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1. INTRODUÇÃO

É frequentemente afirmado que a boa gestão da dívida 
pública depende da capacidade e competência técnica do 
gabinete de gestão da dívida (GGD); o grau de unificação 
da gestão da dívida numa única unidade; e a existência 
de leis fortes que regem as funções de gestão da dívida 
(ver, por exemplo, World Bank 2015; Dodaro 2012; 
Wheeler 2004).  Embora a capacidade e a competência 
técnicas sejam, como é evidente, características 
decisivas para uma gestão eficaz e sustentável da dívida, 
a informação extraída da Iniciativa Colaborativa para 
a Reforma Orçamental em África (MDA), revela que 
a composição da dívida não sofre efeitos negativos se 
a responsabilidade por diferentes componentes da 
dívida for atribuída a unidades distintas. De igual modo, 
constatámos que a existência de leis formais definindo 
as diversas responsabilidades de gestão da dívida não 
está associada a uma composição mais sustentável da 
dívida. 

Este relatório, que integra a séries “Análise do MDA” 
revela que os factores mais importantes para uma 
melhor funcionalidade são a coordenação estratégica 
entre os GGD e outras entidades públicas; e a delegação 
explícita e coerente das responsabilidades de gestão 
da dívida. Ambos estes factores são subestimados na 
literatura relativa à gestão das finanças públicas (GFP) e 
pelos próprios técnicos de GFP. 

Em primeiro lugar, a coordenação com outras entidades 
públicas é imprescindível para a gestão eficaz e 
sustentável da dívida. Por exemplo, a boa coordenação 
entre os GGD e as direcções do orçamento permite que 

as considerações em matéria da dívida sejam integradas 
nos debates a respeito do orçamento, enquanto que a 
coordenação com a direcção das contas públicas (DCP) 
assegura a disponibilidade de tesouraria sempre que 
seja necessário fazer pagamentos e que os recursos 
financeiros não utilizados sejam administrados de modo 
a evitar empréstimos desnecessários.

Em segundo lugar, a definição coerente e clara das 
responsabilidades do GGD também é importante para 
o bom funcionamento do GGD. Aliás, há quem defenda 
que a gestão de todas as operações em matéria da 
dívida por uma única unidade evita a diluição dos 
escassos conhecimentos técnicos do ministério das 
finanças e reduz o espaço para a má coordenação 
(Wheeler 2004; IMF 2017). Todavia, constatámos que 
isto nem sempre corresponde à realidade. A existência 
de unidades distintas, organizadas em função das fontes 
de financiamento, como financiamento interno ou 
externo, e concessional e não concessional, nem sempre 
produz efeitos negativos para a dívida. Em particular, 
os resultados do MDA sugerem que os resultados da 
composição da dívida não são negativamente afectados 
quando diferentes componentes da dívida são tratados 
por unidades distintas. Ademais, a existência de leis 
formais não é tão importante quanto a existência de 
responsabilidades claramente definidas. 

A análise está organizada em duas partes. A parte 
que se segue contém uma análise descritiva da 
coordenação entre os GGD e outras entidades nos 
países participantes do MDA. Esta revela a frequente 

CONTEXTUALIZAÇÃO
O Monitor da Dívida em África (MDA), lançado em Setembro de 2019, proporciona uma plataforma única 
para a partilha de informações sobre a dívida das administrações centrais em África, bem como a respeito 
das políticas, práticas e mecanismos institucionais para a gestão da dívida. Oferece vários instrumentos para a 
aprendizagem paritária entre países em matéria da emissão e gestão da dívida pública e perspectivas adicionais 
de interesse para os decisores relativas às capacidades e competências dos seus gabinetes de dívida no sentido 
de gerir a dívida e o risco associado.

Este relatório faz parte da série “Análise do MDA”, um conjunto de relatórios de pesquisa das tendências em 
matéria da gestão da dívida em África a partir das informações quantitativas e qualitativas disponíveis no MDA. 
Os outros dois relatórios disponíveis em 2019 são “Mais informação sobre a dívida, mais dívida transaccionável” 
e “Sistemas de corretores principais e bolsas de valores: portas de entrada para o desenvolvimento de mercados 
nacionais”. Outros relatórios serão produzidos anualmente para conforme as informações no Monitor da Dívida 
em África venham a ser actualizadas.
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ausência de coordenação institucionalizada entre os GGD e as outras entidades da 
administração central. As tendências indicam as áreas susceptíveis de beneficiar 
de uma melhor coordenação e os elementos considerados relevantes, mas que, 
pelo menos nesta análise inicial, não parecem ser essenciais para uma dívida bem 
administrada e sustentável. 

