
AUTORIDADE NACIONAL DA FUNÇÃO PÚBLICA
(ANFP)

Agenda
Liderança e Desenvolvimento
A Nossa Missão É Combater A Pobreza
28 de Fevereiro a 2 de Março de 2007

Primeiro dia - Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 2007

8:00-8:15 Registo dos participantes

8:30 Chegada de Sua Excelência o Presidente da República

8:30–8:40 Boas vindas, apresentação dos participantes, e objectivos e expectativas do seminário —

Presidente da ANFP, Vitória Diogo

8:40 – 9:10 Sessão de abertura — Sua Excelência o Presidente da República, Armando Emílio Guebuza

9:10 – 09:20 Apresentação do programa e metodologia — Bruce Bolnick

Sessão 1 Papel do Governo na Economia Compreender a
interacção entre
as forças de
mercado e as
acções do
Governo num país
em
desenvolvimento.

9:20-10:30 Apresentação dos Painéis: O.Monteiro (moderador), K.Nduom,

E.Molale, F.Flatters, M.Osman

 Papel do mercado vis-a-vis o papel do Governo.
 Funções críticas do Governo: Fornecimento de bens e serviços

públicos e fortalecimento das instituições de suporte ao mercado
 Incentivos políticos vis-a-vis incentivos económicos na

governação
 Papel da análise económica na formulação de políticas económicas

e sociais
 Importância da participação, transparência, responsabilização e

coordenação na definição de políticas

 Eficiência do Governo no concernente à sua dimensão e

competências

 Experiências internacionais

10:30 – 11:00 Sessão de fotografias com o Presidente da República e participantes/

Intervalo

Sessão 2 Economia e Desenvolvimento Definir os
conceitos
económicos
relevantes para o
desenvolvimento
e compreender a
aplicação da
análise
económica na
tomada de
decisão sobre
políticas

11:00 – 12:30 Apresentação Principal e Discussão no Painel: M.Osman (moderador),

S.Radelet (Orador Principal), F.Flatters, B.Bolnick

 Princípios fundamentais de economia para o desenvolvimento
 Determinantes do crescimento e do desenvolvimento económico
 Determinantes da pobreza
 Manutenção da estabilidade macroeconómica
 Análise económica como instrumento da boa governação

12:30 – 14:00 Almoço

14:00 – 15:30 Discussão Interactiva: M.Osman (moderador)

15:30 – 16:00 Intervalo
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Primeiro dia - Quarta-feira, 28 de Fevereiro de 2007 (Continuação)

Sessão 3

16:00 – 17:30

Papel do Ministro, Vice-Ministro e Secretário Permanente no
Desenvolvimento Organizacional

Apresentação dos Painéis: O.Monteiro (moderador), K.Nduom,

F.Boardman, B.Mwape

 Compreender as responsabilidades dos Ministros, Vice-Ministros
e Secretários Permanentes na promoção da mudança
organizacional

 Importância da comunicação e coordenação no seio do Governo
e, entre este e a sociedade civil, media e parceiros de cooperação

 Melhoria do desempenho e da responsabilização de todos os
funcionários do Estado

 Obstáculos às mudanças

Compreender o
papel e
responsabilidades
dos Ministros,
Vice-Ministros e
Secretários
Permanentes na
promoção do
desenvolvimento
e boa governação

18:00 – 20:00 Cocktail

Segundo dia - Quinta-feira, 1 de Março de 2007

“No mundo globalizado, se não formos competitivos, tornamo-nos irrelevantes”—Presidente Guebuza

12:30 – 14:00 Almoço

14:15 - 14:30 Apresentação do sumário dos temas abordados no primeiro dia —ISAP

Sessão 1

14:30 – 15:45

Como tornar Moçambique competitivo?

