
Quadro Resumo

Metodologias de Elaboração do       
Orçamento do Estado



Introdução

 A  programação do orçamento do estado 

na base do género significa que os seus 

distintos classificadores e a estrutura da 

despesa em multiplas vertentes, quer a 

nivel de funcionamento como a nivel de 

inverstimento esteja refletida 

quantitativamente e qualitativamente a 

equidade. 



Introdução 

 O primeiro passo na elaboração do orçamento 
inicia com o  Cenário Fiscal de Médio Prazo 
(CFMP) é um instrumento de planificação de 
médio prazo através do qual o Governo organiza 
e apresenta as opções estratégicas direccionadas 
a materializar as grandes linhas constantes no 
seu PQG e PARPA.  

 É  o espaço no qual se faz  a programação da 
receita e a afectação de recursos para a 
realização das despesas do Estado.



Porque é que é importante 

elaborar o CFMP? 

 Ajuda a prever as receitas e despesas 

publicas, através do qual se fixam os 

limites do OE para cada ano económico
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Contin.

Órgão Responsável pelo Sector: Ministerio da Mulher

UGB: DPMAS  SOFALA

Projecção das Despesas de Investimento por Projecto da UGB 

orcamento do Estado

recurso externos e internos

Designação do PG Objectivo Estratégico do PG Designação da acção Meta Física da Acção

Meta Financeira da 

Acção

Desenvolvimento da 

família

Promover a estabilidade da 

família, estimulando e 

reforçando o seu papel na 

protecção dos seus membros 

(par. 461)

Construção de 30 casas  

para mulheres chefes de 

família e sem recursos. 

Sendo 10 por ano
30 casas construidas para 

MCAF

5,400,00

Desenvolvimento da 

família

Promover a estabilidade da 

família, estimulando e 

reforçando o seu papel na 

protecção dos seus membros 

(par. 461)

Adquirir alfaias agricolas, 

traccao animal para 

Mulheres com 

actividades agricolas de 

baixo rendimento.

130 alfaias agricolas 

adquiridas, sendo 10 em 

cada Distrito. 3,120,00



Meta 

 Meta física, visa especificar os 

resultados pela execusão da acção. Aqui 

mostra-se as quantidades fisicas dos 

produtos que se desejam produzir e 

oferecer ao público alvo.

 Ex: Aquisição de alfaias agricolas, 

tracção animal para mulheres chefes de 

familia com baixo rendimento.



Cont.

 Mostra tambem onde o produto vai estar 

localizado.

 Ex: 130 alfaias agricolas, sendo 10 em 

cada distrito da provincia de sofala.



Meta

 Meta Financeira, esta voltada para 

detalhar nos diversos classificadores 

orçamentais financeiros a entrada do 

valor atribuido para cada acção. Ex:3.120 

milhoes de Mts.

 Na hora de determinar uma meta 

financeira e preciso ter o cuidado especial 

de buscar por algo que seja alcançável. 



Meta 

 A definição de quanto vai para cada 

acção depende muito da analise do 

orçamento:
 Dar prioridade as acções em curso;

 O fundamento do porque e que aquela 

quantidade de produtos e necessaria;

 Na fundamentação os sectores devem ilustrar a 

parte beneficiaria, em termos de sexo de 

determinados projectos.



observação

 Atravez desta componente o processo de 

orçamentação permite aumentar e melhorar o nivel de 

contribuição de cada sector para regular a politica de 

genero e integrar nos planos sectoriais estrategicos;

 O compromisso do Ministerio das Finanças é de 

sensibilizar cada vez mais os sectores no sentido de 

incluir na sua programação acções que contribuam 

para manter a equidade do genero.



Os desafios  consistem em:

 Elaboração de fichas concretas para a 

introdução do genero no orçamento;

 Recolha de experiencias de regioes 

como Africa do Sul, Tanzania, e Gana, 

que ja tem introduzido o orçamento na 

optica do genero;

 Priorização da afectação inclusiva de 

recursos na optica de genero. 