A segunda metade do relatório descreve o grau de coerência e clareza quanto 
às responsabilidades atribuídas aos GGD. Curiosamente, e ao contrário do 
afirmado na literatura a respeito deste tema, esta análise não identificou qualquer 
estrutura organizacional ideal. O que revela é que a funcionalidade resulta da 
devida consideração pelo contexto específico do país e dos seus objectivos no 
que respeita à gestão da dívida.  

A análise revela ainda que não é essencial que as responsabilidades estejam 
previstas na lei. As vantagens de práticas claras e coerentes para a gestão da dívida 
fazem-se sentir independentemente de as responsabilidades estarem formal ou 
informalmente previstas. O essencial é que os mecanismos institucionais sejam 
claros e coerentes. 

As vantagens de práticas claras e coerentes 
para a gestão da dívida fazem-se sentir 
independentemente de as responsabilidades 
estarem formal ou informalmente previstas
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A qualidade da coordenação entre as diversas entidades da administração central 
afecta a formulação e a execução da política macroeconómica. As burocracias 
bem coordenadas tendem a alcançar os seus objectivos com mais facilidade, 
enquanto que as burocracias mal coordenadas são ineficientes e dificilmente 
executam de forma uniforme os objectivos políticos. A coordenação deficiente 
dá azo a conflitos de prioridades e, possivelmente, interferência política excessiva 
na gestão macroeconómica. Esta é uma realidade susceptível de se registar 
sobretudo no contexto da dívida pública, porque o relacionamento de um GGD 
com o banco central, a direcção do orçamento e a direcção de contas públicas 
incide sobre a sua capacidade de gerir a dívida de forma eficaz.

Uma das principais preocupações prende-se com a relação entre a política 
monetária e a gestão da dívida, o que coloca o foco na relação entre os GGD 
e os bancos centrais. Uma vez que a dívida de curto prazo é utilizada tanto 
para os propósitos da política monetária como para colmatar as necessidades 
de financiamento do governo, a coordenação entre o GGD e o banco central é 
crucial. Sobretudo nos contextos caracterizados pela independência dos bancos 
centrais que gerem a política monetária de forma relativamente autónoma 
(Cukierman, Webb & Neyapti 1992; Fischer 1995), a coordenação entre o GGD 
e o banco central é fulcral para alcançar os objectivos interligados, embora 
distintos, de estabilidade da política monetária e gestão eficaz da dívida. 

O banco central, enquanto banqueiro do governo, administra os pagamentos 
por intermédio da estrutura de contas públicas, normalmente mantidas juntas 
do banco central. Na maioria dos países africanos, o banco central desempenha 
também as funções de front office ou de emissão de dívida do GGD, o que sublinha 
a importância da coordenação entre os GGD e os bancos centrais no quotidiano 
para evitar estratégias contraditórias ou a prioritização da política monetária em 
detrimento das necessidades de financiamento da própria administração central 
(Wheeler 2004). 

2. RELAÇÃO ENTRE O GABINETE 
DE GESTÃO DA DÍVIDA E OUTRAS 
ENTIDADES PÚBLICAS

O banco central, 
enquanto banqueiro 

do governo, 
administra os 

pagamentos por 
intermédio da 

estrutura de contas 
públicas
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A Caixa 1 contém o exemplo da África do Sul, um país participante do MDA, onde 
a relação estreita, e consequente confiança mútua entre o banco central e o GGD, 
contribuíram para o desenvolvimento do mercado local.

Outra grande preocupação é a relação entre a política orçamental e a gestão 
da dívida. Neste contexto, a principal relação institucional é entre o GGD e a 
direcção do orçamento. A manutenção da dívida a níveis sustentáveis depende, 
em grande parte, da capacidade do GGD no sentido de assegurar que os aspectos 
relacionados com a dívida sejam tidos em consideração durante os debates e a 
formulação da política orçamental, tarefas lideradas pela direcção do orçamento.