Apresentação dos Painéis: S.Abdula (moderador),F.Boardman,

T.Lebang, B.Bolnick

 O que significa competitividade?
 Determinantes estruturais e institucionais da competitividade
 Apoiar o sector privado nacional ao mesmo tempo que atrai o

investimento estrangeiro
 Melhoria do ambiente de negócios

 Como melhorar o posicionamento de Moçambique no ranking do

Doing Business do Banco Mundial

Analisar as
determinantes da
competitividade e
suas implicações
para os líderes
governamentais

15:45 – 16:00 Intervalo

Sessão 2

16:00 – 17:30

Oportunidades e Desafios da Globalização

Apresentação dos Painéis: M.Osman (moderador), S.Radelet,

B.Bolnick , F.Flatters, P. Lilley

 Experiências internacionais da globalização e do
desenvolvimento

 Custos e benefícios da ajuda externa
 Papel da globalização na redução da pobreza
 Ajustamento do mercado de trabalho à liberalização
 Políticas de comércio alternativas para Moçambique
 Flexibilização do comércio e sua integração regional

 Implicações políticas da globalização

Compreender as
implicações da
globalização para
Moçambique e
como responder
de forma
responsável aos
desafios e
oportunidades da
globalização

17:30 – 17:45 Intervalo

17:45 – 19:00 Discussão Interactiva: S.Abdula (moderador)
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Terceiro dia - Sexta-feira, 2 de Março, 2007

“Decisão tomada, decisão cumprida”

08:00 - 08:15 Chegada

08:15 – 08:30 Apresentação do sumário dos temas abordados no segundo dia —ISAP

Sessão 1

8:30 - 10:00

Liderança e Desenvolvimento Organizacional: Desafios e Experiência
de Países Africanos

Apresentação Principal e Discussão no Painel: E. Sitoe (moderador),

K.Nduom (Orador principal), E.Molale, P.Fitzgerald

Promover e assegurar uma liderança efectiva no processo de reforma

 Contexto institucional e suas implicações na reforma
 Apresentação de experiências do Gana, Botswana, e África do Sul

 Apresentação da experiência Moçambicana e discussão de

oportunidades futuras

Analisar
experiências em
liderança e
mudança
organizacional
de outros países
Africanos com
enfoque nas
lições a tirar
para
Moçambique

10:00 – 10:30 Intervalo

Sessão 2

10:30 – 12:30

Papel da Liderança na Gestão da Função Pública

Apresentação Principal e Discussão no Painel: J.Taimo (moderador),

P.Lilley (Orador principal), B.Mwape, F.Boardman, O.Monteiro

 Como uma liderança forte pode transformar instituições
governamentais

 Definição de metas e prioridades baseada numa visão de longo
prazo, tendo em conta questões de capacidade

 Como equilibrar prioridades sectoriais vis-a-vis a agenda global
do governo para o desenvolvimento

 Importância do desenvolvimento de uma cultura de
responsabilização dos funcionários do Estado

 Importância do diálogo, comunicação e transparência
 Porque a análise sistemática de políticas deve presidir às tomadas

de decisão

 Princípios de eficiência do trabalho de equipa

Reforçar a
capacidade dos
líderes
governamentais
na formulação e
implementação
de políticas
públicas
efectivas para
um
desenvolvimento
sócio-
económico
sustentável

12:30 – 14:00 Almoço

14:00 – 15:30 Discussão Interactiva: J.Taimo (moderador)

15:30 – 16:00 Intervalo

Sessão 3

16:00 – 17:45

Políticas e Mudança
Sua Excelência, Primeira-Ministra, Luisa Diogo (moderadora)

Todos os oradores das sessões anteriores.

Rever os temas
do seminário e
de como os
líderes
Moçambicanos
podem começar
a aplicar as
“lessons
learned”17:45 – 18:00 Conclusão e Considerações Finais - ISAP

18:00 – 18:15 Entrega de Certificados aos Participantes - ISAP

18:15 – 18:30 Cerimónia de Encerramento

Sua Excelência, Primeira-Ministra, Luisa Diogo
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Estrutura

Apresentação dos Painéis: Cada orador fará uma apresentação de 10-15 minutos sobre os tópicos
relativos ao tema atribuído ao painel seguido por uma breve sessão de perguntas e respostas.

Apresentação Principal e Discussão no Painel: O orador principal fará uma apresentação
aprofundada de cerca de 40 minutos e, em seguida, cada orador terá 10 minutos para apresentar
informação complementar sobre o tema.

Discussão Interactiva: O moderador fará uma breve introdução do tema abrindo depois a sessão de
debate/esclarecimentos entre a audiência e os oradores.
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