassina Técnico Técnico basico de 
agro-pecuária 

   

12 Alfredo Antonio Técnico Técnico basico de 
agro-pecuária 

1 motorizada   

13 Pedro Samuel Técnico Técnico basico de 
agro-pecuária 

1 motorizada   

14 Jordina Aida 
Miranda 

Técnico Técnico superior de 
agro-pecuária 

  1 secretaria 
1 cadeira 

15 Antonio M. 
Flamingo 

Técnico Técnico médio de 
agro-pecuária 

1 motorizada  1 secretaria 
1 cadeira 

16 Paulo M. Mussati Técnico Técnico médio de 
agro-pecuária 

1 motorizada   

17 Paciencia L. 
Vilanculos 

Técnico Técnico médio de 
agro-pecuária 

1 motorizada   

18 Cidalia L. 
Massangai 

Técnico Técnico médio de 
agro-pecuária 

1 motorizada   

19 Daniel J. Manda Técnico Técnico médio de 
agro-pecuária 

1 motorizada   

20 Lucas M. Chivejo Técnico Técnico médio de 
agro-pecuária 

1 motorizada   

Rep. 
2 

Promoção e 
desenvolvimento 
do empres. 

Secção Industria & 
Comércio 

   

21 Dorotea A. Mausse Técnico Técnico médio de 
industria & com. 

  1 secretaria 
1 cadeira 

Rep. 
3 

Licenceamento e 
recenseamento da 
AE 

Secção Florestas    

22 Hama Auna 
Scimone 

Técnico Técnico médio de 
geogr. e cadastro 

  1 secretaria 
1 cadeira 

Rep. 
4 

Administração, 
planificaçao e RH 

     

23 Ana Lizarda 
Tandigera 

Recursos 
humanos 

Técnico  1 computador 
(sem UPS) 
1 impressora 

1 secretaria 
1 cadeira 

24 Jose Felix Boa Contabilista Auxiliar   1 secretaria 
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administrativo 1 cadeira 

 

Estado do edifício 

O edifício parece em boas condições. É grande, com espaços disponíveis e com diversas salas que podem 
servir por todas as repartições previstas. Existe uma entrada espaçosa, uma secretaria para o atendimento 
das pessoas, uma área usada como armazém e uma sala de reuniões. Foram verificadas infiltrações 
somente na sala de reuniões, pelo que será necessário verificar o estado do tecto. 

A área por trás do edifício (armazém) pode ser melhorada a custos reduzidos, caso fosse necessário 
preparar espaços por mais pessoas. 

Os espaços disponíveis no edifício do SDAE de Manica parecem adequados ao pessoal actualmente em 
serviço; e em consideração das previsões de crescimento dos próximos 2/3 anos. 

A empresa de consultoria Mac-Empreitoros recomenda uma reabilitação/ampliação estimada em 
645.576,75 Mts, correspondente aprox. 15.000 Euros (por mais detalhes vide trabalho de consultoria 
Mac-Empreiteros).  

 

Pessoal 

O SDAE de Manica conta com um orgânico total de 29 funcionários, sendo 24 de áreas técnicas e 5 na 
secretaria. 7 Funcionários da agricultura e pescas trabalham em 3 dos 4 postos administrativos do distrito 
(Machipanda, Vanduzi e Messika), enquanto os outros ficam na sede. A divisão do orgânico por repartições 
é a seguinte: 

Repartição tot sede fora 

Direcção 1 1 0 

Rep. 1 19 12 7 

Rep. 2 1 1 0 

Rep. 3 1 1 0 

Rep. 4 2 2 0 

Secretaria 5 5 0 

TOTAL 29 22 7 

O SDAE de Manica tem um número total de pessoal acima da média e um orgânico de funciona cios na 
agricultura acima de todos os outros SDAE. Em princípio, isto aparece difícil de explicar, sendo Manica um 
dos distritos mais urbanizados, com cerca de 29% da população urbana (CENSO 2007). O único funcionário 
de indústria e comércio, na repartição de promoção e desenvolvimento do empresariado, controla/fiscaliza 
as actividades de 22 grossistas, 93 retalhistas, 28 prestadores de serviço; 651 bancas e barracas, 331 tendas 
e 619 agentes de comercialização (dados de 1 de Fevereiro de 2011)! A repartição 3 também só tem um 
técnico na secção de florestas, o que parece muito abaixo das necessidades. Uma explicação parcial pode 
ter a ver com o facto que o distrito de Manica divide o território urbano com a Autarquia da cidade 
(Conselho Municipal), que é responsável pelas actividades económicas no próprio território. Também, em 
Manica existe uma Direcção independente de Energia e Minas, portanto não cabe ao SDAE cobrir esse 
aspecto. 

Importa realçar que o SDAE de Manica, como outros SDAEs visitados, não gere independentemente os 
fundos para pessoal, que são delegados às instituições provinciais (não são descentralizados).  

1

19

1

1

2

5

Direcção

Rep. 1 - Agricultura e 
Pescas

Rep. 2 - Promoção e Des. 
do Empresariado

Rep. 3 - Licenciamento e 
Fisc. da AE

Rep. 4 -
Administração, Planif. e RH

Secretaria
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Em termos de pessoal adicional foi pedido apoio a DPA para contratação de: 
1 Técnico contabilista 

Mas até o momento da visita não tinham recebido respostas. 

A planificação no SDAE de Manica é feita por duas pessoas (evidenciadas na tabela, n. 15 e 21), que todavia 
não têm funções principais de panificadores, mas acumulam estas funções com as suas tarefas normais 
(situação já observada); curiosamente, a pessoa que consideramos com mais carga de trabalho (21), 
acumula também as funções de planificação. Portanto, Manica não tem pessoal formado em planificação. 
O pessoal de SDAE considera que, numa primeira fase, 1 técnico de planificação económico-financeira seja 
é suficiente. 

 

Formação 

O pessoal ligado a área de planificação participou na formação da GTZ em 12/2010 sobre o PEDD. A 
formação foi feita no Governo Distrital de Manica, com a presencia da CTD (não estavam presentes outros 
distritos). A formação é considerada a única recebida em 2010 e 2011 e foi considerada útil e necessária. 

De acordo com a avaliação do pessoal que encontramos, sugerimos que seja preparada uma formação de 
nível básico e uma mais avançada sobre os processos característicos da planificação distrital. 

 

Meios de transporte 

O SDAE de Manica tem 1 viatura: 

• 1 Land Cruiser cabina simples caixa aberto branco, 

Que a DPA alocou ao SDAE em perfeitas condições. 

O SDAE de Manica tem 11 motorizadas: 

• 11 Honda XL 125 

Em boas condições. 

Enquanto a viatura fica a disposição do director, as motorizadas são utilizadas pelo pessoal de extensão. A 
repartição 4 não dispõe de meios próprios. 

 

Equipamento informático 

A energia em Manica é considerada boa e estável. O SDAE utiliza uma tomada anti-choque pelo seu 
equipamento informático. 

O SDAE de Manica tem: 
1. 1 Computador (sem UPS) 
2. 1 Impressora; 

O computador foi doado pela DPA depois de ser “re-condicionado”. 

Todos os dados informáticos são gravados neste computador e não se costuma realizar cópia de segurança. 
O pessoal prefere imprimir sempre que preparar um documento, para poder dispor da documentação no 
arquivo físico. 

O computador não é ligado a internet (no SDAE não tem ligação internet), mas tem apanhado vírus através 
do uso de USB pen-drive pessoais, onde os funcionários costumam gravar os seus documentos. O SDAE não 
dispõe nem de um disco duro externo, nem de um USB pen-drive. Não são realizadas assistências técnicas 
periódicas ao computador. 

A situação de Manica aparece grave, em termos de equipamento informático. Com 29 funcionários, 22 dos 
quais trabalham diariamente no edifício, 1 computador e 1 impressora não são suficientes a cobrir as 
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exigências de todos. A repartição 4 utiliza o único computador disponível. 

Equipamento de escritório 

O SDAE tem: 

• 15 Secretarias 

• 15 Cadeiras 

• 1 Estante 

• 1 Armário 

• 1 Jogo de sofá 

• 1 Geleira (pecuária) 

Todo o pessoal da repartição 4 tem secretarias e cadeiras. Há falta de estantes e cacifos. 

 

SDAE de Nhamatanda, Sofala 

Apresentamos o quadro do pessoal e meios afectos ao SDAE, no dia da nossa visita:  

Tab. 5: SDAE de Nhamatanda, pessoal e meios 

n. Nome função Carreira Meios 
transporte 

Equip. 
informático 

Equip. 
escritório 

1 Caetano Benedito Director Técnico prof. de 
agro-pecuária 

1 carro  1 secretaria 
3 cadeiras 
1 cacifo 

Rep. 
1 

Agricultura e 
Pescas 

Secção Agricultura e 
extensão 

   

2 André José João 
Saize Pita 

Chefe repartição Técnico prof. 
De agro-
pecuária 

1 
motorizada 

 4 cacifos 
(pequenos) 

3 Henriqueta Jacopo 
M. Catanara 

Extensionista Técnico prof. 
De agro-
pecuária 

   

4 Isack Castrim 
Jossefa 

Extensionista Técnico prof. 
De agro-
pecuária 

   

5 Eduardo Paulo 
Bundua 

Extensionista Técnico prof. 
De agro-
pecuária 

1 
motorizada 

  

6 Jacinto Guilherme 
Antonio Vieira 

Extensionista Técnico prof. 
De agro-
pecuária 

1 
motorizada 

  

7 Elias Manuel 
Andrade 

Extensionista Técnico prof. 
De agro-
pecuária 

1 
motorizada 

  

 
 

 Secção Terras e 
florestas 

   

8 Domingos Jorge Técnico de Ass. técnico de 1  1 secretaria 
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Ferreira geografia e 
cadastro 

planif. agraria motorizada 1 cadeira 
1 cacifo 

Rep. 
2 

Promoção e 
desenvolvimento 
do empresariado 

Secção Indústria e 
comércio 

   

9 Domingos Calicoca 
Alberto 

Chefe de repartição Assistente 
técnico 

  1 secretaria 
1 cadeira 

Rep. 
3 

Licenciamento e 
fiscalização da AE 

Secção Fiscalização   1 geleira 

10 Helder C. Pereira 
dos Santos 

Chefe de repartição Técnico prof. de 
agro-pecuária 

1 
motorizada 

 1 secretaria 
1 cadeira 
1 cacifo 
 

11 Ussene Vasco 
Ussene 

Técnico de 
fiscalizacao 

Técnico prof. 
De recursos 
minerais 

  1 secretaria 
1 cadeira 
1 cacifo 

  Secção Florestas    

12 Jaime Mandeia 
José 

Técnico florestal Técnico prof. 
De agro-
pecuária 

1 
motorizada 

 1 secretaria 
2 cadeiras 

13 Alberto Sebastiao 
Cossa Munjui 

Técnico viveiro Auxiliar técnico 1 
motorizada 

 1 secretaria 
1 cadeira 

14 Joacquim Manuel 
Teixeira 

Técnico florestal Assistente 
técnico 

   

15 José Manuel 
Nascibo Gomes 

Técnico florestal Técnico prof. 
De agro-
pecuária 

   

Rep. 
4 

Administração, 
planificação e RH 

   1 comp. (sem 
UPS) 
1 impressora 

3 secretarias 
3 cadeiras 
1 estante 

16 Gonçalves Alface 
Magunçalinha 

Chefe de repartição Técnico 
profissional 

1 carro  1 secretaria 
2 cadeiras 
1 cacifo 

17 Amelia Evaristo 
Monda 

Secretaria/patrimó
nio 

Agente de 
serviço 

  1 secretaria 
1 cadeira 

Estado do edifício 

O edifício onde funciona o SDAE de Nhamatanda foi construído (ou reabilitado) pelo projecto PADDEL, há 
sensivelmente 1 ano. Não obstante isto, o edifício não se apresenta em boas condições: em particular, 
abriram-se fissuras nas paredes e no chão, e não pode ser adequado para edifício publico. 

A empresa de consultoria Mac-Empreitoros sugere com urgência uma nova construção estimada em 
2.150.887,06 Mts, correspondente aprox. 50.000 Euros (por mais detalhes vide trabalho de consultoria 
Mac-Empreiteros).  

 

Pessoal 
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A SDAE de Nhamatanda conta com um orgânico total de 21 funcionários, sendo 17 de áreas técnicas e 4 na 
secretaria. A divisão do orgânico por repartições é a seguinte: 

 

Repartição tot sede fora 

 

Direcção 1 - - 

Rep. 1 7 - - 

Rep. 2 1 - - 

Rep. 3 6 - - 

Rep. 4 2 - - 

Secretaria 4 - - 

TOTAL 21 - - 

O pessoal da SDAE consta num quadro privativo comum do pessoal bastante ambicioso; por exemplo: na 
primeira repartição de agricultura e pescas são actualmente contratadas 7 pessoas, enquanto o quadro 
prevê 21 pessoas; somente 2 reforços (técnicos profissionais de extensão) foram aprovados e tem 
cabimento orçamental para entrar em serviço em 2011. A questão mais urgente é relativa à contratação dos 
extensionistas; enquanto o número actual não chega a cobrir todas as localidades do distrito. Na segunda 
repartição o quadro é ainda mais claro: das 12 pessoas enquadradas no quadro privativo, somente 1 
encontra-se operativa. 

O SDAE de Nhamatanda apresentou uma lista de funcionários de 28 pessoas. Todavia, verificamos que pelo 
menos 7 pessoas não podiam ser efectivamente consideradas “pessoal em serviço”, por diversos motivos: 4 
pessoas encontram se desligadas (a espera do aposentamento); 2 pessoas são bolseiros, portanto tem 
direito a não se apresentar no serviço, e provavelmente não voltaram nas suas funções; 1 pessoa tinha sido 
suspensa das funções. 

Em relação ao estatuto orgânico, verificamos que todas as repartições são cobertas com pessoal, sendo 
somente 1 na repartição 2. O SDAE de Nhamatanda é daqueles com melhor balanço entre as funções de 
promoção/divulgação (Rep. 1) e às de licenciamento/inspecção (Rep. 3). 

Em termos de necessidades adicionais de pessoal a ser enquadrados no ano de 2011, o SDAE de 
Nhamatanda avançou com o pedido de: 
2 Técnico profissional de agro-pecuária; 
1 Técnico profissional de administração pública; 
1 Auxiliar administrativo. 

Todavia, importa realçar que o SDAE de Nhamatanda não dispõe de um técnico de planificação. O técnico 
com quem reunimos é o responsável de terras e florestas, formado em planificação agrária, que acumula as 
duas funções. Isto é um reflexo da antiga estrutura do SDAE (DDA), onde a agricultura era a principal tarefa; 
e a planificação na agricultura era a única necessidade. 

 

Formações 

Em Nhamatanda – e em seguida, verificamos, em todos os distritos das duas províncias – o pessoal ligado a 
planificação tive proveito das formações dadas da GTZ. A última formação recebida em Sofala foi em 
12/2010, dada da GTZ em conjunto com “TD consult”. O tema da formação foi a actualização do Plano 
Estratégico Distrital (PEDD). A Equipa de formadores incluía, para além da GTZ (Sr. Coelho), pessoal da 
secretaria provincial (Sr. Jo), da delegação do trabalho (Sr. Afonso), da delegação das obras públicas (Sr.a 
Flora) e da Universidade Católica de Moçambique (UCM). 
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O SDAE de Nhamatanda precisa de formações em planificação e de apoio ao desenvolvimento empresarial 
a partir do nível básico. 