Caixa 1: Coordenação entre as funções de gestão da dívida e de política monetária 
na África do Sul – uma mais-valia para o desenvolvimento do mercado 

Até a década de 1990, o Banco Central da África do Sul (South African Reserve Bank - (SARB)), controlava todas 
as operações de gestão da dívida. Em meados da década de 1990, como parte do processo de reestruturação 
pós-apartheid, o novo governo democrático criou um GGD no Tesouro Nacional, conhecido como a divisão de 
Gestão de Activos e Passivos (ALM), com o intuito de desvincular as operações de gestão da dívida daquelas 
relacionadas com a política monetária. Esta transferência de responsabilidades de gestão da dívida tem-se 
revelado eficaz e o SARB e o Tesouro mantêm uma estreita coordenação. Embora as duas instituições se 
reúnam apenas trimestralmente, o factor mais importante não é a frequência das reuniões, mas o facto de 
essas reuniões serem convocadas de forma formal e coerente, permitindo que o SARB e a ALM funcionem de 
forma relativamente independente no seu quotidiano, mas sempre em consonância com planos monetários 
e de dívida devidamente coordenados. 

Uma vantagem desta coordenação é a capacidade do Tesouro Nacional de emitir obrigações indexadas à 
inflação com confiança, cujos instrumentos têm contribuído para o desenvolvimento do mercado nacional. 
As obrigações indexadas à inflação seriam arriscadas sem uma boa coordenação entre o SARB e a ALM, 
porque a gestão da política monetária de forma imprevista pela ALM poderia fazer aumentar o custo das 
obrigações indexadas à inflação. A coordenação estimula a confiança e o conhecimento mútuos dos planos 
de política monetária do banco central e das operações do GGD. Por conseguinte, a coordenação alarga os 
instrumentos a que a ALM pode recorrer ao emitir dívida. Visto os títulos indexados à inflação serem apelativos 
aos investidores, a coordenação entre o banco central e o GGD assegura as condições fundamentais para a 
emissão de tais instrumentos e promove o desenvolvimento do mercado nacional. 

Fonte: Divisão de Activos e Passivos do Tesouro Nacional, Tesouro Nacional da África do Sul 

A gestão de tesouraria requer uma coordenação 
frequente  entre o GGD e a DCP para evitar 
saldos ociosos de tesouraria
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Caixa 2: Superando a fragmentação da gestão da tesouraria e da dívida no Uganda

Há muito que as responsabilidades de gestão de tesouraria e de gestão da dívida têm sido executadas de 
forma descoordenada no Uganda, o que tem dado azo à má gestão da tesouraria, caracterizada por saldos 
ociosos que não geram juros e empréstimos desnecessários devido a défices de caixa e pagamentos mal 
coordenados. Estes factores deram origem a atrasos nos pagamentos e à acumulação de atrasados, custos 
excessivos de crédito e dificuldades em manter a confiança dos credores. Em última análise, a gestão deficiente 
da tesouraria e os problemas subsequentes da dívida dificultam e impedem que os governos possam fazer 
face às suas necessidades de despesa na eventualidade de uma queda na receita.

Com vista a melhorar a coordenação, o Governo do Uganda criou uma Unidade de Política de Tesouraria na 
Direcção de Política de Dívida e Tesouraria. À Unidade de Política de Tesouraria compete: i) controlar todas as 
contas bancárias do governo; ii) realizar previsões dos fluxos de tesouraria; e iii) implementar boas práticas 
para a gestão activa de tesouraria. 

De início, as dificuldades em compreender e aceitar as funções atribuídas a diferentes divisões prejudicaram 
a capacidade da Unidade de Política de Tesouraria de cumprir o seu mandato. Reuniões quinzenais ajudaram 
as partes interessadas a delinear claramente os seus papéis e a definir práticas de acordo com essas funções. 
Por exemplo, essas reuniões ajudaram a esclarecer que a função da DCP é a de processar pagamentos, ao 
passo que a unidade de Política de Tesouraria é responsável por prever e planear as operações de tesouraria 
do Uganda. As reuniões mensais destinadas a efectuar previsões agora ajudam a ultrapassar as deficiências 
em matéria de informação e de planeamento. Isto reveste-se de particular importância face ao aumento dos 
níveis de endividamento do Uganda, o que suscita a necessidade de um maior rigor na gestão de tesouraria 
e de dívida. 

