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Contextualização

Pergunta um

Qual o nível de integração ou separação da gestão da despesa de capital e da despesa corrente, nas dimensões legal, institucional e de 
apresentação (o enquadramento da despesa de capital)? Em que medida as responsabilidades pela gestão da despesa estão 
desentralizadas?

Discussão

No Botswana, o Ministério das Finanças e do Planeamento do Desenvolvimento do Botswana (Ministry of Finance and Development 
Planning – MoFDP) reúne as funções de planeamento e orçamentação numa única instituição, mas as funções de elaboração dos 
orçamentos de capital e corrente continuam separadas. O MoFDP foi criado em 1970 após a fusão dos antigos Ministério das Finanças 
e Ministério do Planeamento do Desenvolvimento. Diferentes divisões funcionais eram responsáveis pela orçamentação e despesa de 
capital e corrente (sendo o Secretário da Politica Económica e Financeira responsável pelos programas de desenvolvimento). Em 2005, 
estas funções foram fundidas aquando da restruturação dos ministérios, tendo sido criada a Divisão do Desenvolvimento e do 
Orçamento, dirigida por um secretário. De acordo com a sua declaração de missão, a Divisão do Desenvolvimento e do Orçamento é 
responsável pela coordenação de ambos os processos orçamentais e pela implementação de projectos e programas de desenvolvimento1. 
Porém, nesta divisão, os orçamentos de capital e correntes são geridos separadamente pelas unidades de Programas de Desenvolvimento 
e de Administração do orçamento, respectivamente.

Os orçamentos de despesa corrente e de capital são preparados separadamente, sobretudo nas fases de planeamento e de 
formulação. Durante os meses de Junho e Julho, a Unidade de Administração do Orçamento trabalha com os ministérios, departamentos 
e agências para elaborar avaliações técnicas de trabalho, que são utilizadas para formular projecções de base a partir das quais são 
definidos os limites máximos para os orçamentos de despesa corrente dos MDA. A Unidade de Programas de Desenvolvimento realiza 
um processo distinto para projectos de desenvolvimento a nível dos grupos de trabalho temáticos (TWG)2. Em Agosto, são dirigidos 
convites a propostas de orçamentos ou “directrizes” aos MDA (relativos aos orçamentos correntes) e aos TWG (para os orçamentos de 
investimento)3. Os funcionários das finanças definem as prioridades das despesas correntes, com propostas e comentários sobre limites 
orçamentais, para apresentação em Outubro. Os TWG, por sua vez, formulam propostas de despesas de investimento, que são 
apresentadas ao Comité de Revisão de Projectos e do Orçamento em Outubro. O Comité de Revisão de Projectos e Orçamentos integra 
representantes do MoFDP e dos MDA nos TWG. Examina e aprova projectos de desenvolvimento novos e em curso, e é dirigido pelo 
Secretário da Divisão do Desenvolvimento e do Orçamento. Os TWG são responsáveis por repartir os limites de despesas de investimento 
entre os ministérios relevantes. Em Novembro, o Comité de Estimativas examina as estimativas de despesa corrente e de investimento, 
junto com os projectos4. A partir deste ponto, o processo de orçamentação para as despesas de capital e despesas correntes é o 
mesmo. Segundo o pessoal do MoFDP, o ministério visava integrar a orçamentação das despesas de capital e corrente numa fase 
anterior do processo orçamental, ao integrar as avaliações técnicas para o processo orçamental 2017/18 num único exercício a ser 
realizado por técnicos da Unidade de Programas de Desenvolvimento e da Unidade de Administração do Orçamento.