Meios de transporte 

O SDAE tem 2 carros: 

• 1 Toyota Hi-lux 3.000 cabina simples caixa aberta branco (2008), 

• 1 Toyota Hi-lux 2.800 dupla-cabina caixa aberta branco. 

Enquanto a primeira opera normalmente, a segunda ópera com dificuldades. 

O SDAE tem 8 motorizadas: 

• 8 Honda XL 125, 6 de 2008 e 2 de 2007 

Enquanto as de 2008 operam normalmente, as de 2007 encontram-se com problemas frequentes. 

Equipamento informático 

Segundo o SDAE, a situação da energia é boa. No SDAE não se usam extensões anti-choque. 

O SDAE dispõe de: 

• 1 Computador sem UPS, 

• 1 Impressora. 

O SDAE de Nhamatanda tem ligação a internet. Na falta de equipamento informático para o trabalho diário, 
o director aceitou entregar o computador em sua dotação ao pessoal técnico, tendo começada a trazer para 
o serviço o seu laptop pessoal. Em Nhamatanda, já funciona a ligação internet banda larga wireless. 

A repartição 4 dispõe de um computador emprestado. 

O SDAE pode ser considerado um dos piores em termos de dotações informáticas. 

Equipamento de escritório 

O SDAE dispõe de: 

• 12 Secretarias, 

• 16 Cadeiras, 

• 9 Cacifos 

• 1 Estante 

• 1 Geleira 

Todo o pessoal na repartição 4 tem secretarias e cadeiras, que são partilhadas com as 4 pessoas da 
secretaria. 

 

SDAE de Dondo, Sofala 

Apresentamos o quadro do pessoal e meios afectos ao SDAE, no dia da nossa visita:  

Tab. 6: SDAE de Dondo, pessoal e meios 

n. Nome Função Carreira Meios 
transporte 

Equip. 
Informático 

Equip. 
Escritório 

1 Manuel Bento João Director  2 carros  1 secretaria 
3 cadeiras 
1 estante 

Rep. Agricultura e Pescas Secção Agricultura & 
extensão 

1 trator   

2 Angelo Caetano Jone Extensionista Técnico prof. De 
agro-pecuária 

1 motorizada  1 secretaria 
1 cadeira 

3 Antonio Carlos Extensionista Aux. Técnico agro- 1 motorizada   
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Matsinhe pecuária 

4 Antonio Gonçalves 
Dique 

Extensionista Técnico prof. agro-
pecuária 

1 motorizada   

5 Fernanda Zacarias 
Sefana 

Extensionista Técnica   1 secretaria 
1 cadeira 

6 Filipe Chazoita Extensionista Ass. técnico agro-
pecuária 

1 motorizada   

7 Julio Jorge Vilanculo Chefe da 
repartição 

Técnico prof. agro-
pecuária 

1 motorizada  1 secretaria 
1 cadeira 
1 estante 

8 Rui C. Rosario Junior extensionista Técnico prof. agro-
pecuária 

1 motorizada   

Rep. Agricultura e Pescas Secção Pecuária   1 geleira 

9 Manuel Gonde Sande Fiscal Pecuario Ast. Técnico agro-
pecuária 

1 motorizada   

10 Suzete Helena Conde Médica 
veterinaria 

Técnico superior 
agro-pecuária 

   

11 Tomas Ernesto Veterinario Técnico prof- agro-
pecuario 

1 motorizada  1 secretaria 
1 cadeira 
1 estante 

Rep. Promoção e 
desenvolvimento do 
empresariado 

Secção Indústria e 
Comércio 

   

12 Dionísio Geriano Técnico de 
Industria & 
Comércio 

Ass. administrativo   1 secretaria 
1 cadeira 
1 estante 

Rep. Licenciamento e 
fiscalização da AE 

secção Fiscalização    

13 Armando Lino Mines Fiscal Florestal Aux. Técnico agro-
pecuária 

   

14 Carlitos Sande 
Mendonso 

Fiscal florestal Aux. Técnico agro-
pecuária 

  1 secretaria 
1 cadeira 

  Secção Florestas 1 motorizada   

15 Iolanda Feliz 
Constantino 

Fiscal florestal Técnico prof. agro-
pecuária 

  1 secretaria 
1 cadeira 

16 José Aniceto Samuel Fiscal florestal Técnico prof. agro-
pecuária 

   

17 José Joao Felix Fiscal florestal Assist. 
administrativo 

   

18 Neto Chauene Jofrice Técnico maneio 
com. 

Técnico prof. agro-
pecuária 

1 motorizada  1 secretaria 
1 cadeira 

19 Salém Muazena A. 
Lopes 

Fiscal florestal Técnico prof. agro-
pecuária 

   

20 Tomé Bitone Fiscal florestal Aux. Técnico agro-
pecuária 

   

  Secção Terras    

21 Filipe Zotopera geometra Técnico prof. Agro- 1 motorizada  1 secretaria 
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Jossefa pecuária 1 cadeira 
1 estante 

Rep. Administração, 
planificação e 
recursos humanos 

   1 computador 
(velho, sem 
UPS) 

 

22 Bassa Pedro Charoa Chefe recursos 
humanos 

Assistente técnico  1 computador 
(novo) 
1 impressora 

1 secretaria 
1 cadeira 
1 estante 

23 Benivenita Paulo C. 
Bope 

Contabilista Técnico profissional   1 secretaria 
1 cadeira 
1 cacifo 

 

Estado do edifício 

O edifício apresenta-se em boas condições, mas de tamanho insuficiente para gerir o número de pessoal 
actual: isto concretiza-se, por exemplo, no uso da secretaria por parte do pessoal de recursos humanos e 
administração. O edifício é bastante limpo e luminoso, com diversas salas de dimensão reduzida e 3 
entradas separadas. Aparece com os espaços muito apertados pela mobília, que é de grande dimensão e 
nem sempre adapta a um escritório. 

Os espaços disponíveis no edifício do SDAE de Dondo não parecem adequados ao pessoal actualmente 
em serviço; e não parecem suficientes no futuro próximo, em consideração das contratações previstas. 

Todavia, a empresa MAC-empreiteros, por constrangimentos orçamentais do PADR, sugere de requalificar 
o edifício com uma ligeira reabilitação orçada em 645.322,86 Mts, correspondente a aprox. 15.000 euros. 

 

Pessoal 

A SDAE de Dondo conta com um orgânico total de 28 funcionários, sendo 23 de áreas técnicas e 5 na 
secretaria. A divisão do orgânico por repartições é a seguinte: 

Repartição tot sede fora 

 

Direcção 1 - - 

Rep. 1 10 - - 

Rep. 2 1 - - 

Rep. 3 9 - - 

Rep. 4 2 - - 

Secretaria 5 - - 

TOTAL 28 - - 

O SDAE de Dondo é dos que tem mais pessoal em serviço efectivo e nas áreas técnicas. Em relação a 
cobertura das áreas técnicas, verificamos que a repartição 2 e 4 sofrem de falta de pessoal. O SDAE de 
Dondo é daquelas com melhor balanço entre as funções de promoção/divulgação (Rep. 1) e às de 
licenciamento/inspecção (Rep. 3). 

Em termos de necessidades adicionais de pessoal a ser enquadrados no ano de 2011, o SDAE de 
Nhamatanda avançou com o pedido de: 
1 Técnico de administração e planificação (Ass. técnico), que provavelmente será disponibilizado. 

Importa realçar que o SDAE de Dondo tinha um técnico de planificação, que ainda fica na lista do pessoal 
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a disposição, mas que se encontra doente há mais de 2 anos (Fabião Sebastião Langa); portanto, achamos 
conveniente não considerar esta pessoa na avaliação do orgânico e considerar o SDAE de Dondo não 
coberto pelo serviço. No entretanto, as tarefas de planificação são cobertas para uma dos extensionistas 
(Sr.a Fernanda). 

Nota: segundo o SDAE, as prioridades em termos de pessoa são: 

1 Técnico prof. De planificação 

2 Técnico prof. Agro-pecuária 

1 Técnico prof. Industria & comércio 

1 Técnico superior agro-pecuário 

3 Agentes de serviço 

Formações 

De acordo com as informações recolhidas em outros distritos, o pessoal que funciona no CTD recebeu a 
formação da GTZ sobre o PEDD 11/14. Não foram dadas outras formações. Portanto, consideramos que o 
pessoal de Dondo poderia aproveitar de qualquer formação em planificação como também de apoio ao 
desenvolvimento do empresariado, a partir dos níveis básicos. 

Meios de transporte 

O SDAE tem 2 carros: 

• 1 Nissan caixa aberta cabina simples (2009) 

• 1 Toyota Hilux 3.000 caixa aberta cabina simples (2002) 

Sendo a primeira em boas condições e a segunda a meio serviço (precisa constantemente de manutenção). 

O SDAE tem 11 motorizadas: 

• 11 Honda XL 125 

O SDAE de Dondo pode ser considerado entre os melhores em termos de meios de transporte. Todavia, 
nenhum meio de transporte é a disposição da repartição 4. 

Equipamento Informático 

O SDAE de Dondo tem: 

• 3 Computadores, dos quais 1 em boas condições e 2 velhos e sem UPS 

• 1 Impressora 

O equipamento informático é disponibilizado prioritariamente para a repartição 4. 

No Dondo – como em todos os outros distritos – há problemas de assistência técnica aos computadores. 
Neste momento, está a ser feita para um particular formado em informática. 

Equipamento de escritório 

O SDAE tem: 

• 12 Secretarias 

• 14 Cadeiras 

• 6 Estantes 

• 1 Cacifos 

• 1 Geleira (pecuária) 
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SDAE de Sussundenga, Manica 

Apresentamos o quadro do pessoal e meios afectos ao SDAE, no dia da nossa visita: 

Tab. 7: SDAE de Sussundenga, pessoal e meios   

n. Nome Função Carreira Meios 
transporte 

Equip. 
Informático 

Equip. 
Escritório 

1 Castigo 
Mouzinho Bofana 

Director Técnico 
profissional 

1 carro (em 
más 
condições) 

1 
computador 

1 secretaria 
3 cadeiras 
1 jogo sofa 

Rep. 
1 

Agricultura e 
Pescas 

Secção Agricultura    

2 Joaquim Azeite 
Cauzande 

Extensionista 
supervisor 

Técnico prof. 
agro-pecuária 

1 
motorizada 

 1 secretaria 
1 cadeira 

3 Deolinda 
Chitsumba 

Extensionista  Técnico prof. 
agro-pecuária 

1 
motorizada 

  

4 Lucas Jossias Extensionista  Técnico prof. 
agro-pecuária 

   

5 Luis Gipe Extensionista  Ass. técnico 1 
motorizada 

 1 secretaria 
1 cadeira 

6 Satiel Joaquim Extensionista Ass. técnico    

7 Rosario 
Cabungaize 

Extensionista Técnico prof. 
agro-pecuária 

  1 secretaria 
1 cadeira 

8 Zacarias Tengua Extensionista Técnico prof. 
agro-pecuária 

   

9 Albertina Esau 
Cossa 

Extensionista Técnico prof. 
agro-pecuária 

1 
motorizada 

  

10 Lucas Fijao Extensionista Ass. técnico 1 
motorizada 

  

11 Julio Antonio Extensionista Aux. técnico 1 
motorizada 

 1 secretaria 
1 cadeira 

12 José Albino 
Domingos 

Apoio a produção Técnico prof. 
agro-pecuária 

1 
motorizada 

 1 secretaria 
1 cadeira 

13 Mabuco 
Domingos 

Apoio produção Ass. técnico   1 secretaria 
1 cadeira 

14 Joaquim Tsamuai Apoio a produção Aux. técnico    

  secção Pescas    

15 Francisco João 
Sulumundine 

Pescas Técnico prof. 
agro-pecuária 

1 
motorizada 

 1 secretaria 
1 cadeira 

  Secção Pecuária    

16 Joaquim Meque 
Chimene 

Pecuaria Técnico prof. 
agro-pecuária 

1 
motorizada 

1 
computador 
1 impressora 

1 secretaria 
1 cadeira 

17 Joao Sinate Pecuária  Aux. técnico    
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18 Castiano Mazure Pecuária Aux. 
administrativo 

  1 secretaria 
1 cadeira 

  Secção Terras    

19 Lidio Nhamussua Chefe de secção Técnico prof. 
agro-pecuária 

  1 secretaria 
1 cadeira 

Rep.2 Promoção e 
Desenvolvimento 
do Empresariado 

     

20 Doliz Salicuchepa Chefe da 
repartiçao 

Técnico 
profissional 

1 
motorizada 
(em mas 
condiçoes) 

 1 secretaria 
1 cadeira 

21 Maparadza 
Augusto 
Miquitaio 

Industria & 
Comércio 

Ass. técnico    

Rep. 
3 

Licenciamento e 
Fiscalização da 
AE 

     

22 Fidel Nobre Florestas Aux. 
administrativo 

1 
motorizada 

  

23 Benjamin Alface florestas Aux. técnico    

Rep. 
4  

Administração, 
Planificação e RH 

   1 
computador 

 

24 Tecla David 
Machemeje 

Administração Técnico Geral   1 secretaria 
1 cadeira 

25 Brigida Machava Contabilista  Aux. 
administrativo 

  1 secretaria 
1 cadeira 

26 Maria Augusto 
Joanisse 

Recursos 
Humanos 

Técnico prof. 
agro-pecuária 

  1 secretaria 
1 cadeira 
1 estante 
1 cacifo 

27 Nobel Mazive Banco de 
dados/informático 

Aux. 
administrativo 

  1 secretaria 
1 cadeira 

 

Estado do edifício 

O edifício do SDAE é uma antiga residência construída na época colonial. O estado da estrutura externa e 
interna parece bom, mas solicitamos acções de reabilitação e ampliação, para aumentar os espaços 
internos. 

Os espaços internos são todos utilizados e na repartição 4, o pessoal fica de facto muito apertado: para 
introduzir os técnicos de planificação, será necessário reorganizar os espaços. 

Uma possível intervenção seria a construção de um pequeno edifício (anexo) para poder dispor de salas 
adicionais, separado do edifício principal e colocado na área livre atrás do mesmo. 

A empresa MAC-consultores sugere uma ligeira reabilitação interna e reorganização dos espaços como 
também a construção de um anexo externo. A intervenção global é orçada em 1.212.145,12 mts que 
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correspondem a aprox. 28.500 Euros 

 

Pessoal 

A SDAE de Sussundenga conta com um orgânico total de 30 funcionários, sendo 27 de áreas técnicas e 3 na 
secretaria. A divisão do orgânico por repartições é a seguinte: 

Repartição tot sede fora 

 

Direcção 1   

Rep. 1 18   

Rep. 2 2   

Rep. 3 2   

Rep. 4 4   

Secretaria 3   

TOTAL 30   

Em Junho 2010 o SDAE submeteu ao Governo Distrital um pedido de reforço de 7 pessoas, todas já 
enquadradas no quadro privativo comum. As funções requeridas são: 
1 Técnico agrónomo N2 
2 Técnicos de planificação económico-financeira 
3 Técnicos extensionistas 
1 Agente de serviço 

Todavia, os reforços pedidos não serão provavelmente contratados, sendo o cabimento orçamental 
insuficiente. 