Fonte: Direcção de Política de Dívida e de Tesouraria, Ministério das Finanças, do Planeamento e do 
Desenvolvimento Económico, Uganda

Uma terceira preocupação consiste na relação entre a gestão da tesouraria e a gestão da 
dívida, o que coloca em destaque a relação entre a DCP e o GGD. A gestão eficaz de tesouraria 
assenta na boa gestão dos fluxos de despesa por parte das entidades públicas ao efectuarem 
os pagamentos, para evitar que as contas das agências reflictam excedentes, o que implica 
que o governo terá contraído empréstimos desnecessariamente. A gestão de tesouraria 
também implica que as receitas e os fluxos de despesa públicos não criem desequilíbrios na 
liquidez. Uma gestão responsável de tesouraria requer uma coordenação frequente (mensal, 
pelo menos) entre o GGD e a DCP para garantir que os fluxos de e para as entidades públicas 
e de e para a administração central sejam geridos de forma a evitar os possíveis efeitos 
negativos da gestão da tesouraria (Wheeler 2004). A Caixa 2 ilustra o caso do Uganda, outro 
país participante do MDA, e as dificuldades enfrentadas pelo GGD na ausência de uma boa 
coordenação com a DCP ou da colaboração quanto às operações de gestão de tesouraria.
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O MDA da CABRI contém material que permite 
avaliar a situação destas relações no seio dos 
governos participantes. As relações dos GGD 
com os bancos centrais, direcções do orçamento 
e DCP foram classificadas consoante o nível 
de formalidade das relações, ou seja, se as 
relações interinstitucionais estão previstas na 
lei, se consistem em reuniões periódicas entre 
as entidades e na participação nos mesmos 
comités de alto nível, ou alguma combinação 
destes elementos que sirva de indicação para 
uma coordenação interinstitucional regular e 
previsível.1  A par disto, foi classificada ainda 
a frequência dessas reuniões, variando desde 
semanal a menos frequentemente, a reuniões cuja 
frequência varia ou são convocadas de forma “ad 
hoc”, ou apenas quando julgadas necessárias. Os 
resultados das respostas dadas pelos participantes 
do MDA encontram-se ilustrados nas Figuras 1-3 e 
nos Quadros 1-3.

1 Se a resposta do país ao MDA tiver sido que o GGD e 
outras instituições coordenam porque fazem parte do 
ministério das financas, isto não foi classificado como 
formal porque não capta nem clarifica uma relação 
precisa.

Figura 1: Relação formal entre o GGD e o banco 
central

Figura 2 Relação formal entre o GGD e o 
gabinete do orçamento

Figura 3: Relação formal entre o GGD a DCP
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Semanal Mensal Bimestral Anual Varia
Nunca (ou 
nenhuma 

comunicada)

Malawi Burkina Faso Madagáscar Botswana RCA Nigéria

Camarões Côte d'Ivoire África do Sul

Gana Tunísia

Quénia Uganda

Lesotho

Libéria

Maurícia

Namíbia

Seicheles

Serra Leoa

Essuatíni

Quadro 1: Frequência das reuniões entre o GGD e os bancos centrais

Quadro 2: Frequência das reuniões entre o GGD e a direcção do orçamento

Quadro 3: Frequência das reuniões entre o GGD e a DCP

Semanal Mensal Trimestral Varia Nunca (ou nenhuma 
comunicada)