1	 Sítio	Web	do	MoFDP,	Junho	de	2016:	http://www.finance.gov.bw/index.php?Itemid=141&option=com_content&view=article&id=112&catid=16
2	 Grupos	de	trabalho	temáticos	(TWG)	foram	introduzidos	no	PND	10	pata	criar	grupos	de	trabalho	intersectoriais	responsáveis	pela	concepção	e	execução	
de	projectos	de	desenvolvimento.	De	início,	existiam	oito,	mas	actualmente	são	apenas	quatro.	O	coordenador	dos	TWG	está	sedeado	no	Gabinete	do	Presi-
dente, junto do Gabinete para a Estratégia Nacional. Os actuais TWG são economia e emprego; governação, segurança e protecção; desenvolvimento social; e 
ambiente sustentável.
3	 Os	limites	de	despesa	de	capital	e	corrente	são	analisados	pelo	Comité	de	Estimativas	do	MoFDP	antes	de	serem	remetidos	ao	Conselho	de	Ministros	para	
aprovação, e aos MDA ou TWG.
4	 Consultar	o	Calendário	para	a	Preparação	do	Orçamento	de	2015/16	(http://www.finance.gov.bw/index.php?option=com_content&view=article&id=21&-
catid=14&Itemid=249)
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O governo do Botswana reconhece distingue o fundo consolidado do fundo de desenvolvimento, assim separando os recursos 
destinados à despesa de capital daqueles destinados à despesa corrente. De acordo com as Estimativas de Despesas de 2015/16, 
o fundo de desenvolvimento “inclui todos os valores distribuídos por lei a partir do fundo consolidado para financiar, entre outras, 
diversas despesas públicas para o desenvolvimento. O fundo também inclui os recursos recebidos de créditos contraídos pelo Estado 
para despesas de investimento e outros projectos públicos, bem como o reembolso das despesas em qualquer projecto”5. O Artigo 
36º da Lei de Gestão das Finanças Públicas (GFP), de 2013, estabelece que o fundo de desenvolvimento não faz parte do fundo 
consolidado, mas deve ser “mantido em conta separada junto da Direcção-Geral das Contas Públicas”6. 

Os orçamentos correntes e de investimento são apresentados separadamente nos projectos de lei do orçamento e nas estimativas. 
Nas Estimativas de Despesas dos fundos consolidados e de desenvolvimento, as estimativas de despesa corrente são registadas por 
ministério e departamento, depois por categoria (salários, deslocações, manutenção e despesas de exploração). As estimativas do 
fundo de desenvolvimento são registadas num anexo, pelos valores agregados por ministério, como também por projecto, 
juntamente com o custo total original previsto no Plano Nacional para o Desenvolvimento (PND), o custo total estimado revisto, as 
despesas cumulativas, as despesas referentes ao exercício em curso, a estimativa das despesas para os dois próximos exercícios, o 
saldo do custo total estimado e a fonte do financiamento (fundos nacionais ou de desenvolvimento). No Botswana, o termo 
“orçamento de investimento” não corresponde a um orçamento de investimento do sector público, não só porque algumas despesas 
de investimento são financiadas por financiadores externos, mas também porque algumas das actividades podem ser classificadas 
como despesas correntes, como, por exemplo, alguns dos custos de manutenção.

As Estimativas incluem também uma síntese de cada um dos projectos de desenvolvimento no âmbito do PND em curso, 
acompanhada de uma descrição do projecto e uma explicação de qualquer revisão do âmbito e dos custos, face ao estabelecido no 
perfil original do projecto no PND. Também é incluída uma tabela com a estimativa dos custos de capital e correntes do projecto 
relativamente a todo o período do PND. 

O plano de contas também apresenta de forma diferente as despesas de capital e as despesas correntes. As despesas correntes são 
lançadas em segmentos seguindo a organização orçamental, a conta e o centro de custos, enquanto que as despesas de investimento 
são contabilizadas apenas de acordo com os centros de custos, que são agregados em projectos. Além disso, os códigos dos centros 
de custos das despesas correntes e de investimento são diferentes – pelo que não é possível ligar os custos correntes de manutenção 
e de mão-de-obra (no orçamento corrente) aos projectos de desenvolvimento (no orçamento de investimento), indicando um 
elevado nível de separação na apresentação e no controlo das despesas de capital e correntes.

Embora o sistema de GFP do Botswana seja descentralizado, um sistema de quadros destacados do MoFDP é aplicado para 
administrar e acompanhar os processos a nível dos MDA. De acordo com a Lei de GFP, o Ministro das Finanças é responsável pelo 
controlo e gestão dos fundos consolidado, de desenvolvimento e outros fundos públicos, e por prestar conselhos quanto a questões 
de ordem financeira7. A responsabilidade pela manutenção das contas de receitas e despesas de cada entidade pública cabe ao 
respectivo contabilista8, que, na prática, é o secretário permanente do respectivo ministério. Uma característica que distingue o 
sistema de GFP no Botswana é a existência de quadros do MoFDP destacados para os diversos ministérios. Esses quadros incluem 
técnicos de planeamento, técnicos de finanças e técnicos da Direcção-Geral das Contas Públicas (Accountant General) e da unidade 
de	Auditoria	Interna.	Em	termos	funcionais,	os	técnicos	de	planeamento	e	de	finanças	respondem	aos	responsáveis	pelas	contas	
públicas, apoio ao orçamento, gestão da despesa (técnicos de finanças) e planeamento (técnicos de planeamento) dos ministérios 
para os quais foram destacados. Contudo, no MoFDP, os técnicos de planeamento respondem ao Director de Programas de 
Desenvolvimento e os técnicos de finanças respondem ao Director de Administração do Orçamento.