Importa realçar que o custo dum técnico com este nível de carreira foi orçado em 9.581,75 MZN (cerca de 
EUR 215) por mes, o que parece ligeiramente acima das previsões orçamentais do programa. 

Formações 

As funções de planificação económico-financeira estão a ser geridas por pessoal formado em áreas 
diferentes. A necessidade levou algumas pessoas da repartição administrativa a “acumular” funções 
relativas a planificação. Portanto, seria útil permitir a todo o pessoal da Rep. 4 de ter acesso às formações. 

 

Meios de transporte 

O SDAE conta com 2 carros: 
3. Land Rover (1998) 
4. Nissan (2000) 

Mas ambos em mas condições, até o ponto que só podem ser utilizados na área urbana da cidade. Isto cria 
grandes constrangimentos na execução do trabalho de campo. Os carros são disponibilizados as repartições 
segundo os planos de trabalho, podendo a repartição 4 o utiliza sobretudo quando é preciso se deslocar 
para Chimoio. 

O SDAE tem 11 motorizadas (4 de 2010 e 6 mais antigas, mas todas em funcionamento; e 1 em ma 
condições). As motorizadas são utilizadas principalmente pelo pessoal técnico da repartição de agricultura. 

A repartição 4 não dispõe de meios de transporte. 

Equipamento informático 

A situação da energia é considerada boa. Há poucas falhas durante as horas de expediente. O escritório não 
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usa extensões anti-choque. 

O pessoal das áreas técnicas dos SDAEs dispõe de: 

• 3 Computadores, 

• 1 Impressora 

1 Dos computadores é a disposição da repartição 4. Um outro computador (o quarto, portanto) com 
impressora é a disposição da secretaria. Os computadores não têm anti-vírus actualizado. 

As reparações são efectuadas levando direita mente os computadores para Chimoio, enquanto não existe 
uma loja de informática e os técnicos não se disponibilizam a deslocação para o distrito. É necessário 
considerar isto no âmbito de uma possível assistência técnica periódica. 

Nota: O SDAE não dispõe de meios que julgamos importantes pela gestão do processo de planificação, quais 

a fotocopiadora, o fax, o scanner e uma maquina para encadernação (se bem que não seja propriamente 

equipamento informático, parece necessário). Segundo opiniões dos técnicos, as necessidades totais de 

computadores são estimadas em 6 unidades. 

 

Equipamento de escritório 

O SDAE dispõe de: 

• 16 Secretarias, 

• 19 Cadeiras, 

• 1 Jogo de sofá, 

• 1 Estante e 

• 1 Cacifo 

Todo o pessoal na repartição 4 tem secretarias e cadeiras, enquanto há falta de estantes e cacifos. 

 

SDAE de Gorongosa, Sofala 

Apresentamos o quadro do pessoal e meios afectos ao SDAE, no dia da nossa visita:  

Tab. 8: SDAE de Gorongosa, pessoal e meios 

n. Nome Função Carreira Meios 
transporte 

Equip. 
Informático 

Equip. 
Escritório 

1 Inácio T. Siyawadya Director Técnico superior 
N1 

1 viatura 
(Nissan) 

1 computador 1 secretaria 
3 cadeiras 
1 armario 

Rep.1 Agricultura e Pescas   1 viatura 
(Toyota) 

1 computador 
1 impressora 

 

2 Joao Tres Juga Chefe de 
repartiçao 

Ass. técnico 
agro-pecuária 

1 motorizada  1 secretaria 
1 cadeira 
1 estante 
1 armario 

3 Joao M. Macheca Extensionista Aux. Técnico 
agro-pecuária 

1 motorizada 
(avariada) 

 1 secretaria 
1 cadeira 
 

4 Nicolau C. Diakos Técnico geografia e 
cadastro 

Aux. Técnico 
agro-pecuária 

1 motorizada  1 secretaria 
1 cadeira 

5 Carlos A. Amadeu Extensionista Técnico prof. 
agro-pecuária 

1 motorizada  1 secretaria 
1 cadeira 

6 Sérgio E. Vijarona Extensionista Técnico prof. 
agro-pecuária 

1 motorizada   
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7 Pedro Antonio Extensionista Técnico prof. 
agro-pecuária 

1 motorizada  1 secretaria 
1 cadeira 
1 estante 

8 José I. P. Marra Extensionista Aux. prof. agro-
pecuária 

1 motorizada   

9 Carlos Alberto Extensionista Assist. Técnico 
agro-pecuária 

1 motorizada  1 secretaria 
1 cadeira 

10 Aida F. R. Andrade Técnico pecuaria Técnico prof. 
agro-pecuária 

1 motorizada  1 secretaria 
1 cadeira 

11 Eunice L. Machohe Extensionista Técnico prof. 
agro-pecuária 

1 motorizada 
(avariada) 

  

12 Fernando Azeite Extensionista Técnico prof. 
agro-pecuária 

   

13 Amilcar Extensionista Técnico prof. 
agro-pecuária 

1 motorizada  1 secretaria 
1 cadeira 

Rep. 2 Promoção e Des. 
Empresariado 

     

14 Joaquim E. Tinguisse Chefe da 
repartição 

Técnico prof. 
Adm/P. 

  1 secretaria 
1 cadeira 

Rep. 3 Licenceamento e 
Recens. da AE 

     

       

Rep. 4 Administração, 
Planif. e RH 

     

15 Luo Luis Jasse Chefe da 
repartição (RH) 

Aux. 
administrativo 

  1 secretaria 
1 cadeira 
1 estante 

16 Ricardo Pedro Técnico de 
planificaçao 

Técnico prof. 
agro-pecuária 

 1 computador 
1 impressora 

1 secretaria 

17 João Raul Contabilista Técnico prof. 
contabilidade 

  1 secretaria 
1 cadeira 
1 papelaria 

18 Joao B. Estacha Técnico/apoiogeral Aux. 
administrativo 

  1 secretaria 
1 cadeira 

19 Firmina P. Gogo Técnico Aux. 
Administrativo 

  1 secretaria 
1 cadeira 

 

Estado do edifício 

O edifício do SDAE de Gorongosa é de época colonial e foi reabilitado há mais de 5 anos com o apoio da 
GTZ. O exterior aparece ainda em boas condições, enquanto o interior já mostra alguns sinais do tempo: 
tem evidência de infiltrações mas o pessoal dos serviços nos disse que não há novas infiltrações há muito 
tempo (Gorongosa foi visitada num dia de chuva e, de facto, não havia). Os espaços aparecem bem 
iluminados; a pintura das paredes externas poderia contribuir a dar a impressão de um lugar mais limpo. 

As salas são organizadas segundo repartições (mas o pessoal da repartição 1 é distribuído em mais salas). 
Os materiais aparecem razoavelmente bem organizados e alguns pequenos espaços fechados (2) são usados 
como armazéns. 

Não há evidência de possíveis ampliações, mas há espaços livres para construções separadas, na parte de 
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trás do edifício e sugere-se a construção de um anexo. 

Os espaços disponíveis no edifício do SDAE de Gorongosa aparecem razoavelmente adequados ao pessoal 
actualmente em serviço, mas é necessários espaços adicionais em consideração das contratações 
previstas: 4 pessoas ainda em 2011. 

A empresa de consultoria MAC-Empreiteros recomenda, para o correcto funcionamento do SDAE, a 
construção de um anexo orçado em 1.288.244,70 mts, correspondente a aprox. 30.000 Euros (por mais 
detalhes vide trabalho de consultoria Mac-Empreiteros).  

 

Pessoal 

A SDAE de Gondola conta com um orgânico total de 23 funcionários, sendo 19 de áreas técnicas e 4 na 
secretaria. 7 dos funcionários técnicos são afectos a postos administrativos ou localidades, enquanto 12 
trabalham com base na sede. Todos os funcionários aparecem em regime de nomeação definitiva. A divisão 
do orgânico por repartições é a seguinte: 

Repartição tot sede fora 

 

Direcção 1 1 0 

Rep. 1 12 5 7 

Rep. 2 1 1 0 

Rep. 3 0 0 0 

Rep. 4 5 5 0 

Secretaria 4 4 0 

TOTAL 23 16 7 

De acordo com o estatuto orgânico, a área de licenciamento e recenseamento da AE (repartição 3) não está 
coberta: o chefe (único funcionário da repartição) tinha falecido poucos dias antes da nossa visita. É nesta 
repartição que se apresentam os desafios maiores. A repartição 2 só tem um técnico. A repartição 4 
apresenta-se com um número de funcionários acima da média dos distritos visitados, e compreende 1 
técnico médio de planificação (mas a área de formação é agro-pecuária). 

Em termos de necessidades adicionais de pessoal a ser enquadrados no ano de 2011, o SDAE de Gorongosa 
avançou com o pedido de: 
1 Técnico superior agricultura (que já começou a trabalhar e será brevemente enquadrado no orgânico); 
1 Técnico médio informático; 
1 Técnico de turismo; 
1 Técnico de recursos minerais. 

O SDAE de Gorongosa tem conhecimento das medidas introduzidas pela contenção de custos do orçamento 
do Estado 2011, que não permite aos distritos de efectuar novas admissões, progressões ou mudanças de 
carreiras até nova comunicai. O pessoal do SDAE faz a previsão que isto possa durar até o segundo trimestre 
de 2011. Portanto, para além do técnico superior de agricultura, não são previstas outras contratações para 
2011. 

Importa realçar que o SDAE de Gorongosa dispõe de 1 técnico de planificação, que ocupa as funções desde 
1999: começou no IDER, que deixou em 1999 para passar no DDA, que posteriormente confluiu no SDA). 
Considerando que a “equipa técnica da SDAE” (todos os funcionários em funções, excluindo motoristas, 
guardas e secretarias) consta de 19 pessoas e cobre neste momento 3 das 4 repartições, a situação em 
âmbito de planificação económico-financeira aparece melhor do que em outros SDAEs visitados. O 
técnico (que foi entrevistado durante a nossa visita) não recebeu uma formação específica em planificação 
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(sendo técnico médio agro-pecuário, com algumas competências de planificação agrária), mas dispõe de 
mais de 10 anos de trabalho no mesmo âmbito e na mesma SDAE, que constituem claramente um caso 
positivo. 

 

Formações 

Não obstante o técnico não seja formado em administração, planificação, economia, estatística ou outras 
áreas relevantes, julgamos que tenha alcançado um bom nível (bom, mas não óptimo) de conhecimentos 
(learning-by-doing). Isto pode constituir uma mais-valia na altura da contratação do técnico de planificação, 
para facilitar o arranque das suas actividades. 

O técnico de planificação participou às formações organizadas pelo DPPF e pela GTZ, sendo o elemento do 
SDAE que trabalha no CTD: estas formações vertem basicamente na preparação dos documentos bases da 
planificação distrital (PEDD e PESOD). O técnico demonstrou interesse em áreas mais “básicas” da 
planificação, como “custeamento das actividades”, monitoria e avaliação etc... 

Meios de transporte 

O SDAE conta com 2 carros: 
1. Nissan Hard-Body cabina-simples caixa aberta (2009) 

em boas condições. Uma segunda viatura (Toyota 3.000 cabina simples caixa aberta) encontra-se avariada, 
na espera que fundos sejam mobilizados pela sua recuperação. 

O SDAE tem 9 motorizadas Honda XL 125: 

• 7 De 2010 e 

• 2 De 2008); 

1 Outra motorizada (não incluída na tabela) foi roubada há pouco tempo. 2 Outras motorizadas encontram-
se paradas e aguardam-se fundos pela sua recuperação. As motorizadas são utilizadas principalmente pelo 
pessoal técnico da repartição de agricultura. 

A repartição 4 não dispõe de meios de transporte. 

Equipamento informático 

Segundo o SDAE, a situação da energia é boa, podendo haver em média 1 corte por dia. No SDAE não se 
usam extensões anti-choque. 

O SDAE dispõe de 3 computadores, 2 impressoras e 1 fax (um Canon, que não está a ser utilizado por falta 
de conhecimentos sobre a instalação). 1 Outro computador, com mais de 7 anos, aguarda a libertação de 
fundos para sua manutenção. 1 Das impressoras começou a ter problemas com o uso do papel. 

O SDAE de Gorongosa não tem ligação a internet. Todos os computadores tem problemas de vírus e isto 
está causando o extravio frequente de documentos. Não existe uma área de arquivo/banco de dados: o 
pessoal que precisa de utilizar um computador costuma criar uma pasta com o próprio nome no 
computador onde se encontrar a trabalhar. Isto causa perdas frequentes de dados e a circulação dos vírus 
através dos pen-drive pessoais. 

Equipamento de escritorio 

O SDAE dispõe de: 

• 15 Secretarias, 

• 16 Cadeiras, 

• 3 Estantes, 

• 2 Armários, 

• 1 Papelaria, 

• 1 Cofre. 

Todo o pessoal na repartição 4 tem secretarias e cadeiras, enquanto há falta de estantes e cacifos. 
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SDAE de Catandica (Báruè), Manica 

Apresentamos o quadro do pessoal e meios afectos ao SDAE, no dia da nossa visita:  

Tab. 9: SDAE de Catandica (Báruè), pessoal e meios 

n. Nome Função Carreira Meios 
transporte 

Equip. 
Informático 

Equip. 
Escritório 

1 Zacarias Muzaja Director Téc. Prof. agro-
pecuária 

1 viatura 1 computador 
1 impressora 

1 secretaria 
3 cadeiras 
1 mesa de 
computador 
1 jogo de 
sofa 

Rep. 
1 

Agricultura e 
Pescas 

Secçao Extensao  1 computador 
(sem UPS) 
1 impressora 

1 secretaria 
1 cadeira 

2 Zacarias Bango Supervisor dos 
extensionistas 

Téc. Prof. agro-
pecuária 

1 motorizada   

3 Joao Arone Extensionista Técnico prof. agro-
pecuária 

1 motorizada   

4 Antonio Lucas 
Bambissa 

Extensionista Técnico prof. agro-
pecuária 

1 motorizada   

5 Finiasse 
Diquissone Luis 

Extensionista Técnico prof. agro-
pecuária 

1 motorizada 
(em más 
condições) 

  

6 Tomas Samuel 
Lazaro 

Extensionista Técnico prof. agro-
pecuária 

1 motorizada   

7 Felizardo 
Constantino 

Extensionista Técnico prof. agro-
pecuária 

   

  Secção Apoio a produção    

8 Ismael Fibione 
Jacob 

Extensionista Técnico prof. agro-
pecuária 

   

  Secção Pecuária    

9 Lurdes 
Absaloma Sitoe 

D. Pecuaria Técnico prof. agro-
pecuária 

  1 secretaria 
1 cadeira 

10 Elisio Manuel 
Jambo 

Auxiliar Aux. administrativo    

  Secção Geografia e 
cadastro 

   

11 Paulo Jorge Técnico de 
cadastro 

Técnico prof. De 
planificação agrária 
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Rep. 
2 

Promoção e 
Desenv. do 
empresariado 

Secção Industria e 
Comércio 

   

12 Sara Chaconera 
Zunza 

Técnica da 
indústria e 
comércio 

Técnico prof. 
Admin. pública 

  1 secretaria 
1 cadeira 

13 Sergio Langisse Auxiliar da ind. 
& comercio 

Ass. técnico    

Rep. 
3 

Licenciamento e 
Fiscal. da AE 

Secção Recursos minerais 1 motorizada 
(em más 
condições) 

  

14 Oscar Bato Técnico de 
recursos 
minerais 

Técnico prof. De 
recursos minerais 

  1 secretaria 
1 cadeira 

15 Otavio Vasco 
Semba 

 Técnico prof. De 
recursos minerais 

   

  Secção Florestas    

16 Chipembere 
Camberere 
Sandaca 

Fiscal Técnico    

17 Armando 
Muchega 

Fiscal Técnico    

18 Charles Mavira Fiscal Aux. técnico    

19 José Chave 
Francisco 

Técnico de 
viveiro 

Aux. técnico    

20 Domingos Lucas 
Cuona 

Viverista Auxiliar    

Rep. 
4 

Administração, 
Planif. e RH7 

    1 secretaria 
1 cadeira 

21 Jone Venancio 
Tamai 

Administrativo Ass. técnico   1 secretaria 
1 cadeira 

22 Guerra Caravina Administrativo/c
hefe da 
secretaria 

Técnico prof. 
Admin. pública 

  1 secretaria 
1 cadeira 

23 Lagrimina dos 
Santos 
Samissone 

Agente de 
Património 

Aux. administrativo    

 

Estado do edifício 

O exterior do edifício do SDAE de Catandica (Báruè) – aparentemente uma antiga residência – apresenta-se 

                                                
7 O SDAE de Catandica (Báruè) tem uma articulação um pouco mais elaborada da média: tem 5 repartições, tendo sido 

a de administração, planificação e RH dividida em 2: na primeira (administração e planificação) trabalha 1 pessoa (n. 