Burkina Faso Camarões Essuatíni Botswana RCA

Lesoto Tunísia Côte d'Ivoire Madagáscar

Malawi Uganda Quénia Nigéria

Maurícia Libéria África do Sul

Namíbia

Seicheles

Serra Leoa

Gana

Semanal Mensal Bimestral Trimestral Varia

Malawi Camarões Madagáscar República Centro-Africana Burkina Faso

Maurícia Lesoto África do Sul Côte d'Ivoire

Serra Leoa Tunísia Botswana Quénia

Essuatíni Uganda Libéria

Gana Nigéria

Seicheles

Namíbia
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Os resultados revelam que o grau de coordenação entre os GGD e as demais 
entidades varia significativamente entre os participantes do MDA. A maioria dos 
países comunicou que os seus GGD mantêm relações formais com os bancos 
centrais, embora a frequência das reuniões varie, já que muitos relatam que só 
se reúnem com o banco central quando necessário ou a intervalos irregulares. 
Apenas dois-terços dos entrevistados relatou relações formais entre a direcção 
do orçamento e o GGD, com variação significativa na frequência das reuniões. As 
respostas obtidas de quatro países sugerem que nunca se reúnem com a direcção 
do orçamento. Os resultados são semelhantes no que respeita à relação entre o 
GGD e a DCP. Quase metade dos inquiridos não mantém uma relação formal entre 
o GGD e a DCP e muitos relatam que as entidades se reúnem com irregularidade 
ou até nunca.

Embora a ausência de informação não permita avaliar os efeitos dessas relações, 
existem boas razões por afirmar que a coordenação relativamente informal 
e infrequente entre as entidades afecta a capacidade do GGD de gerir a dívida 
de forma sustentável. Conforme observado no início desta secção, a ausência 
de coordenação entre o GGD e as demais instituições dificulta o controlo da 
dívida por parte do GGD: pode haver uma discórdia entre a política monetária 
e as prioridades de gestão da dívida, as considerações relacionadas com a dívida 
podem não ser completamente tidas em linha de conta durante os processos 
orçamentais, e a gestão  dos fluxos de tesouraria pode não ser abrangente se a 
dívida não for devidamente contabilizada nas práticas contabilísticas nacionais. 

A par disto, a coordenação é um indicador de controlo de qualidade. Operações 
governamentais coordenadas e fiáveis aumentam a confiança nas operações 
do governo, o que pode contribuir para aumentar a confiança do investidor 
no planeamento macroeconómico do governo. Por exemplo, a governação de 
qualidade tem sido associada a custos inferiores de empréstimos, o que significa 
que a coordenação entre as entidades é crucial para a gestão sustentável da 
dívida (Kaufmann & Kraay 2002; Mosley 2003; Kaufmann, Kraay & Mastruzzi 2009; 
Mehrotra, Miyajima & Villar 2012; Kopits 2013). De igual modo, as operações 
coordenadas do governo também podem aumentar a responsabilização entre 
as entidades subnacionais e empresas estatais (Tanzi 1995; Ter-Minassian 
& Craig 1997; CABRI n.d.), que podem ser mais propensas a se alinharem aos 
processos do governo central se forem bem coordenadas. As operações de dívida 
mal coordenadas provavelmente não reunirão essas vantagens de confiança e 
responsabilização.

No mínimo, a situação em relação à coordenação entre o GGD e as outras 
instituições do governo indica que existe espaço para melhorias entre os 
entrevistados do MDA, particularmente no contexto de relações entre os GGD 
e as direcções do orçamento e de contas públicas. Isto merce uma análise mais 
profunda e revela a existência de fragilidades na coordenação entre instituições 
que os gestores da dívida devem procurar colmatar para aumentar a capacidade 
do GGD no sentido de gerir a dívida com eficácia.

Operações 
governamentais 
coordenadas e 
fiáveis aumentam 
a confiança nas 
operações do 
governo, o que 
pode contribuir para 
aumentar a confiança 
do investidor 
no planeamento 
macroeconómico do 
governo
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A literatura presume que, em muitas áreas da administração pública, a 
fragmentação das unidades burocráticas e, portanto, das responsabilidades, leva 
a ineficiências e fraca coordenação. A fragmentação das responsabilidades na 
administração pública é frequentemente vista como um aspecto problemático 
e que os governos devem procurar “obter maiores eficiências [e tornar-se] mais 
eficazes… ao reduzir… a fragmentação em programas e actividades” (Dodaro 
2012: 1). 

No âmbito da gestão da dívida, problemas associados à fragmentação podem 
surgir quando “uma entidade é responsável por empréstimos concessionários 
externos, uma segunda entidade por empréstimos externos em termos 
comerciais, uma terceira entidade por empréstimos internos de investidores 
institucionais, uma quarta por empréstimos do sector de retalho nacional, e 
assim por diante” (World Bank 2015: 7). Essas responsabilidades fragmentadas de 
gestão da dívida podem dificultar assegurar que o financiamento seja compatível 
com as estratégias nacionais da dívida e provar perante os investidores que o 
governo é um devedor de confiança e coerente.