De acordo com o sistema aplicado, a responsabilidade pela GFP é descentralizada, com apoio do nível central aos MDA através do 
sistema de destacamento de quadros de planeamento e finanças. Em última análise, isto depende de quem é responsável pela 
gestão das despesas a nível ministerial, o que pode variar de ministério para ministério. Nos ministérios onde os técnicos de 
planeamento e de finanças assumem mais responsabilidade, o sistema torna-se mais “desconcentrado” ao contrário de 
descentralizado. Nos últimos anos, uma nova função tem vindo a surgir nos MDA – a de director financeiro – sendo este um 
funcionário afecto exclusivamente a um ministério sectorial. As entrevistas com técnicos de planeamento e de finanças revelaram 
que as funções do director financeiro não estão bem definidas e, em alguns ministérios, o cargo não existe. Originalmente, foi 
introduzido pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento de Competências para ampliar as funções do técnico de finanças 
quanto ao controlo do orçamento. O cargo de director financeiro parece indicar uma mudança para um maior controlo da GFP a 
nível ministerial, ou descentralizado.

5	 Estimativas	de	Despesa	2015/16	dos	fundos	consolidadado	e	de	desenvolvimento,	p.iii.
6	 Lei	sobre	a	GFP	(2013)	Parte	II,	Artigo	36(1).
7	 Lei	sobre	a	GFP	(2013)	Parte	II,	Artigo	4(1).
8	 Lei	sobre	a	GFP	(2013)	Parte	II,	Artigo	6(1).
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Constatações do estudo

Pergunta dois

O que sugerem os resultados relativos à gestão das finanças públicas a respeito da integração das despesas de capital e correntes?

Parte A: Integração insuficiente

Elementos de prova Discussão

a.  O estudo revela que os mecanismos visando integrar os custos correntes 
dos projectos de capital nos orçamentos nem sempre são aplicados de 
forma uniforme.
• Tanto o PND e como os perfis de projectos revistos contidos nas 

estimativas anuais contabilizam as despesas correntes de projectos de 
investimento no fundo de desenvolvimento para todo o período 
do PND.

• Os ministérios produzem memorandos de projecto contendo detalhes 
da despesa, vínculos a políticas nacionais e sectoriais, desagregação 
dos custos de capital para os componentes dos projectos e descrições 
técnicas pormenorizadas. Os objectivos e as actividades são claramente 
definidos com datas de início, datas de término e custos. Também 
incluem um quadro com uma estimativa dos custos correntes do 
projecto durante os primeiros cinco anos após a conclusão, incluindo 
categorias de despesas como serviços públicos, manutenção, 
exploração, juros e reembolso de empréstimos. Os memorandos dos 
projectos são utilizados para solicitar o financiamento do MoFDP 
depois de o Comité de Revisão de Projectos e do Orçamento ter 
aprovado o projecto ou a actualização do projecto no PND. Embora 
esses documentos exijam uma desagregação detalhada dos custos 
correntes, o memorando do projecto analisado pela equipa de estudo 
não continha uma estimativa dos futuros custos correntes a serem 
considerados no orçamento.

• Os representantes do Ministério do Governo Local e do Ministério da 
Educação e Desenvolvimento das Competências sugeriram que os 
futuros custos correntes dos projectos de desenvolvimento nem 
sempre são incluídos nos orçamentos. Esses custos são contabilizados 
apenas após a conclusão do projecto e os técnicos de planeamento 
comunicam-nos	aos	técnicos	de	finanças	no	ministério.	Isto	significa	
que não existem controlos para verificar se os custos correntes futuros 
totais de um projecto estão dentro dos limites orçamentais do 
ministério responsável pela sua implementação.