21), na segunda (recursos humanos e secretaria) trabalham 2 pessoas (n. 22 e 23) das áreas técnicas e 3 elementos da 

secretaria. 
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em discretas condições. Algumas pequenas intervenções foram realizadas em 2008, com fundos próprios do 
SDAE: tratou-se de pintura e controlo do tecto. O edifício é claramente mal localizado, encontrando-se a 
pouca distância da área comercial da cidade e de passagem das viaturas: portanto, há muito barulho e 
dispersão de pó no ar. 

Os espaços interiores (8 salas) são razoavelmente limpos e luminosos, adequados ao equipamento a 
disposição. Todavia, aparecem pequenos em relação ao número de pessoal em serviço. 

As salas são ainda organizadas por sectores e não por repartições. Alguns sectores partilham os mesmos 
espaços e evidencia-se que também os meios a disposição (ndr, computadores) são partilhados entre todos, 
com movimento de pessoal entre as diversas salas. Caso fosse decidido de reorganizar os quartos por 
repartições, o SDAE deverá lidar com a situação de salas muito pequenas para hospedar todos os 
funcionários. 

Em termos de ampliação, existe uma sala na parte de trás do edifício, que de momento não está a ser 
utilizada enquanto o chão da sala foi realizado abaixo do nível do terreno e as aguas entram em caso de 
chuvas. Também existe um anexo em mas condições, mas recuperável que poderia constituir um outro 
espaço adequado. 

Portanto, consideramos que os espaços disponíveis no edifício do SDAE de Báruè não são completamente 
adequados ao pessoal actualmente em serviço. Com as 3 contratações previstas para 2011, a exigência de 
espaços adicionais se faz ainda mais urgente. 

No caso em que tivesse disponibilidade de fundos, aconselharíamos a reconstrução do edifício do SDAE 
num local diferente do actual, mas por constrangimentos de fundos propõe-se a reabilitação geral do 
edifício  que foi orçada pela Mac-Empreiteros em 602.035,20mts, correspondente a aprox.14.000 euros. 

 

Pessoal 

O SDAE de Catandica (Báruè) Gondola conta com um orgânico total de 26 funcionários, sendo 23 de áreas 
técnicas e 3 na secretaria. Não tivemos informações sobre a afectação do pessoal a postos administrativos 
ou localidades; mas o alto número de funcionários na repartição 3 nos leva a imaginar que muitos 
funcionários não trabalhem na sede. 3 funcionários estão em situação provisória (esperam a validação do 
TA) e 2 em regime de contratação (mas estão nesta situação há mais de 5 anos), portanto achamos 
conveniente lhes considerar no quadro global. A divisão do orgânico por repartições é a seguinte: 

 

Repartição tot sede fora 

 

Direcção 1 - - 

Rep. 1 10 - - 

Rep. 2 2 - - 

Rep. 3 7 - - 

Rep. 4 3 - - 

Secretaria 3 - - 

TOTAL 26 - - 

Todas as repartições aparecem cobertas com técnicos, sendo a de agricultura e pescas e a de licenciamento 
e recenseamento da AE as com mais pessoal. A repartição de promoção e desenvolvimento do 
empresariado apresenta somente 2 técnicos, que não conseguem cobrir a secção de turismo (que, 
portanto, não tem pessoal). 
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Em termos de necessidades adicionais de pessoal a ser enquadrados no ano de 2011, o SDAE o pedido de: 
2 Extensionistas 
1 Engenheiro agro-pecuário 

O SDAE de Báruè não gere os fundos do pessoal, portanto as contratações para esses 3 funcionários serão 
feitas a partir da DPA de Manica, que confirmou que o processo terá êxito positivo. Isto levará o número 
total de funcionários a 29, sendo 26 de áreas técnicas. 

Importa realçar que o SDAE de Báruè não dispõe de 1 verdadeiro técnico de planificação. É o técnico de 
cadastro, formado em planificação na área da agricultura, que está a “acumular as duas funções”. O técnico 
está em serviço há mais de 5 anos e demonstrou experiencia e capacidade de gerir as tarefas de duas 
funções muito diferentes, com suficiente capacidade. 

Na perspectiva do enquadramento de uma pessoa com formação na área, ele se deu disponível a fornecer 
assistência durante a passagem de funções e a coordenar com o novo técnico de planificação, pelas 
actividades nas áreas da repartição 1. 

Formações 

A única pessoa que aproveitou de formações é o técnico de cadastro, formado em planificação agrária, que 
acumula as funções com as de técnico de planificação (na tabela acima não lhe consideramos técnico de 
planificação). Todavia, o técnico teve acesso a essas formações (GTZ e PAMBERY) como componente do 
CTD, onde o funcionário representa o SDAE. As formações foram julgadas importantes e úteis. 

Em relação às necessidades, o SDAE considera que seriam importantes duas diversas formações: uma 
primeira mais abrangente, podendo incluir aspectos genéricos da planificação como custeamento das 
actividades, monitoria, noções de estatística; uma segunda com elementos mais concretos sobre os 
documentos POEMA (PEDD e PESOD sobretudo). 

Meios de transporte 

O SDAE de Báruè dispõe de 1 viatura: 

1. Land Rover (2003) 

Que se encontra em más condições. No momento da visita (31 de Janeiro), o carro encontrava-se parado, 
precisando de manutenção, desde Novembro de 2010 (3 meses). Portanto, é razoável considerar que o 
SDAE de Báruè não dispõe de momento de nenhuma viatura razoável. 

O SDAE tem 6 motorizadas: 
1. 4 Que funcionam bem 
2. 2 Com sérios problemas mecânicos  

A repartição 4 não dispõe de nenhum meio de transporte. 

Equipamento informático 

Segundo o SDAE, a situação da energia esteve boa até o fim da época seca. Com as primeiras chuvas 
começaram a tiver falhas frequentes e sobretudo instabilidade. É normal, depois de cada corte, que o 
pessoal desligue todas as extensões dos aparelhos electrónicos ligados, por medo que no momento que a 
energia volta possam ocorrer explosões. 

No SDAE não se usam extensões anti-choque. 

O SDAE dispõe de: 

• 2 Computadores, dos quais 1 sem UPS, 

• 2 Impressoras. 

O SDAE de Báruè não tem ligação a internet. Os dois computadores têm problemas de vírus (mas 
observamos que o computador do director tem um programa antivírus actualizado). Não existe uma área 
de arquivo/banco de dados. 

A repartição 4 não dispõe de equipamento informativo próprio. O SDAE pode ser considerado entre os 
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piores em termos de dotações informáticas. 

 

Equipamento de escritório 

O SDAE dispõe de: 

• 8 Secretarias, 

• 11 Cadeiras, 

• 1 Mesa de computador 

• 1 Jogo de sofá 

Todo o pessoal na repartição 4 tem secretarias e cadeiras, mas tem que ser partilhadas com as 3 pessoas da 
secretaria. 

 

SDAE de Chibabava, Sofala 

Apresentamos o quadro do pessoal e meios afectos ao SDAE, no dia da nossa visita:  

Tab. 10: SDAE de Chibabava, pessoal e meios 

   

n. Nome Função Carreira Meios 
transporte 

Equip. 
Informático 

Equip. 
Escritório 

1 Paz Costino 
Martinho 

Director Técnico prof. 
Agro-pecuária 

1 Viatura  1 secretaria 
1 mesa 
3 cadeiras 

Rep. 
1 

Agricultura e 
Pescas 

Secção Extensão  1 computador 
(sem UPS) 

 

2 Leopoldina 
Magalhães dos 
Santos 

Extensionista Técnico prof. 
Agro-pecuária 

1 motorizada 
(obsoleta) 

 1 secretaria 
1 cadeira 

3 Helder Amisse 
Alberto 

Supervisor dos 
extensionistas 

Técnico prof. 
Agro-pecuária 

1 motorizada 
(obsoleta) 

 1 secretaria 
1 cadeira 

4 Gonçalves 
Antonio Tomo 

Extensionista 
(Hode) 

Técnico prof. 
Agro-pecuária 

1 motorizada 
(obsoleta) 

 1 secretaria 
1 cadeira 
1 estante 

5 Francisco Baene 
Matate 

Extensionista 
(Muxungwe) 

Aux. técnico 1 motorizada   

6 Pasqua Estevão 
Fernandes 

Extensionista 
(Muxungwe-
Panja) 

Técnico prof. 
Agro-pecuária 

   

7 Isaias Paulo 
Curanganua 

Extensionista 
(Goonda) 

Técnico prof. 
Agro-pecuária 

1 motorizada 
(obsoleta) 

  

  Secção Pecuária    

8 Ivan Stelio Pinho 
Pereira 

Fiscal de 
pecuaria 
(Muxungwe) 

Técnico prof. 
Agro-pecuária 

1 motorizada  1 secretaria 
1 cadeira 

 

9 Antonio Krimo 
Mutombo 

Fiscal de 
pecuaria 

Técnico prof. 
Agro-pecuária 
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Nguenha (Muxungwe) 

Rep 
3 

Licenciamento e 
Fiscaliz. Da AE 

Seccao Florestas e 
fauna bravia 

   

10 Severino 
Silvestre Njini 

Técnico de 
florestas 

Técnico 1 motorizada   

Rep. 
4 

Administração, 
Planificaç. e RH 

     

11 Samuel Inácio 
Tomos Boque 

Contabilista, 
administrativo 
e RH 

Técnico prof. De 
contabilidade 

  1 secretaria 
1 cadeira 
1 cacifo 
1 estante 

 

Estado do edificio 

O edifício do SDAE de Chibabava é composto por 3 diferentes locais: o próprio SDAE, a residência do 
Director e um armazém, de propriedade do SDAE mas utilizado por todos os órgãos do Governo distrital.  

Os espaços interiores são muito pequenos, mal conservados, sujos e escuros. Evidencia-se que todas as 
salas são utilizadas também para armazenar materiais, que não se encontram ordenados. A secretaria não é 
utilizada como balcão para o público, que passa através da varanda. Os espaços aparecem de dimensão 
adequada ao reduzido número de pessoas que trabalham neste SDAE. O SDAE não dispõe de uma casa de 
banho. As salas são ainda organizadas por sectores (secretaria, administração e finanças, sector técnico, 
gabinete do director). 

O edifício do SDAE de Chibabava é de longe o pior que se visitou em termos de condições e de utilização e 
sem serviços higiénicos adequados. Portanto, sugere-se que haja uma nova construção. 

A empresa de consultoria Mac-Empreitoros recomenda a construção de um novo edifício orçado em  
2.322.912,61 mts, correspondente a aprox. 54.000 Euros (por mais detalhes vide trabalho de consultoria 
Mac-Empreiteros).  

 

Pessoal 

O SDAE de Chibabava conta com um orgânico total de 14 funcionários, sendo 11 de áreas técnicas e 3 na 
secretaria. Considerando que 6 funcionários trabalham em postos administrativos (um dos quais tem uma 
casa para os funcionários que também funciona como escritório) e localidades, o número de pessoas na 
sede se reduz a 8. 

A divisão do orgânico por repartições é a seguinte: 

Repartição tot sede fora 

Direcção 1 1 0 

Rep. 1 8 2 6 

Rep. 2 0 0 0 

Rep. 3 1 1 0 

Rep. 4 1 1 0 

Secretaria 3 3 0 
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TOTAL 14 8 6 

O SDAE de Chibabava é de longe aquele com menos pessoal em serviço. A maioria do pessoal concentra-
se na extensão e pecuária, na repartição 1. A repartição 2 não tem pessoal, mas o funcionário n. 6 tem 
vindo a se ocupar destas tarefas. O SDAE de Chibabava não tem um técnico de planificação. As tarefas são 
desenvolvidas de momento pela funcionária n. 2: todavia, ela começou há poucas semanas a se ocupar 
disto, não tratou de nenhum processo até agora e não recebeu nenhuma formação. 

 

Formações 

A pessoa que participa nos CTD é o supervisor dos extensionistas, o funcionário n.3. Curiosamente, não é 
nem o administrativo nem a pessoa que acumula as funções de planificação. Não estando presente, não foi 
possível esclarecer se também ele tivesse participado na formação da GTZ. 

O pessoal de Chibabava sugeriu formações básicas em planificação, abertas a todos os componentes da 
repartição 4, focalizadas em: gestão de património; planificação, monitoria e avaliação; estatística; gestão 
dos recursos humanos; sistemas de arquivo. 

Meios de transporte 

O SDAE de Chibabava dispõe de: 

• 1 Viatura Toyota Hi-Lux 3.000 cabina simples caixa aberta 

Doação da DPA. Um outro carro aparece parado há mais de um ano, e não parece possível recuperá-lo. 

O SDAE tem 7 motorizadas: 

• 3 Honda XL 125 em boas condições 

• 4 Consideradas obsoletas, com avarias frequentes (cada semana) 

A repartição 4 não dispõe de nenhum meio de transporte. 

Equipamento informático 

Segundo o SDAE, a situação da energia está boa até o início da época chuvosa. Depois começam as falhas 
frequentes. No SDAE não se usam extensões anti-choque. 

O SDAE dispõe de: 

• 2 Computadores sem UPS: um em discretas condições, um outro em péssimas 

• 1 Impressora laser-jet 

O SDAE de Chibabava não tem ligação a internet. Os dois computadores têm problemas de vírus. Não existe 
uma área de arquivo/banco de dados. 