Porém, este nem sempre é o caso. Surgirão sempre casos em que o contexto local 
implique que a necessidade de responsabilidades fragmentadas se sobrepõe às 
responsabilidades unificadas, como no Gana (ver a Caixa 3). O importante é que 
exista clareza quanto à definição das funções e se conheça o motivo que as levou 
a serem assim atribuídas desse modo.

O MDA da CABRI fornece material para avaliar o grau de fragmentação na 
gestão da dívida por parte dos governos participantes. Um aspecto estudado é 
se todas as operações de financiamento interno e externo são controladas pela 
mesma unidade. A fragmentação das operações da dívida interna e externa, 
em que diferentes unidades são responsáveis por diferentes componentes do 
financiamento, podem dar origem a uma maior probabilidade de descoordenação 
ou mesmo contradição entre as operações e prioridades. A Figura 4 ilustra 
uma fragmentação significativa nas responsabilidades de financiamento entre 
os participantes do MDA, tendo 13 países relatado que o tratamento dos 
empréstimos internos e externos são da alçada de diferentes instituições.

Contudo, ao contrário da perspectiva tradicional de que a fragmentação pode levar 
a resultados negativos em matéria da dívida, os resultados do MDA sugerem que 
os países onde as operações da dívida externa e interna são da responsabilidade 
das mesmas unidades não apresentam necessariamente características mais 
favoráveis em relação à dívida. Um exemplo disto é ilustrado na Figura 5, que 
revela que os países com operações fragmentadas para a dívida interna e externa 
registam mais dívida interna que os países com operações unificadas. Ademais, 
os países com operações fragmentadas para a dívida interna e externa possuem 
mais dívida transaccionável que os países com operações unificadas.

Embora esta constatação exija um estudo mais aprofundado, os resultados 
sugerem que os países com operações fragmentadas de dívida externa e interna 
podem não ter tanta dificuldade em  dar primazia aos recursos internos e à 
liquidez do mercado, o que contraria os pressupostos referidos na literatura e 
merece uma investigação mais profunda.

3. A IMPORTÂNCIA DE EVITAR 
INCOERÊNCIAS NAS 
RESPONSABILIDADES DE 
GESTÃO DA DÍVIDA

Os resultados do 
MDA sugerem que 

os países onde 
as operações da 
dívida externa e 

interna são da 
responsabilidade das 

mesmas unidades 
não apresentam 

necessariamente 
características 

mais favoráveis em 
relação à dívida
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É interessante constatar que, os países com responsabilidade unificada pelas 
operações de dívida externa e interna registam uma percentagem quase 15% 
superior de dívida interna transaccionável em relação à dívida não transaccionável. 
Embora isto também exija um estudo mais aprofundado, os resultados sugerem 
que os países com operações fragmentadas de dívida externa e interna são mais 
susceptíveis a enfrentar desafios para garantir a primazia dos recursos internos e 
a liquidez do mercado. 

A dívida em moeda nacional e a divida transaccionável constituem ambições de 
longa data para os gestores de dívida. Embora a dívida em moeda estrangeira seja 
crucial para o desenvolvimento, sobretudo até o governo atingir um determinado 
nível de procura por dívida em moeda nacional, a dívida em moeda nacional é 
importante para os gestores da dívida, pois permite isolar a carteira de dívida 
do país contra uma exposição excessiva a flutuações na taxa de câmbio e, daí, 
potenciais problemas de reembolso. Enquanto isso, a dívida transaccionável ajuda 
a construir mercados nacionais, uma vez que representa a procura por dívida 
pública e implica a existência de outros instrumentos susceptíveis de contribuir 
para o crescimento do mercado nacional (CABRI 2019).

Figura 5: As responsabilidades pelos empréstimos 
são iguais, quer se trate de dívida em moeda 
nacional ou em moeda estrangeira? Impacto 
sobre a composição da dívida
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Figura 4: As responsabilidades pelos empréstimos são 
iguais, quer se trate de divida externa ou interna?  
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Caixa 3: Quando a fragmentação supera: o caso do Gana

No Gana, a Divisão de Gestão da Dívida gere a dívida contraída em condições de mercado, bem como o 
serviço da dívida em moeda nacional e em moeda estrangeira. A Divisão de Mobilização de Recursos Externos 
(ERMD) é responsável por negociar e desembolsar todos os empréstimos concessionais e de projectos, 
coordenando a ajuda e alinhando os projectos dos doadores com as prioridades de desenvolvimento 
e orçamentais. Embora exista no Ministério das Finanças e do Planeamento Económico do Gana o 
reconhecimento de que um GGO único fosse a solução óptima ou a melhor prática, as responsabilidades 
significativas atribuídas à ERMD justificam a sua existência como uma Divisão autónoma. Este raciocínio 
claro e respectiva definição das funções causa pouca contestação ou confusão entre essas divisões.