As evidências sugerem que as despesas de 
capital e correntes não revelam uma integração 
total em razão do sistema de dupla 
orçamentação. Existem mecanismos para 
associar as implicações de despesa corrente aos 
projectos de desenvolvimento, mas estes nem 
sempre são eficazes, tendo as entrevistas com 
os directores de orçamento revelado a vontade 
de agregar os processos. As cedências quanto à 
despesa de capital assentam nos objectivos de 
política formulados no PND, mas não é claro se 
isto é feito de forma a integrar os custos 
correntes.	Isso	deve-se,	em	parte,	ao	facto	de	
que, embora estejam a ser envidados alguns 
esforços para integrar os custos correntes 
através da documentação orçamental e dos 
projectos, as estimativas de despesas correntes 
nem sempre são fiáveis ou realistas e, em alguns 
casos, nem são comunicados.

Os mecanismos existentes para assegurar a 
integração são insuficientes, sendo depositada 
demasiada confiança na comunicação entre os 
técnicos de planeamento e os técnicos de 
finanças dos ministérios no sentido de apoiarem 
a transição para a necessidade de haver um 
orçamento corrente aquando da conclusão do 
projecto. Não foram identificados processos 
específicos que garantissem que isso sucedesse 
automaticamente. Os processos distintos de 
preparação do orçamento (até bastante tarde no 
processo) agravam a situação de duplicação de 
orçamentos, o que desincentiva a integração.
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Elementos de prova Discussão

• A contabilização dos custos correntes dos projectos de capital 
administrados pelos doadores pode ser mais complicada, porque a 
contabilização dos custos correntes fica a cargo da agência pública 
implementadora responsável por administrar o activo depois de 
concluído. A documentação dos doadores pode ser incoerente, e nem 
sempre inclui as informações exigidas nos memorandos de projecto em 
relação a projectos financiados internamente, o que pode dificultar 
ainda mais a inclusão das despesas correntes.

b.  Os mecanismos para estimar as despesas correntes de projectos de capital 
cingem-se a práticas de aplicação geral, sem provas claras de que são 
efectivamente aplicadas. Igualmente, cada ministério aplica práticas distintas.

• A equipa de estudo examinou os custos correntes e de capital estimados 
para o projecto do Botswana College of Agriculture financiado a partir do 
fundo de desenvolvimento, no âmbito do PND 10, com base nas Estimativas 
de Despesas e actualizações apresentadas para os exercícios 2009/10 a 
2015/16. As estimativas de custos correntes, embora nem todas, foram 
introduzidas durante alguns anos no decorrer do PND as estimativas foram 
revistas todos os anos. Contudo, não se identificou uma tendência quanto à 
revisão destas estimativas correntes. As revisões das estimativas de capital 
foram justificadas pela mudança de âmbito do projecto.

• Os funcionários da Unidade de Programas de Desenvolvimento definiram 
uma regra para estimar os custos correntes na elaboração do PND: 3-5% 
do custo total de capital do projecto é calculado como custo corrente, a 
menos que seja um projecto de grande envergadura. Para evitar 
complicações decorrentes do nível de mão-de-obra necessário, o 
PND 11, em vias de preparação, contém uma verba para mão-de-obra 
como uma categoria separada nos projectos de desenvolvimento, além 
dos custos de capital e correntes. A percentagem também depende da 
complexidade do projecto e da sua localização. Uma análise das 
despesas correntes registadas para projectos no PND revelou pouco, se 
algum, cumprimento da regra de 3-5 por cento.

c.  Existem provas claras de que os custos de capital são influenciados pelos 
objectivos das políticas nacionais.

• Numa entrevista, o PND foi referido como o “alicerce” do MoFDP, 
constituindo a base para o processo de planeamento e de orçamentação 
todos os anos. Os PND cobrem um período de seis anos e as prioridades 
são definidas por um processo exaustivo de consultas participativas. O 
PND serve de orientação para as decisões relativas aos custos de capital. 
Efectivamente, os funcionários do MoFDP indicaram que projectos que 
não estão contidos no PND são geralmente rejeitados pelo Comité de 
Revisão de Projectos e do Orçamento.