O pessoal organiza internamente a utilização do computador em condições discretas. O outro é utilizado 
somente pela secretaria (portanto não consta na tabela acima). 

Equipamento de escritório 

O SDAE dispõe de: 

• 6 Secretarias, 

• 8 Cadeiras, 

• 1 Mesa 

• 2 Estantes 

• 1 Cacifo 

A única pessoa na repartição 4 tem secretaria e cadeira. 
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CAP. 3 - SOBREPOSIÇÕES E SINERGIAS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES 

Como parte dos TdR, foram realizadas entrevistas cruzadas para avaliar a sobreposição entre o programa 
PADR e programas de outros doadores 

 

GIZ8 - PNPFD 

GIZ tem uma experiencia de longa dada no trabalho em assuntos ligados a planificação, descentralização e 
desenvolvimento económico local. Neste momento, está a coordenar a implementação do Programa 
Nacional de Plano e Finanças Descentralizadas (PNPFD) 2011/13 nas províncias de Sofala, Manica e 
Inhambane. 

O PNPFD tem sinergias importantes com o programa PADR, a partir do quadro macro em que se enquadra: 
“a abordagem multissectorial, descentralizada e participativa do desenvolvimento rural, está 

consubstanciada no PROAGRI II (2005-2009), na Estratégia de Desenvolvimento Rural (2006-2025) e na 

Estratégia da Revolução Verde. Neste contexto, o PNPFD deve contribuir para que as políticas e os 

instrumentos de planeamento sejam consistentes com uma perspectiva de transformação pró-rural do 

padrão de criação de riqueza em Moçambique, bem como que instrumentos adequados e eficazes de apoio 

aos operadores do sector privado local sejam implementados, num ambiente participativo e planificado ao 

nível distrital e, progressivamente, dotado de mais recursos e maiores competências” (PNPFD, 4.2.7.6 pag. 
45). 

Portanto, GIZ é um actor de cooperação significativo, com quem o programa PADR deve estabelecer 
sinergias informais (actualizações regulares sobre o desenvolvimento das actividades comuns) e formais 
(encontros periódicos, fóruns de consulta, monitoria e avaliação conjunta) em todas as componentes, ao 
longo de toda a duração do programa. 

Para além da correspondência dos objectivos e das sinergias necessárias, verificamos que -  nas 2 províncias 
abrangidas pelo PADR - o foco da acção da GIZ está concentrada nos actores de dois níveis: 

1. Direcções Provinciais, em particular de Plano e Finança (DPPF), sobretudo nos aspectos ligados à 
preparação do PEDD, PESOD e alocação de recursos aos distritos (finanças distrais); 

2. Governos Distritais, em particular Conselhos Técnicos Distritais (CTD, antigamente Equipas 
Técnicas Distritais – ETD), incluindo os dos 8 distritos abrangidos pelo PADR. 

A esses níveis, GIZ contribui nas actividades ligadas a planificação; e monitoria e avaliação. Sobretudo, a GIZ 
tem apoiado com formações específicas sobre o ciclo de elaboração das estratégias e planos económicos e 
sociais distritais. 

Importa realçar que nesse âmbito verificamos uma possível sobreposição com esta componente. De acordo 
com a Lei, são membros do CTD o Administrador e o Secretario do Distrito, com os directores e os 
responsáveis da planificação de todos os serviços distritais (normalmente existem 4 serviços, portando 8 
pessoas). No CTD portanto, participa também o director e o técnico responsável da planificação: mas depois 
da análise funcional do SDAE, verificamos que somente 1 dos 8 distritos tem um técnico de planificação 
(Gorongosa); nos outros casos, é geralmente um técnico da repartição de agricultura e pescas (se houver, o 
técnico formado em planificação agrária e se não houver, o chefe da repartição). 

                                                
8 Desde 1 de Janeiro de 2011, realizou-se uma re-organizaçao interna da Cooperação Alemã e o acronimo da nova 

agencia criada passa a ser GIZ (www.giz.de) 
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A sobreposição portanto parece limitada: o PADR apoia os técnicos de planificação dos SDAEs para melhor 
desenvolver o próprio papel internamente; e externamente, contribui a uma participação mais efectiva as 
actividades dos CTD. As sinergias possíveis, ao contrário, parecem muito significativas: o novo pessoal 
introduzido nos SDAEs como parte das actividades do PADR irá participar nos CTD, apoiados pela GIZ. 

As sinergias parecem evidentes sobretudo em relação as actividades de formação: o PADR pode se 
concentrar mais na capacitação de planificação interna dos SDAEs e na sua preparação aos trabalhos na 
CTD; enquanto a GIZ enfrenta as formações a um nível superior . O título exemplificativo, fomos informados 
que o pessoal trabalhando na área de planificação dos 8 SDAEs aproveitou de um curso sobre a preparação 
do PEDD 2011/14 e actualização do PEDD precedente, feito a nível provincial (CTP) e distrital (CTD), em 
Dezembro de 2010. A contribuição do projecto PADR poderia verter na preparação dos técnicos dos SDAEs 
antes destes momentos de planificação, de forma que eles possam contribuir mais significativamente na 
análise das áreas de suas competências. 

Entre as outras formações dispensadas, a GIZ deu em missão, visão e estratégia; Desenvolvimento 
Económico Local (DEL, onde realiza-se uma sobreposição com as actividades de ADEM e ADEL). Nesse 
ultimo aspecto, realizaram-se convocações dos actores económicos, selecções e capacitações para 
apresentação de iniciativas, analise FOFA, análise de cadeias de valores, sessões com especialistas. 

Para além dos aspectos formativos, o PNPFD vai contribuir em 2011/13 com entrega de pessoal e meios, 
aos mesmos níveis jà detalhados. Com as informações recolhidas, foi possível reconstruir a seguinte tabela: 

Tab. 11: Entregáveis dos projectos PNPFD e PADR a nível provincial e distrital, a partir de 2011 

 Nível provincial (por cada uma das 
provinciais) 

Nível distrital (por cada 
distrito) 

 PNPFD (implementado por GIZ em Manica e Sofala) PADR 

Descrição do entregável Secretaria 
Provincial 

DPPF DPOPH DPCCA Governo 
Distrital 

SDAE 

Viaturas ligeiras dupla cabina 1 1 1 1 19 1 

Motorizada     3 1 

Bicicleta     20 (media)10  

Computador de mesa 1 4 1 1 3 1 

Impressora A4 1 4 1 1 1 1 

Scanner  1   1 tbd 

Câmara Digital   1 1  tbd 

1 Secretaria, 1 cadeira executiva, 2 
cadeiras simples, 1 estante 

    511 1 

Manutenção e reparação de 
equipamento (em MZN) 

5677012 56770 56770 56770 6844813  

Material de escritório     16.22014  

                                                
9 Adquiridas de forma faseadas a partir de 2011 até 2013 

10 Adquiridas 5 bicicletas por cada posto administrativo, portanto o número pode mudar de distrito em distrito 

11 Adquiridos entre 2011 e 2012 

12 Corresponde ao valor pago em 2010; a partir de 2012 o valor ira se reduzir em 20% cada ano, fechando com um 

desembolso de 40% do valor inicial, em 2014. 

13 Corresponde ao valor pago em 2010; a partir de 2012 o valor ira se reduzir em 20% cada ano, fechando com um 

desembolso de 40% do valor inicial, em 2014. 

14 Corresponde ao valor pago em 2010; a partir de 2012 o valor ira se reduzir em 20% cada ano, fechando com um 

desembolso de 40% do valor inicial, em 2014. 



47 

 

(AT) Assessor Provincial de 
Finança Descentralizada 

 1     

Assessor Provincial (AP) de 
Planificação e Monitoria 

 1     

AP de Participação Comunitária e 
Assuntos Transversais 

 1     

AP de Finanças Distritais  1     

AP de Gestão de Obras   1    

Técnico Distrital (TD) de 
Planificação e monitoria15 

    1 116 

TD de contabilidade     1  

TD de recursos humanos     1  

TD de obras     1  

TD de Desenvolvimento 
Económico Local 

    1  

TD de Planeamento Físico e 
Ambiental 

    117  

Portanto há potenciais sinergias a ser investigadas (alinhamento dos cronogramas, dos processos de 
procurement, etc...) na fase de arranque das actividades. 

Em relação às sobreposições, evidenciamos que a actividade 2.1.f coloca-se na área do mandato 
tradicional do PNPFD e que, como tentaremos explicar na descrição da actividade, poderia se avantajar de 
uma colaboração estreita, ou até de delegação, com a GIZ. 

Consideramos a GIZ um parceiro com óptima experiencia e boas capacidades a operar a nível institucional 
descentralizado. Todas as entrevistas feitas confirmaram esta percepção, incluindo na DE da DPA de Sofala. 

ADEM 

A Agencia de Desenvolvimento Económico de Manica (ADEM) tem um escritório na cidade de Chimoio. Nos 
últimos dias da missão, visitamos as instalações e tivemos um encontro com o Director Executivo - Sr. 
Queiroz dos Santos – que nos deu uma imagem actual do papel jogado pela ADEM no desenvolvimento 
económico dos distritos; e as relações estabelecidas com outros órgãos da Administracao local. 

A ADEM é uma agência vocacionada à promoção do desenvolvimento económico, com enfoque nos 
aspectos produtivos e comerciais da agricultura. 

A ADEM trabalha sobretudo com os Governos Distritais e com os SDAEs e coloca-se – por isto – entre os 
potenciais parceiros do projecto PADR, embora não mostrou um bom desempenho no âmbito da parceria 
com o programa “PADDEL” (programa de apoio ao desenvolvimento e descentralização financiado pela 
Cooperação Italiana). Em relação aos SDAEs todavia, tivemos oportunidade de notar que a consideração das 
suas capacidades é ainda muito baixa. De acordo com as declarações do nosso entrevistado, os SDAEs não 
tem ainda capacidades para desenvolver em pleno as próprias tarefas; têm pouca capacidade financeira e 
limitado know-how… A ADEL considera que os investimentos que historicamente foram feitos nos distritos 
nas áreas sociais, podem ter tirado recursos pela expansão das áreas económicas. A coordenação com os 

                                                
15 Caso o distrito tenha já preenchido total ou parcialmente as vagas acima mencionadas, este poderá solicitar a 

contratação de técnicos para o preenchimento de quaisquer outras vagas existentes e que visem o reforço da 

capacidade técnica do distrito, desde que os postos estejam previstos no quadro do pessoal do distrito; tenha os 

termos de referência para os postos aprovados pelo MPD; não ultrapassem o máximo de 6 postos por distrito. 

16 Técnico profissional (médio) de planificação económico e financeira 

17 A contratação será feita de 2011 a 2015 
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SDAEs resolve-se – na realidade – numa mera troca de dados e informações económicas para efeitos de 
análises sucessivas18. 

O trabalho do ADEM foi descrito com base em 3 componentes: 

1. Apoio empresarial, com o objectivo de criar condições para o investimento das PMEs, de acordo 
com as potencialidades dos distritos. Nesta componente, se realizam: 
i. Estudos de viabilidade; 
ii. Planos de negocio. 

2. Micro – crédito, com actividades de 
i. Alfabetização financeira, promoção de cooperativas de poupança e credito; 
ii. Gestão de um Fundo em gestão; 
iii. Promoção e advocacia do DEL no processo de planificação 

3. Formações 

Entre as actividades do ADEM portanto, há um conjunto de aspectos ligados a diverso nível ao processo de 
desenvolvimento económico local. 

Em relação às formações, foram nos dados os exemplos de alguns temas tratados: desenvolvimento 
empresarial, organização/desenvolvimento institucional, componente financeira, PEDD e PESOD, 
diagnostica participativo. Aparentemente, as mesmas foram dadas em conjunto com o SDAE. A ADEM 
também trabalhou com a DNPDR, em relação aos aspectos de legislação, financiamento, educação, 
mercados e infra-estruturas da EDEL. Recentemente, a ADEM foi um dos actores principais envolvidos pelo 
MPD na elaboração “bottom-up” do PARP 2011/14. Todavia, demonstrou alguma insatisfação pela maneira 
como o processo foi gerido (pouco tempo a disposição, pouca consulta local, pouca circulação de 
informação). Verificamos que a ADEM nunca apoiou Governos Distritais e/ou SDAEs com 
meios/equipamento, mas só através da comparticipação. Entre as iniciativas mais recentes do ADEM, há a 
intenção de “montar “antenas” (fig.) nos distritos” – no sentido de se colocar na posição de coordenador 
dos processos de desenvolvimento local; a ideia inicial de envolver os SDAEs poderá ser revista pela falta de 
competências dessas em âmbito não agrícolas.  

O ADEM trabalha nos seguintes distritos: Gondola, Manica, Sussundenga e Báruè (Manica); Nhamatanda, 
Gorongosa e Machasse (Sofala), demonstrando uma altíssima sobreposição com as áreas do PADR 
(somente Chibabava e Dondo não estão incluídas). 

Entre os problemas evidenciados no trabalho de promoção de DEL, a ADEM acredita que haja falta de claras 
orientações a um nível mais alto, que acaba por reduzir as ambições dos distritos. De acordo com a ADEM, é 
preciso de uma estratégia de alto nível, que garanta uma visão holística das coisas, limitando as actividades 
desconectadas, em prol de um projecto comum. Neste momento existe a EDEL, que poderia ser uma 
oportunidade, mas a sua implementação não é completa por falta de coordenação. A ADEM também está 
preocupada com a necessidade de prestar mais a atenção a “deixar as capacidades no campo”. 

Portanto, a ADEM, embora ainda uma instituição não muito bem consolidada, pode se considerar uma 
realidade importante na área do projecto e um possível parceiro do PADR. É necessário – todavia – prestar 
atenção que o seu contributo se mantenha nas suas áreas de negócio; e não seja prejudicial ao 
desenvolvimento dos SDAEs (há sobreposição na coordenação do DEL distrital); do outro lado, o SDAEs 
deve construir uma relação estável com a ADEM nas áreas onde dispõe de menos expertise, no âmbito do 
seu mandado (promoção do investimento). As sinergias evidenciam-se sobretudo na capacidade da ADEL 
de realizar actividades no campo; e em particular pela componente de formações. 

 

                                                
18
 Esse aspecto foi confirmado durante uma entrevista com o CPI da Beira. Eles afirmaram que, ao se presentar um 

potencial investidor na capital da provincia e procurando informaçoes sobre as areas onde investir, o CPI contacta 

directamente e telefonicamente os SDAEs para saber da existencia de terrenos disponiveis, as dimensoes, a 

proximidade com fontes de agua, etc. O que deveria ser considerado uma tarefa, vira a ser a única actividade pela 

qual os SDAEs são utilizados. 
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UE - PRODEL 

A União Europeia tem vindo suportar particularmente, a nível descentralizado, iniciativas ligadas ao 
Desenvolvimento Económico Local (DEL). 

O programa PRODEL é previsto para ser aprovado nos meados de 2011. Trata-se de uma iniciativa focalizada 
na agricultura comercial e na melhoria das condições locais para desenvolver actividades económicas. O 
PRODEL envolverá as províncias de Gaza, Inhambane e Sofala. Portanto, terá sobreposição com o PADR 
somente em 4 distritos: Nhamatanda, Dondo, Chibabava e Gorongosa. 

