
                  

 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

O Centro de Desenvolvimento de Sistemas de Informação de Finanças (CEDSIF) 

assinou em 2013, um contrato de subvenção com a Delegação da União Europeia 

(DUE), que teve como uma das suas actividades a expansão do e-SISTAFE. Para esta 

actividade, a DUE contribuiu com a aquisição de equipamento informático e de 

comunicações que permitiu a instalação do ponto do e-SISTAFE em 205 instituições 

do Estado, em todo o País, garantindo dessa forma que estas executassem a despesa 

por Via Directa – pagamentos directos da Conta Única do Tesouro para o beneficiário 

–, contribuindo para que a execução da despesa, por Via Directa, passasse de 58,61% 

em 2013 para 71,73% em 2017, último ano da implementação desta subvenção. 

Em Junho de 2018, o CEDSIF assinou um novo contrato de subvenção e, desta vez, 

uma das actividades previstas é o reforço da capacidade das delegações do CEDSIF 

no âmbito das suas atribuições de prestação de serviços de assistência técnica e 

capacitação a todos os sectores que operam no e-SISTAFE, ao nível das Províncias e 

distritos do País. 

Uma das formas de apoio é o reforço da capacidade de transporte das Delegações, 

permitindo que as mesmas tenham maior autonomia nas suas deslocações, com 

destaque para os distritos distantes das capitais provinciais, onde tem de percorrer 

longas distâncias e transportar equipamentos diversos para atender às várias 

solicitações dos utilizadores do e-SISTAFE. Refira-se que actividade era executada com 

muitas dificuldades, por estar dependente de viaturas emprestadas ou alugadas. 

Assim, com a contribuição da Delegação da União Europeia, o CEDSIF, adquiriu 5 

viaturas para serem entregues às Delegações que ainda não tinham, sendo as das 

províncias de Manica, Tete, Sofala, Inhambane e Maputo. 

As viaturas serão entregues pela Delegação da União Europeia ao CEDSIF, numa 

cerimónia a ter lugar no dia 18 de Julho de 2019, pelas 14:30h nas instalações do 

CEDSIF, sito na Av. Guerra Popular nº 20, que depois as enviará para as Províncias 

beneficiárias. 

Neste contexto, convida-se à V.Excia. a fazer a cobertura e divulgação deste evento.  

 

Maputo, 17 de Julho de 2019 
A Unidade de Comunicação e Imagem 

 
Contacto para mais informação /esclarecimentos: 823141370 / 846409334  