• No passado, os projectos inseridos no PND eram considerados 
prioridades estratégicas, mas podiam ser rejeitados se fossem 
apresentados como custos de capital no orçamento anual em virtude da 
alteração das prioridades ou uma pré-avaliação insuficiente do projecto. 
Ou seja, o processo orçamental anual servia para redefinir as prioridades 
estabelecidas no PND. De acordo com o pessoal da Unidade de 
Administração do Orçamento, este deixou de ser o caso; todos os 
projectos no PND devem ser implementados. É possível que os projectos 
sejam adiados para uma data posterior ao período do PND, mas apenas 
em razão da falta de financiamento.

Uma avaliação de cinco projectos do PND 109 
(nos domínios da saúde, da educação e do 
abastecimento de água) revela alterações 
significativas entre as estimativas dos custos 
totais originais e as estimativas revistas 
apresentadas em 2016 (para o exercício de 
2014/15). O desvio percentual mais baixo foi de 
10%, relativo ao projecto de Abastecimento de 
Água e Esgotos de Aldeias. Outros apresentavam 
variações (em alta ou em baixa) superiores a 50 
por cento. O exame de sínteses de projectos 
actualizadas nas Estimativas para os anos 
intercalares sugere que essas diferenças surgem 
de variações a nível das despesas de capital e 
correntes.	Isto	sustém	as	discussões	tidas	durante	
as entrevistas que sugeriram a tendência para o 
âmbito dos projectos de capital ser ampliado 
consideravelmente face aos objectivos iniciais 
previstos no PND, além de fornecer evidências de 
que os mecanismos de definição dos custos 
correntes não estão à altura de fornecer 
estimativas fiáveis.

Entrevistas com quadros superiores do MoFDP 
indicaram que a reforma na área da integração é 
uma prioridade. A primeira prioridade é a de 
melhorar a qualidade da determinação da 
despesa corrente em todo o ciclo de vida dos 
projectos de capital, ao melhorar as regras de 
cálculo das despesas nos manuais utilizados pelos 
técnicos de finanças e técnicos de planeamento, 
e ao programar acções de assistência técnica no 
âmbito do programa de reforma da GFP no início 
de 2017 em apoio ao processo de determinação 
da despesa. A segunda prioridade da reforma é a 
integração dos processos de orçamentação das 
despesas correntes e de capital, começando pela 
integração das avaliações técnicas com os MDA 
no início do ciclo orçamental. Contudo, 
reconhece-se que o processo de integração deve 
ser feito através do ciclo do PND e não apenas no 
ciclo	orçamental.	Isso	significa	aguardar	pelo	
PND 12 daqui a seis ou sete anos.

9 Estes projectos, todos incluídos no PND 10, são: 9221 escolas secundárias, 9259 escolas primárias, 9262 centros de saúde primária, 9267 abastecimento 
de	água	e	saneamento	a	aldeias,	e	9335	requalificação	de	centros	de	saúde.	A	metodologia	de	análise	passou	pela	comparação	das	estimativas	de	custos	totais	
originais	no	PND	10,	às	estimativas	revistas	de	custos	totais	contidas	nas	imagens	do	projecto	nos	anexos	do	Relatório	e	Contas	Anuais	2014/15.
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10 Botswana Public Expenditure Review, August 2010, World Bank, p.77.
11 Public Expenditure and Financial Accountability Assessment, Republic of Botswana, Agosto de 2013, p.68.
12 Botswana Public Expenditure Review, August 2010, World Bank, p.xi.
13	 Os	custos	de	capital	dos	projectos	de	desenvolvimento	são	calculados	por	uma	equipa	de	agrimensores	de	quantidas	do	Ministério	da	Informação,	Ciências	
e	Tecnologia.	As	estimativas	são	remetidas	aos	respectivos	ministérios	para	inclusão	nas	especificações	do	projecto	e	daí	calcular	o	custo	total	estimado.

Elementos de prova Discussão

• Estudo da Despesa Pública de 2010, elaborado pelo Banco Mundial em 
relação ao Botswana destacou a tendência de implementar projectos de 
importância nacional que não se inseriam no âmbito do PND10. Nas 
entrevistas, foi impossível confirmar se esta prática sofreu alterações.

• O modelo de memorando de projectos exige que os ministérios 
associem explicitamente um projecto à visão de desenvolvimento 
nacional do Botswana, a Visão 2016, às políticas definidas e aos 
programas prioritários do PND.