O programa foi desenhado com base em 4 componentes: 

A. Financiamento de infra-estruturas económicas, através do orçamento do distrito e através da 
coordenação dos Serviços Distritais de Planificação e Infra-estruturas (SDPI)19; 

B. Capacitação na provisão de serviços públicos para o desenvolvimento local (i.e., apoio aos CTDs na 
elaboração dos aspectos de DEL nos PESODs); 

C. Apoio aos serviços de desenvolvimento de negócios, na óptica de promover a procura de serviços 
para as PMEs; 

D. Apoio a algumas das cadeias de produção. 

Como já visto no caso do PNPFD do GIZ, a abordagem territorial do PRODEL é dúplice: de um lado, as 
actividades da componente A serão principalmente desenvolvidas a nível distrital (SDPI e Governo 
Distrital); enquanto as actividades das componentes B-D terão mais ligações a nível provincial (DNPDR, 
DPPF… ADEL), podendo eventualmente colocar consultores para garantir a assistência técnica necessária. 

Também no caso do PRODEL, existem áreas de sobreposição com o PADR. Em particular: 

o A estreita ligação da componente A com os SDPIs deve considerar o apoio que o PADR lhes 
fornecerá; 

o O objectivo de reforçar a capacidade do CTD deve considerar a iniciativa do PADR de introduzir 
técnicos de planificação nos SDPIs e SDAEs, que participarão no CTD. 

O PRODEL apresentou o projecto a nível provincial em 11/10 a Beira (confirmado na DPA de Sofala); a nível 
provincial, a DPPF passou a tratar da coordenação. Pelos tempos de aprovação e de execução das 
actividades do PRODEL, podemos considerar que estas não começarão antes de 2012, portanto numa altura 
em que o PADR poderá – nesta componente – fornecer a assistência para a elaboração dos PESODs (2.1.f). 
Sugerimos que a equipa de projecto estabeleça, como já dito em cima, relações formais e informais com os 
funcionários dedicados à execução deste projecto. 

Em fim, têm que se evidenciar claras sinergias: o apoio do PADR na contratação, formação e equipamento 
do técnico de planificação dos SDAEs será um claro beneficio para melhorar o trabalho que esta pessoa 
poderá realizar no âmbito do CTD, apoiado pelo PRODEL. 

                                                
19
 Os distritos deverão apresentar propostas que serão avaliadas; em caso de avaliação positiva, os fundos serão 

concedidos. Na hipótese em que todos os distritos das 3 províncias conseguissem angariar fundos, este seria 

equivalente a EUR 2/300.000 por 3 anos (cerca de EUR 80.000 por ano). 
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CAP. 4 - CAPACITAÇÃO DOS SDAEs NA PROGRAMAÇÃO ECONÓMICO TERRITORIAL E NO APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DO EMPRESARIADO  

 

Após uma análise funcional dos SDAEs, evidenciou-se que estes continuam numa fase de transição 
estrutural no que diz respeito a redefinição das áreas de trabalho internas e tarefas, no balanceamento 
entre assuntos ligados à agricultura (antiga DDA) e outras áreas económica (novos SDAE). Duma forma 
geral, os SDAEs alcançaram bons resultados em termos de planeamento e custeamento das actividades, 
bem como de desenvolvimento e uso de mecanismos de monitoria e avaliação; sobretudo através do Plano 
Económico-social e Orçamento (PESOD) do distrito, que tem vindo a melhorar significativamente nos 
últimos anos.  

Os SDAEs – e, em geral, os Governos Distritais – têm que lidar com o desafio dos fundos descentralizados do 
Orçamento do Estado (OE) e do Fundo Comum da Agricultura (PROAGRI) que tem registado instabilidades 
entre as previsões e a execução da despesa, sobretudo a causa das medidas de contenção de custos, 
introduzidas pelo GdM com a intenção de controlar a despesa pública.  

A análise das capacidades dos SDAEs em termos de pessoal, meios de transporte, equipamento informático 
e de escritório e a sua comparação com as previsões de trabalho no curto prazo, evidenciou carências que o 
programa PADR poderá reduzir, através do financiamento para o recrutamento de pessoal adicional (por um 
período de 24 meses) na área de planificação económico-financeira (Repartição 4) e de desenvolvimento 
empresarial (Repartição 2), ciclos de formações específicas por todas as repartições em matéria de 
planificação económica e apoio técnico no aperfeiçoamento dos PESODs (1ºano), ciclos de formações para 
melhor as capacidades dos SDAE no apoio ao desenvolvimento do empresariado local, entrega de 
equipamentos informático e de escritório, meios de transporte e intervenções em termos de reabilitações, 
construções de anexos e novos edifícios SDAE. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

B1.1-1.2 Contratação de pessoal na área de planificação económico-financeira (Rep.4) e de promoção e 
desenvolvimento empresariado (Rep.2). 

 
Com base na análise funcional individual, descrita no Cap. 2, apresentamos na seguinte tabela a situação 
actual no que diz respeito à afectação de técnicos de planificação (tab.12) e de apoio a promoção e 
desenvolvimento do empresariado (tab. 13.)  
 
Tab. 12: Afectação de pessoal técnico de planificação  repartição 4, por distrito. 

 

 Pessoal em funções A ser contratado (2011) 

 Total pessoal >Rep. 4 >Técnicos de planificação Consta no Tem 

SDAE do 
distrito de 

TOTAL 2010 Rep. 4 Agora (A) Até 2011 
(B) 

TOTAL 2011 
(A+B) 

Quadro 
privativo 

Cabimento 
orçamental 

Gondola 27 2 0 0 0 -  

Manica 29 2 0 0 0 -  

Nhamatanda 21 2 0 0 0 -  

Dondo 28 2 0 0 0 -  
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Sussundenga 30 4 0 2* 2 Sim Suspenso 

Báruè 26 3 0 0 0 -  

Chibabava 14 1 0 0 0 - - 

Gorongosa 23 5 1* 0 1 Sim Sim 

Analisando a tabela 12.a, por cada distrito (coluna 1), é indicado o número de funcionários totais (coluna 2), 
com detalhe do pessoal (técnico) afecto à repartição 4 de administração, planificação e recursos humanos 
(coluna 3) e destaque sobre os técnicos de planificação (coluna 4). São indicados também os técnicos de 
planificação em processo de ser contratados em 2011 (coluna 5) e é feito o total do pessoal de planificação 
da rep. 4 – se os planos fossem confirmados – até finais de 2011 (coluna 6). Pelos distritos que têm 
previsões de ter, indica-se se já consta no quadro privativo do pessoal (coluna 7) e se há cabimento 
orçamental para contratação (coluna 8). 

_________________________________________________________________________________ 

Na tabela observa-se que o SDAE de Gorongosa é o único que tem um técnico de planificação afecto a 
Repartição 4 (todavia, a analise funcional evidenciou que este técnico é formado em planificação agrária). O 
SDAE de Sussundenga é o único que fez pedido de 2 técnicos de planificação para apoiar a repartição 4. 
Todavia, enquanto consta no quadro privativo, não há evidencia que será realmente contratado em breve, 
devido à introdução das medidas de contenção dos custos. 

Neste momento, as tarefas de planificação dos SDAEs visitados estão a ser acumuladas por alguns 
funcionários de outras repartições, particularmente os técnicos de planificação agrária. 

Em todos os SDAEs visitados, houve concordância em afirmar que – numa primeira fase – 1 técnico de 
planificação económico-financeira seja suficiente. Em relação ao tempo de contratação, julgamos que o 
projecto possa cobrir o custo durante 24 meses, antecipando desta forma a obrigação pelo Estado de 
enquadrar os contratados como funcionarios; e garantindo desta forma a sustentaibilidade antes da 
conclusao do projecto.  

Portanto, apresentamos na tabela a seguir a proposta: 

Tab.12.a 

SDAE do distrito de 
Técnicos de 

planificação (Rep. 4) Custo unitário Meses CUSTO TOTAL 

 Total 2011 PADR    

Gondola - 1  € 215,00  24 € 5.160,00 

Manica - 1  € 215,00  24 € 5.160 

Sussundenga 2 1  € 215,00  24 € 5.160 

Báruè - 1  € 215,00  24 € 5.160 

Nhamatanda - 1  € 215,00  24 € 5.160 

Dondo - 1  € 215,00  24 € 5.160 

Gorongosa 1 1  € 215,00  24 € 5.160 

Chibabava - 1  € 215,00  24 € 5.160 

   CUSTO TOTAL  € 41.280,00  

 

A proposta prevê a introdução de 1 técnico de planificação económico-financeira em cada SDAE, sendo 8 
o total. O custo unitário foi actualizado com base nas indicações dos técnicos de recursos humanos, para 
pessoal em fase de contratação (Sussundenga), de nível médio, no valor correspondente a 9.581,75 MZN 
(ao cambio MZN/EUR de 44,56). As mensalidades foram calculadas em conformidade com o texto do 
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projecto. O custo total unitário por cada técnico será de EUR 5.160, num período de 2 anos. 

O custo total pelo projecto será de EUR 41.280.  

Tabela 13. : Afectação de pessoal técnico em economia (e/ou industria e comercio) para a promoção do 

empresariado à repartição 2, por cada distrito. 

DISTRETTO Total Pessoas Repartição 2 

N. Pessoas afectas 

Gondola 27 1 

Manica 29 1 

Nhamatanda 21 1 

Dondo 28 1 

Sussundenga 30 3 

Báruè 26 2 

Chibabava 14 1 

Gorongosa 23 0 

 
 

Na tabela observa-se de imediato que o SDAE de Sussundenga é o único que tem 3 funcionários na 
Repartição 2, segue o SDAE de Barue com 2 funcionários; Por contra, a maioria dos distritos tem apenas 1 
funcionário, com excepção de Chibabava com nenhum funcionário. 

Perante a este scenario a proposta preve  introduzir 1 técnico economista e/ou industria e comercio, para 
a repartição em apoio ao desenvolvimento do empresariado em cada SDAE, sendo 8 no total. O custo 
unitário foi actualizado com base nas indicações dos técnicos de recursos humanos, para pessoal em fase de 
contratação (Sussundenga), de nível médio, no valor correspondente a 9.581,75 MZN (ao cambio MZN/EUR 
de 44,56).  O custo total pelo projecto será de EUR 41.280 (24 meses). 

 

O Total Geral para a contratação de funcionários técnicos é orçado EUR 82.560. 

 

B.1.3 FORMAÇÕES 

Durante as visitas aos SDAEs, tivemos a oportunidade de conversar acerca do ponto da situação na 
elaboração dos documentos-base de planificação a nível distrital, sobretudo o PEDD, o PESOD e o PAO 
(ligado ao PROAGRI). 

Os processos de elaboração dos documentos de planificação distrital são lançados (solicitação), 
coordenados e harmonizados a nível de Governo Distrital [Conselho Técnico Distrital (CTD) e Secretaria 
Distrital], sob a coordenação do Secretario permanente e do Administrador. O Papel dos SDAEs, bem como 
de todos os outros serviços distritais, é de responder a esta solicitação com os dados requeridos. O 
“responsável da planificação de cada serviço distrital” participa no CTD limitadamente à área de 
competência dos serviços que representa (i.e. no caso dos SDAEs: actividades económicas); portanto, a 
responsabilidade destes processos reside principalmente no Governo Distrital e não directamente nos 
SDAEs. 

Uma formação acerca deste assunto [PEDD ou PESOD] deveria considerar a Administração Distrital como 
primeiro beneficiário; juntamente aos técnicos de planificação dos serviços distritais. As formações dadas 
pela GTZ/GIZ aos Conselhos Técnico Distritais (CTD) no âmbito do PNPFD foram realizadas nesta óptica. A 
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última foi realizada em Dezembro 2010, tendo como tema a actualização do PEDD, devido à extensão do 
prazo. Nesta formação participaram todos os responsáveis de planificação dos distritos abrangidos pelo 
PADR e todos deram uma avaliação positiva. Na altura, não se conheciam os planos da GTZ/GIZ sobre 
formações adicionais. Alguns distritos chegaram a considerar quais temas teriam sido importantes nas 
formações futuras:  

o Diagnostico do distrito  
o Estratégia de desenvolvimento (até Maio) 
o Programas de Acção (até Junho) 

Na organização deste tipo de formações é necessária a presença, entre os formadores, de quadros do 
Governo de nível provincial, particularmente da DPPF. 

O PESOD é – sem duvida – o principal dos documentos de planificação e orçamentação distritais. Tivemos a 
oportunidade de consultar alguns dos PESODs e dos distritos abrangidos pelo PADR; e de lhes confrontar 
com outros menos recentes. Notamos que a qualidade dos documentos tem vindo a melhorar 
sensivelmente. Sobretudo, notamos que o PESOD é utilizado como instrumento de trabalho, de monitoria e 
avaliação. 

Nesse aspecto, tem que se considerar que o PESOD é um documento necessário ao Governo Distrital e a 
cada um dos serviços distritais, para obter os fundos do Orçamento do Estado que lhe competem. Se o 
PESOD fosse somente um documento de planificação, provavelmente teria registado problemas; mas 
ligando a planificação à orçamentação descentralizada, o PESOD cresceu e melhorou nos anos; e cresceram 
e melhoraram as competências dos funcionários que trabalharam na sua preparação. 

Por isto, o processo de preparação/elaboração do PESOD já não parece constituir o principal desafio. O que 
achamos mais crítico é a redução continua registada nos orçamentos atribuídos aos distritos (e 
detalhados no PESOD) em comparação com a sua orçamentação. Os distritos levaram um certo tempo a 
aperfeiçoar as suas capacidades de planificação; se o valor monetário associado a um meticuloso processo 
de programação económica começa a não ser atribuído, a própria programação pode começar a perder 
importância, pela desconfiança dos distritos na atribuição de fundos. Consideramos este ponto 
extremamente relevante no alcance dos objectivos da política de descentralização; sugerimos que o PADR 
lhe considere uma “assumption” fundamental para o resultado do projecto. 

Com este amplo prefácio queremos justificar que, no âmbito desta actividade, achamos mais relevante 
intervir directamente no apoio à capacidade dos SDAEs (e não dos Governos Distritais em si). Em relação ao 
processo de planificação desenhado acima, isto significa que o PADR irá intervir na elaboração dos PESODs, 
melhorando as fases de diagnóstico participativo, de recolha e elaboração de dados, de programação 
estratégica, etc. e nas fase sucessivas de acompanhamento e monitoria. 

Notamos que houve consenso entre os técnicos dos SDAEs que, para além dos aspectos processuais 
(referentes ao processo) da elaboração dos documentos (preparação do PEDD, do PESOD, etc…),                        
é necessário introduzir nas formações aspectos técnicos básicos, que neste momento não são suficientes: 
isto pode incluir elementos de estatística, elaboração de dados, planeamento e custeamento das 
actividades; planificação financeira e analise fluxo de caixa; análise estratégica das potencialidades; 
performance budgeting; etc. 

Idealmente, os beneficiários das formações não são somente os técnicos de planificação económico-
financeira recentemente contratados, mas todos os funcionários que lidam com aspectos de planificação.  