Fonte: Olden et al (2017)
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É interessante notar que os resultados do MDA parecem sugerir que a clareza 
e a coerência das responsabilidades pela dívida são mais importantes do que a 
codificação na lei dessas responsabilidades. A Figura 6 indica que os países cujo 
mandato do GGD se encontra  formalizado por lei não parecem apresentar mais 
vantagens em matéria da composição da dívida. Efectivamente, os GGD sem 
mandatos formalmente consagrados parecem ter mais dívida interna e mais 
dívida transaccionável do que os GGD com mandatos formalmente codificados.

Importa notar este facto porque sugere que as vantagens da gestão não 
fragmentada da dívida podem fazer-se sentir na ausência de leis formais, ou 
seja, comparando com a secção 3 acima, isto comprova que mandatos formais 
são menos importantes do que processos coerentes e estruturas de autoridade 
claramente definidas, sejam elas formais ou informais. Na prática, as operações 
são mais importantes que os quadros legais.

4. UMA NOTA BREVE SOBRE A 
IMPORTÂNCIA RELATIVA DA 
GOVERNAÇÃO E DA LEI

Figura 6: O mandato do GGD está consagrado na lei?
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Este relatório fornece informações sobre os mecanismos institucionais que 
se afiguram ser importantes para a gestão da dívida e, como tal, para a 
sustentabilidade orçamental. A primeira parte do relatório descreve a situação 
vigente quanto à coordenação entre os GGD e os bancos centrais, direcções do 
orçamento, e direcções de contas públicas em todos os países participantes do 
MDA. Embora exista uma coordenação significativa entre os GGD e os bancos 
centrais, a coordenação com as direcções do orçamento e as DCP é muito menor. 
Além disso, a frequência da coordenação nas três relações regista grandes 
diferenças. A avaliação descritiva na primeira parte deste relatório sugere que os 
GGD dos países que participam no MDA poderiam procurar melhorar o modo e a 
frequência da colaboração com essas entidades cruciais.

A segunda parte do relatório ilustrou o grau de fragmentação das responsabilidades 
nos GGD em função dos diferentes tipos de empréstimos. Ao contrário da 
perspectiva tradicional de que a fragmentação pode levar a resultados negativos 
em matéria da dívida, os resultados do MDA sugerem que a responsabilidade 
unificada pela gestão da dívida não melhora necessariamente a sustentabilidade 
da carteira da dívida.

De igual modo, as leis formais que regem as responsabilidades de gestão 
da dívida parecem ser menos importantes do que a clareza e coerência das 
responsabilidades de gestão da dívida na prática. Por outras palavras, a coerência 
e a clareza das responsabilidades de gestão da dívida podem ser informais ou 
formais - a questão-chave é a existência de clareza e coerência. 

Este relatório sugere áreas interessantes e importantes para estudo futuro. 
De uma parte, as relações (ou ausência das mesmas) identificadas na primeira 
metade do relatório indicam as áreas em que a coordenação pode ser melhorada. 
Por outro lado, as evidências na segunda parte do relatório sugerem que acções 
de unificação das operações ou formalização na lei das operações da dívida 
podem não ser de importância tão fundamental quanto presumido. É importante 
conhecer o motivo por isto e os factores imprescindíveis para assegurar que 
a dívida seja gerida de forma sustentável porque, em última análise, uma 
governação de qualidade contribui significativamente para os resultados em 
matéria da dívida (Tanzi 1995; Ter-Minassian & Craig 1997; Kaufmann & Kraay 
2002; Mosley 2003 ; Kaufmann, Kraay & Mastruzzi 2009; Mehrotra, Miyajima & 
Villar 2012; Kopits 2013).

5. CONCLUSION
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