Evidenciamos também há necessidades de formações especificam direccionadas aos chefes de cada das 
quatros repartições. 

Em geral, proponhamos actividades formativas feitas no esquema de workshop/seminário, com momentos 
teóricos e práticos: 

 
B 1.3.a Realização de um curso de formação por Província sobre diagnóstico e metodologias participativas, 
recolha e elaboração de dados, programação estratégica, entre outras actividades. A formação prevê 
elementos de estatística, elaboração de dados, planeamento e custeamento das actividades, planificação 
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financeira e analise fluxo de caixa, análise estratégica das potencialidades económicas do distrito, 
performance-budgeting. A formação será realizada segundo o esquema de workshop/seminário, com 
momentos teóricos e práticos; participarão os funcionários de todos os SDAEs abrangidos que lidam com 
aspectos de planificação (cerca de 25 técnicos). Cada curso terá a duração de 4-5 dias.                  24.000 Euro 

 
B 1.3.b O 2º ano será realizado um curso de aprofundamento e actualização sobre as temáticas da 
actividades). Cada curso terá a duração de 4-5 dias                                                                    24.000 Euro                               
 
B 1.4.a O 1º ano serão realizados de 4 cursos de formação especifica direccionados aos Chefes das 
Repartições SDAEs (cerca de 64 Chefes) sobre temáticas especificas de cada repartição e aspectos ligados a 
planificação e orçamentação das actividades, planificação económico-financeira.  
As formações serão realizadas segundo o esquema de workshop/seminário, com momentos teóricos e 
práticos. Cada curso terá a duração 4-5 dias.                                                                                          16.000 Euro 

 
 

B 1.4.b O 2º ano serão realizados 4 cursos específicos, por cada repartição para aprofundar e actualizar as 
temáticas “A1.3d” abordadas o 1º ano, com duração de 4-5 dias.                                                        16.000 Euro 
 
 
B 1.5.a O 1º ano ciclo de formação segundo o esquema worksho/seminario direccionados aos técnicos da 
repartição de promoção e desenvolvimento empresariado (e chefes de Repartições), sobre as seguintes 
temáticas: - potencialidades económicas locais; pequena indústria; empresariado local e sector informal; 
métodos de pesquisa de mercado e comercialização das produções; potencial turístico local; Prevê-se uma 
formação para 16 participantes com duração de 5-6 dias total.                  12.000 Euro 
 
B 1.5.b O 2º ano ciclo de formação em aprofundamento e aperfeiçoamento sobre as reais necessidades 
formativas com vista a melhorar as capacidades e os serviços de apoio a promoção e desenvolvimento do 
empresariado.            12.000 Euro
           
 
Nota: Os conteúdos formativos serão detalhados na fase de arranque do projecto, junto com as instituições 

públicas competentes aos vários níveis (distrital, provincial e nacional) e a intervenção de especialistas a 

serem contratados pelo Programa.  
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B.1.6a-b Entrega de meios de transportes (Viaturas) 

Com base na análise funcional individual realizada no Cap. 2, apresentamos na seguinte tabela a situação 
actual no que diz respeito à disponibilidade de viaturas e a proposta de intervenção no âmbito do 
projecto:  
 
Tab. 14 

  
Meios de transporte 

(viaturas) 
Custo 
viatura 

Seguro e 
manutenção (por 
ano) CUSTO TOTAL 

 Boas condic. Más condic  PADR   (24 meses) 

Gondola  2 1 € 31.000 € 3.000 € 37.000 

Manica 1  1 € 31.000 € 3.000 € 37.000 

Sussundenga  2 1 € 31.000 € 3.000 € 37.000 

Báruè   1 € 31.000 € 3.000 € 37.000 

Nhamatanda 1 1 1 € 31.000 € 3.000 € 37.000 

Dondo 1 1 1 € 31.000 € 3.000 € 37.000 

Gorongosa 1  1 € 31.000 € 3.000 € 37.000 

Chibabava 1            1 € 31.000 € 3.000 € - 

       CUSTO TOTAL € 259.000 

 

Na tabela observa-se que a situação de disponibilidades de viaturas é carente em todos os SDAEs. A 
disponibilidade de uma viatura adicional iria significar um claro melhoramento das capacidades de 
movimentação do pessoal. Neste quadro bastante uniforme, há algumas constatações a fazer: 

o Pelos SDAEs de Gondola e Báruè, esta actividade é considerada prioritária: se Báruè não dispõe de 
nenhuma viatura viável pelo transporte de pessoas, o SDAE de Gondola dispõe de 2, mas ambas em 
más condições; e deve enfrentar um cargo de trabalho significativo. Pelo SDAE de Sussundenga, o 
cargo de trabalho é provavelmente um pouco inferior a Gondola, mas as dificuldades de 
movimentação com meios alternativos (i.e. com transportes publico) são superiores. 

o Pelos SDAEs de Manica, Nhamatanda, Dondo, Gorongosa e Chibatava a disponibilidade de mais 1 
viatura iria a melhorar as capaciades de funcionamento e prestacao de serviços do SDAE em geral.  

Portanto, a proposta prevê a compra de 8 viaturas (uma viatura por cada SDAE). 

O carro deve ser do tipo: motor a gasóleo, igual ou superior a 3000 cc, cabina simples e caixa aberta. Nas 
entrevistas, o mais adapto ao trabalho dos SDAEs demonstrou-se o Toyota Land Cruiser; mas o preço no 
mercado (acima de 2.100.000 MZN, cerca de 50.000 EUR lhe coloca fora das possibilidades do programa). 

O custo unitário é confirmado em EUR 31.000; consideramos também EUR 2.000 por ano de seguro e EUR 
1.000 por ano de custos de manutenção20. Os custos de seguro e manutenção periódica são uma garantia 
de duração adequada – pelo menos no prazo do projecto – dos bens adquiridos. Escolhemos limitar esta 
cobertura a 24 meses – no âmbito de um projecto de 36 – para garantir que as contrapartes locais 
antecipem a movimentação de fundos a uma época em que o projecto ainda encontra-se em curso, de 
forma a monitorar e garantir sustentabilidade.                    O custo total pelo projecto será de EUR 259.000.  

Nota final I: o custo orçamentado não prevê a contratação de um motorista. Isto é claramente um aspecto 

marginal, mas não menos relevante: em contextos rurais como os dos distritos visitados, as possibilidades 

de controlo periódico das viaturas em oficinas especializadas são raras. Nestas situações, os motoristas 

ganham importância especial como garantes e supervisores das viaturas. Para além disto, os motoristas 

são, nas instituições do Estado, os únicos funcionários autorizados à condução de veículos. Achamos que o 
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PADR deveria coordenar com os SDAEs, durante a realização do concurso e antes da entrega dos meios, 

para verificar que os motoristas já sejam contratados. 

Nota fina II: A situação de disponibilidade de carros parece difícil para todos, mas com algumas situações 

particularmente complicadas: o confronto entre as Direcções de Economia das DPA de Manica e Sofala 

revelou que a primeira dispõe de 2 viaturas, enquanto a segunda não dispõe de nenhuma. 

 

B.1.7a Entrega de equipamento informático 

Apresentamos na tabela a seguir o resumo da disponibilidade de equipamento informático nos SDAEs 
visitados. Para os computadores, é relevante diferenciar entre aqueles em boas e más condições: 

Tab. 15 Situação actual 

 Equipamento informático 

 Computador (condições) Impressora Fax Fotocopiadora Scanner 

 Boas Más         

Gondola 7   2   1 1 

Manica 1*   1       

Sussundenga 3   1       

Báruè 1 1*         

Nhamatanda 1 *   1       

Dondo 1 2* 1       

Gorongosa 3   2 1**     

Chibabava 1 1 1       

* Sem UPS ** Não utilizado   

Na tabela observa-se que a situação de equipamento informático é, no geral, péssima. Algumas 
considerações adicionais: 

o O SDAE de Gondola é de longe aquele com a situação melhor em termos de equipamento 
informático: é o único SDAE que dispõe de uma fotocopiadora; 

o O SDAE de Chibabava dispõe somente de 1 computador com impressora pela área técnica (um 
outro, em más condições mas que funciona, é usado pela secretaria): mas aqui, o volume reduzido 
(em relação à outros SDAEs) pode justificar a existência de um único computador; 

o As situações piores verificam-se nos SDAEs de Manica, Nhamatanda e Dondo. 

Para além disto, importa realçar que – sempre que houver um computador a disposição - este é 
disponibilizado pela maioria do tempo ao pessoal da repartição 4 (administração, planificação e recursos 
humanos). Todavia, a obsolescência dos computadores (lentos e com falhas) é um dos maiores 
constrangimentos: muitos não têm UPS (perda de dados durante os cortes de energia) e não recebem 
assistência periódica. 

A inconstância e instabilidade do fornecimento de energia representam claramente um problema serio pela 
boa conservação do equipamento informático. O outro problema é a presença – em todo o equipamento 
inspeccionado – de vírus, que acabam para afectar o funcionamento das máquinas e a gravação e 
conservação dos ficheiros produzidos em arquivos informáticos. 

Por todas essas razões, acreditamos que a primeira forma útil de suporte aos SDAEs seja na assistência 
técnica pela recuperação do equipamento informático existente. Ao longo dos anos, os SDAEs receberam 
computadores, impressoras e outras máquinas, seja das instituições do Governo, seja de doadores 
externos; mas essas máquinas trabalharam sem a mínima manutenção periódica, até o aparecimento de 
problemas não superáveis. Por isto, os SDAEs precisam de assistência técnica para avaliar o estado do 
equipamento informático existente, colocar em função aquele avaliado positivamente e abater o que 
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está em más condições; configurar os aparelhos em condições para trabalhar em conjunto (i.e. se 
aplicável, criar uma rede de computadores), incluindo o equipamento adquirido por este projecto (segue 
abaixo); em fim, actualizar os programas que necessitarem (i.e., antivírus). Por esta razão, o projecto prevê 
uma assistência técnica; a mesma será orçamentada num valor proporcional ao stock de material 
informático existente (que funciona e/ou que não funciona). 

Em todos os casos, o computador com impressora é uma necessidade irrenunciável pelo técnico de 
planificação; sendo evidente que a escassez de meios informáticos no escritório representaria um limite ao 
desenvolvimento do seu trabalho. Portanto, esta acção é a consequência da escolha feita de contratar um 
técnico por cada SDAE: será adquirido um computador com impressora por cada novo funcionário do 
SDAE, com um reforço de mais um computador pelos SDAEs mais deficitários de Manica, Nhamatanda e 
Dondo. 

O custo unitário foi actualizado com base em modelos básicos, mas completos: 

o Computador: HP-Dx2390, DVD-RW, Memoria 2 GB, Monitor LCD 17”, HDD 250 GB, UPS de 500 VA, 
Office 2007, Windows 7/Vista, Rato e Teclado; 

o Impressora: HP Laser-Jet P1006 

Cujos preços foram actualizados numas lojas informáticas das capitais provinciais (em particular: Computer 

& Copier Center lda – Chimoio). 

Evidenciamos o facto que haveria muitos outros meios que seriam extremamente importantes para o 
trabalho de planificação: entre todos estes mencionamos a fotocopiadora, cujo valor é orçado no mercado 
local em EUR 2.300, que não é disponível em 7 dos 8 SDAEs. Todavia, a inclusão da fotocopiadora levaria o 
orçamento significativamente acima daquele previsto no projecto: sugerimos que, caso se verificassem 
saldos positivos de outras acções/actividades (eventualmente, cruzar com os dados dos SDPI e verificar se 
há fotocopiadoras nestes serviços), o PADR considere esta acção como prioritária. 

Ademais, pelo valor reduzido do meio e pelo alto benefício que pode ter na gestão dos dados, introduzimos 
a compra de um disco duro externo em cada SDAE (do tipo 500 GB, 2,5”). 

Em fim, a proposta prevê a assistência técnica inicial ao 8 SDAEs, a compra de 11 computadores, 11 
impressoras e 8 discos duros externos, a ser distribuídos em cada SDAEs de acordo com a tabela abaixo: 

 

 

Tab. 16. Estima de custo para aquisição de equipamento informático 

 Equipamento informático  Custos  

 Comput. Impr. HDD ext. AT Comput. Impr. HDD ext. CUSTO TOTAL 

Gondola 1 1 1 1.000 € 895 € 220 € 175 € 2,290 € 

Manica 2 2 1 400 € 895 € 220 € 175 € 2,805 € 

Sussundenga 1 1 1 700 € 895 € 220 € 175 € 1,990 € 

Báruè 1 1 1 400 € 895 € 220 € 175 € 1,690 € 

Nhamatanda 2 2 1 400 € 895 € 220 € 175 € 2,805 € 

Dondo 2 2 1 700 € 895 € 220 € 175 € 3.105 € 

Gorongosa 1 1 1 700 € 895 € 220 € 175 € 1,990 € 

Chibabava 1 1 1 400 € 895 € 220 € 175 € 1,690 € 

 
       

  
CUSTO TOTAL € 18.365 

O custo total desta actividade é do valor EUR 18.365. 

Na altura do lançamento do concurso, seria importante que o PADR considerasse a necessidade de 
assistência técnica periódica pela duração do projecto ao equipamento adquirido: para fazer isto, pode ser 
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necessário limitar o concurso às áreas das capitais provinciais. 

 

B.1.7.b Entrega de equipamento de escritório 

Apresentamos na tabela a seguir o resumo da disponibilidade de equipamento de escritório nos SDAEs 
visitados: 

Tab. 17 Situação actual 

 Equipamento de escritório 

 Secretaria Cadeira Estante Cacifo/Armário Mesa Arquivador 

             

Gondola 12 11 1 1 1 1 

Manica 15 15 1 1     

Sussundenga 16 19 1 1     

Báruè 8 11     1   

Nhamatanda 12 16 1 9     

Dondo 12 14 6 1     

Gorongosa 15 16 3 2   1 

Chibabava 6 8 2 1 1   

Na tabela observa-se que a situação de equipamento de escritório é aceitável no que diz respeito a mesas 
e cadeiras: quase todos os funcionários trabalhando no edifício têm esse equipamento. Ao contrário, há 
escassez de estantes e cacifos, que poderiam resultar importantes na reorganização dos arquivos e em 
particular na repartição de administração e planificação. 

o Os SDAEs de Báruè, Sussundenga e Manica são os menos equipados em termos de mobiliário. 

Para além disto, importa realçar que – sempre que houver secretarias, cadeiras e estantes a disposição - 
esses são disponibilizados para o pessoal da repartição 4 (administração, planificação e recursos humanos). 

Em todos os casos, o equipamento de escritório enche quase completamente os edifícios dos SDAEs: nas 
situações actuais, o fornecimento de meios que ocupam espaço (secretarias) pode constituir um problema, 
em vez de representar uma oportunidade. Além disso, é preciso considerar o equipamento em relação aos 
espaços que serão criados através da acção de reabilitação/reconstrução dos edifícios. 

Portanto, no âmbito desta acção limitamos a compra de secretarias e cadeiras àquelas necessárias ao 
técnico poder ter as condições para trabalhar (1+3); enquanto pelos SDAEs carentes no equipamento para 
arquivo, aumentamos 2 estantes e 2 cacifos. Trata-se de um total de 8 secretarias, 24 cadeiras, 11 estantes 
e 11 cacifos. 

Na escolha do conjunto base para o trabalho do técnico, o projecto pretende fornecer “equipamento de 
escritório”. Consideramos o conjunto escolhido pela GIZ: 1 secretaria, 1 cadeira executiva, 2 cadeiras 
simples, 1 estantes; e aumentamos 1 cacifo. Os preços foram actualizados com base nas medias das 
cotações de 3 lojas de mobiliários de Maputo (Officor, Home Center, Sidat Office solution). 

 

 Equipamento de escritório Custos  

Tab.18 

 Secretaria Cadeira Estante Cacifo Secretaria Cadeira Estante Cacifo 

CUSTO 
TOTAL 

Gondola 1 3 1 1 300 € 100 € 200 € 200 € 1.000 € 

Manica 1 3 2 2 300 € 100 € 200 € 200 € 1.400 € 

Sussundeng 1 3 2 2 300 € 100 € 200 € 200 € 1.400 € 
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a 

Báruè 1 3 2 2 300 € 100 € 200 € 200 € 1.400 € 

Nhamatand
a 1 3 1 1 

300 € 100 € 200 € 200 € 
1.000 € 

Dondo 1 3 1 1 300 € 100 € 200 € 200 € 1.000 € 

Gorongosa 1 3 1 1 300 € 100 € 200 € 200 € 1.000 € 

Chibabava 1 3 2 2 300 € 100 € 200 € 200 € 1.400 € 

             CUSTO TOTAL € 9.600  

O custo total pelo projecto será de EUR 9.600. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

ORCAMENTO GERAL  (Vide em Anexo A) 

 

CRONOGRAMA (Vide em Anexo C) 

Algumas breves considerações: 

1. O cronograma deve considerar obrigatoriamente a inscrição dos fundos no Orçamento do 
Estado como pré-condição para o arranque das actividades; 

2. A estipulação de acordos com as Autoridades competentes levará - na nossa avaliação - mais 
tempo do que foi previsto. Neste processo, devem ser considerados a inclusão do pessoal no 
quadro privativo e a verifica da cabimentação orçamental. Depois disto, é necessário lançar o 
concurso e proceder à selecção. Em fim, o funcionário deve tomar posição. Achamos 3 meses 
uma estima razoavelmente optimística; 

3. A formação deve ser realizada na altura em que o novo pessoal já se encontra na sua posição de 
trabalho; 

4. O fornecimento dos meios de transporte é sujeito aos regulamentos de aquisições e nas nossas 
estimativas não poderá levar menos de 3 meses 
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ANEXO A 

ORCAMENTO GERAL   e Quadro lógico do projecto de “Capacitação dos SDAEs na programação económica 
e no apoio ao desenvolvimento do empresariado”  

 

 

LOGICA DE INTERVENCAO IOV FONTES DE 
VERIFICAÇÃO 

CONDIÇÕES 

OBJECTIVO GERAL    

Aumentar as capacidades de na 
programação económica a nível 
de distrito e províncias, com 
participação das organizações de 
base (CBO) e no apoio ao 
desenvolvimento do 
empresariado. 
(objectivo especifico do QL 
geral) 
 

N. de planos económico-
social dos distrito (PESOD) 
elaborados de forma 
participativa nos distrito de 
intervenção 
 
Participação activa dos CBO 
nos CC nos distritos 
 
Aumento do numero de 
serviços públicos 
disponibilizados e aumento 
do numero de beneficiários 
alcançados (i.e. cadastro 
agrícola, serviços de 
extensão e florestais, 
etc.)nos distritos 
seleccionados 
 
Melhoramento dos serviços 
de apoio ao 
desenvolvimento 
empresariado  
 

Estatísticas INE e 
Ministérios 
 
Estatísticas das 
Direcções Provinciais 
Agricultura 
 
Relatórios das 
Organizações 
Internacionais 
 
Relatórios do Programa 

Mantimento da 
actual situação 
de estabilidade 
politica 
 
Estabilidade 
macroeconómic
a pela duração 
do programa 
 
Colaboração 
das autoridades 
moçambicanas 
aos vários níveis 
de intervenção 
 
Ausência de 
calamidades 
naturais 
durante o curso 
do programa 
 

OBIETTIVO SPECIFICO    

Melhorar as capacidades dos 
SDAEs na programação 
económico-financeira e no apoio 
ao desenvolvimento do 
empresariado 
 

8 Técnicos de planificação 
económico-financeira 
inseridos nos SDAEs 
 
 
8 Técnicos de apoio ao 
desenvolvimento do 
empresariado , inseridos nos 
SDAEs 
 
 
Um mínimo de xx técnicos 
de SDAEs formados 
 
Um mínimo de xxx técnicos 
de SDAEs formados  
 
 
 

Esquema de monitoria 
do programa 
 
 
Testes realizados ao 
inicio e no fim dos 
cursos de formação 
 
 
 
 
 
 
 
Relatórios dos 
Administradores dos 
distritos  
 

O processo de 
descentralizaçã
o contínua 
como 
prioridade. Os 
fundos 
aprovados 
durante o 
processo de 
planificação são 
realmente 
disponibilizados 
durante o ano. 
 
Os actores 
públicos e 
privados 
presentes nas 
duas províncias 
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A cada um dos 8 distritos são 
fornecidos meios de 
transporte, equipamento 
informático e de escritório, 
em relação às suas 
necessidades reais 
 
Planos Económico-social e 
Orçamentos (PESOD) 
produzidos em todos os 
distritos 
 

reconhecem a 
necessidade de 
melhorar a 
coordenação 
das próprias 
acções 
 
O MAE continua 
tendo um papel 
guia na 
definição da 
coordenação 
das políticas 
definidas a nível 
local 
 

RESULTADOS    

 
R1 – Melhoradas a qualidade e a 
quantidade das iniciativas 
económico-sociais dos 8 distritos 
nas 2 províncias 
 
 
 
 
 
R2 – Potenciado e diversificado o 
apoio do sector público às áreas 
de actividade económica e de 
promoção ao desenvolvimento 
empresariado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PESOD e Balanço do PESOD  
qualitativamente 
melhorados (a parte relativa 
aos SDAEs). 
 
Aumento do número dos 
diagnósticos participativos 
realizados 
 
Aumento  do pessoal nas 
repartições 2 (Planificação, 
Administração e RH)  e 4 
(promoção e 
desenvolvimento 
empresarial) 

 
Esquema de monitoria 
do programa 
 
Relatórios dos 
Administradores dos 
distritos 
 
 
 
Quadro do pessoal do 
SDAE; quadro privativo 
do pessoal do distrito 
 
Relatórios dos 
Administradores dos 
distritos 
 

 
Necessário que 
haja 
previsibilidade 
na alocação e 
disponibilização 
dos recursos 
descentralizado
s 
 
Importante que 
os mecanismos 
de alocação de 
fundos 
descentralizado
s promovam os 
distritos mais 
eficazes e 
eficientes (i.e. 
mais recursos 
por mais 
qualidade) 
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ACTIVIDADES  RECURSOS CUSTOS (EUR)  
 

TOTAL: 713.073 

 

B.1.1 Estipula de acordos entre o 
PADR  e a DPA, e/ou outras 
direcções, para o recrutamento 
de novos técnicos a ser pago 
pelo projecto pela duração de 24 
meses. No fim do projecto os 
salários dos novos técnicos serão 
pagos pela Administração 
Publica. 
 
B 1.2.a Financiamento por 2 
anos para o recrutamento de 
novos técnicos na área de 
"planificação económico-
financeira"  dos SDAEs 
 
B 1.2b Financiamento por 2 anos 
para o recrutamento de novos 
técnicos na area de repartição 
de "promoção e 
desenvolvimento empresarial" 
dos SDAEs 
 
 
 
 
 
B 1.3.a Formação em recolha e 
gestão de dados, programação 
económico-financeira e 
metodologias participativas (1 
curso para Manica e 1 curso para 
Sofala- 1º ANO 
 
B 1.3.b Actualização e 
aperfeiçoamento em recolha e 
gestão de dados, programação 
económico-financeira e 
metodologias participativas (1 
curso para Manica e 1 curso para 
Sofala- 2º ANO 
 
B1.4.a  Formação em 
planificação económica 
financeira especifica por cada 
repartição. Realização de 4 
cursos de formação especifica (1 
curso especifico para as 4 
diferentes repartições).- 1º ANO 
 

Gestor do Programa e 
responsável da componente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Custo de 1 funcionário * 8 
distritos * 2 anos = 16 
salários de nível médio 
(técnico profissional, de 
acordo coma s tabelas 
salariais da Função Pública –  
 
Custo de 1 funcionário * 8 
distritos * 2 anos = 16 
salários de nível médio 
(técnico profissional, de 
acordo coma s tabelas 
salariais da Função Pública –  
 
 
 
 
 
1 Curso de formação em 
gestão de dados e 
planificação (ver TdR) – 
mínimo 25 e máximo 40 
pessoas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(custos incluídos na 
unidade de gestão) 
 
 
 
 
 
 
 
 
EUR 41.280 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EUR 41.280 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EUR 24.000  
 

 
 
 
 
EUR 24.000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EUR 16.000 
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B1.4.b Actualização e 
aperfeiçoamento em 
planificação económica 
financeira especifica por cada 
repartição. Realização de 4 
cursos de formação especifica (1 
curso especifico para as 4 
diferentes repartições) 
 
B1.5a Workshop/seminário para 
a promoção e desenvolvimento 
do empresariado (1 ANO- parte 
introdutória) 
 
B1.5b 
Workshop/seminário para a 
promoção e desenvolvimento do 
empresariado (parte de 
actualização e aperfeiçoamento) 
 
B1.6a – Fornecimento de viatura 
aos SDAEs dos 8 distritos 
 
 
 
B1.6b – Seguro para as  viaturas 
fornecidas aos SDAEs dos 8 
distritos 
 
 
 
 
B1.7 a Fornecimento de 
equipamento informático aos 
SDAEs dos 8 distritos, segundo 
as necessidades levantadas 
 
 
B1.7 b– Fornecimento de 
equipamento de escritório aos 
SDAEs dos 8 distritos, segundo 
as necessidades levantadas 
 
B1.8.-1.9 – Reabilitação, 
Ampliação e/ou Construção das 
instalações físicas/edifícios dos 
SDAE em cada um dos 8 distritos 
(Inclui Fiscalização das Obras) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compra, custos de 
manutenção e seguro por 24 
meses de 8 viaturas todos os 
terrenos (4x4) 
 
Seguro por 24 meses de 8 
viaturas todos os terrenos 
(4x4) 
 
 
 
 
Assistência técnica inicial, 
compra de 11 
computadores, 11 
impressoras e 8 discos duros 
externos 
 
Compra de 8 secretarias, 24 
cadeiras, 11 estantes e 11 
cacifos 
 
 
Empresas de construção civil 

 
 
 
 
 

 
EUR 16.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EUR 12.000 
 
 
 
 
EUR 12.000 
 
 
 
EUR 235.000 
 
 
 
 
EUR 24.000 
 
 
 
 
 
 
EUR 18.365 
 
 
 
 
 
EUR 9.600 
 
 
 
 
EUR 239.548 
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ANEXO B – Acrónimos 

ADEL Agência de Desenvolvimento Económico Local 
ADEM  Agência de Desenvolvimento Económico de Manica 
AT Assistência Técnica  
BdM Banco de Moçambique  
BS  Budget Support 
CBO Community Based Organizations 
CC  Conselhos Consultivos 
CEPAGRI Centro Promoção da Agricultura 
CTA Confederação das Associações Económicas de Moçambique  
CTD Conselho Técnico Distrital (antigamente ETD - Equipa Técnica Distrital) 
DAF Direcção da Administração e Finanças (nacional)  
 Departamento de Administração e Finanças (províncias)  
DE (1) Direcção de Economia (nível nacional)  
 (2) Departamento de Economia (províncias)  
DEL Desenvolvimento Económico Local 
DNO  Direcção Nacional de Orçamento 
DNC Direcção Nacional do Comércio  
DNEA  Direcção Nacional de Extensão Agrária  
DNTF Direcção Nacional de Terras e Florestas 
DNPDR Direcção Nacional de Promoção do Desenvolvimento Rural 
DNSA Direcção Nacional Serviços Agrarios 
DNRH Direcção Nacional de Recursos Humanos  
DPA Direcção Provincial de Agricultura  
DPIC Direcção Provincial da Indústria e Comércio  
DPOPH Direcção Provincial de Obras Públicas e Habitação  
DPPF Direcção Provincial de Plano e Finanças  
EDEL Estratégia De Desenvolvimento Económico Local 
EDR Estratégia de Desenvolvimento Rural 
FDA Fundo de Desenvolvimento Agrário  
FDD Fundo de Desenvolvimento Distrital 
GoM Governo de Moçambique  
GTZ Gesellschaft fuer Technische Zusammenarbeit (Cooperazione Tedesca) 
IFAPA  Instituto de Formação em Administração Pública Autárquica 
IIAM Instituto de Investigação Agrária de Moçambique  
INE Instituto Nacional de Estatística 
INIA Instituto Nacional de Investigação Agrária  
INIVE Instituto Nacional de Investigação Veterinária  
IOV  Indicadores Objectivamente Verificáveis 
MAE Ministero Affari Esteri 
MA Monitoria e Avaliação  
MCFF Mecanismo Comum de Fluxo de Fundos  
MoU Memorando de Entendimento 
MdF Ministério das Finanças  
MIC Ministério de Indústria e Comércio  
MINAG Ministério da Agricultura  
MINTUR Ministério do Turismo 
MOPH Ministério das Obras Públicas e Habitação  
MPD Ministério da Planificação e Desenvolvimento  
ONG Organização Não Governamental  



66 

 

OE Orçamento Geral do Estado  
ORAM Organização Rural para Ajuda Mútua  
PADDEL Programa de Apoio à Descentralização e ao Desenvolvimento Económico Local  
PARP Programa de Redução da Pobreza 
PEDD Plano Estratégico de Desenvolvimento do Distrito 
PESOD Plano Económico-Social e Orçamento do Distrito 
PEP Plano Estratégico Provincial 
POG Piano Operativo Generale 
POA Piano Operativo Annuale 
PPFD  Programa de Planificação e Finanças Descentralizadas 
PROAGRI Programa Nacional de Desenvolvimento Agrícola 
PRODER Programa de Desenvolvimento Rural (GTZ) 
SDAE Serviços Distritais Actividades Económicas 
SDPI Serviços Distritais Planificação e Infra-estruturas 
SISTAFE Sistema de Administração Financeira do Estado  
SPA Serviços Provinciais de Agricultura  
SPI = SDPI 
SPER Serviços Provinciais de Extensão Rural  
SPFFB Serviços Provinciais de Florestas e Fauna Bravia  
SPGC Serviços Provinciais de Geografia e Cadastro  
SPP Serviços Provinciais de Pecuária  
SWAp Sector-Wide Approach  
TIA Trabalho de Inquérito Agrícola  
UE União Europeia  
UMGP Unidade Mista de Gestão do Programa  
UTL Unidade Técnica Local 
WB = BM - World Bank 