• O Relatório de Avaliação de Despesas Públicas e de Responsabilidade 
Financeira (Public Expenditure and Financial Accountability Assessment 
Report)	de	2013,	com	referência	ao	indicador	PI-12	(iii)	(existência	de	
estratégias sectoriais com custos plurianuais das despesas correntes e das 
despesas de investimento) concluiu que alguns ministérios possuem 
estratégias sectoriais em harmonia com o PND. Mas os custos dessas 
estratégias não estão definidos, nem contêm estimativas de despesa, tendo 
alguns ministérios afirmado que os planos sectoriais não foram utilizados 
para orientar as decisões de investimento11. Salienta-se, contudo, que o 
Relatório de Avaliação de Despesas Públicas e de Responsabilidade 
Financeira tem uma visão redutora do PND e que, efectivamente, o plano se 
baseia nas estratégias sectoriais para identificar as decisões de despesa.

d.  Os bens existentes de prestação de serviços são subutilizados e nem sempre 
são objecto de manutenção adequada.
• De acordo com o Estudo da Despesa Pública de 2010, as novas despesas 

de capital estavam a penalizar a despesa que devia ser afecta à 
conservação da infra-estrutura existente12.

• Os funcionários da Unidade de Administração do Orçamento informaram 
que esta situação se mantém, tendo afirmado que uma campanha 
levada a cabo nos últimos anos para implementar novos projectos levou 
a que os custos correntes com manutenção têm sido descorados.

Os custos de capital e as despesas correntes não 
estão suficientemente integradas no sistema de 
GFP do Botswana, embora existam processos, 
procedimentos e sistemas para promover a 
integração no contexto de um sistema de 
orçamento duplo. Porém, ficou claro nas 
entrevistas que existe um compromisso 
institucional forte no sentido de adoptar uma 
abordagem de orçamento-programa. Este 
representa um elemento fulcral da futura reforma 
da GFP, com a expectativa de substituir o foco em 
projectos individuais por uma perspectiva mais 
ampla sobre a integração das despesas de capital 
e correntes. O MoFDP espera implementar uma 
abordagem de orçamento-programa no PND 12.

Parte B: Integração excessiva

Elementos de prova Discussão

a.  Existem discrepâncias consideráveis entre as estimativas de despesa de 
capital e a despesa efectiva.
Uma avaliação dos cinco projectos do PND 10 acima referidos (vocacionados 
para a saúde, a educação e o abastecimento de água) revelam desvios 
significativos em relação às estimativas de despesa de 2014/15, conforme 
referido nas Contas Anuais. O projecto de construção e reparação de escolas 
secundárias excedeu em 675 por cento a dotação inicial de 850 milhões de 
Pula (moeda do Botswana – BWP). Noutros projectos, a despesa foi pouca 
ou nula. A forma como a informação é apresentada nas Contas Anuais não 
permite distinguir entre a despesa de capital e a despesa corrente, pelo que 
é impossível aferir se as variações são causadas do lado do orçamento de 
capital ou do lado do orçamento corrente.

b.  Existem mecanismos para separar as despesas de capital das linhas de base 
dos MDA.
As despesas de capital e correntes são determinadas separadamente para as 
linhas de base dos MDA, no que respeita aos orçamentos correntes e de 
investimento. Os limites máximos do orçamento corrente são definidos ao 
nível dos MDA e os de capital são definidos ao nível do TWG, resultando 
numa clara separação dos dois.

Com o sistema de dupla orçamentação no 
Botswana, a “integração excessiva” da despesa de 
capital e corrente não é uma preocupação.

Dada a natureza dupla do sistema de 
orçamentação, existem processos orçamentais 
que tratam adequadamente os investimentos de 
capital como um investimento pontual.	Isto	inclui	
o processo do Comité de Revisão de Projectos e do 
Orçamento, pelo qual os projectos novos e em 
curso são avaliados antes de serem aprovados para 
inclusão	no	orçamento	anual.	Igualmente,	embora	
o exercício de determinação da despesa corrente 
tenha sido identificado como uma área de 
reforma, o processo de determinação da despesa 
de capital é claro13.

Embora os projectos grandes, com uma forte 
componente de capital, sejam por vezes 
submetidos a estudos de viabilidade económica ou 
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Elementos de prova Discussão

c.  Não foram identificados projectos específicos tipo “elefante branco”, 
embora a Revisão da Despesa Pública de 2010 tenha identificado “uma 
queda notável dos retornos sobre o investimento”14.	Isto	não	provém	de	
uma integração excessiva das despesas de capital e correntes, mas de uma 
ênfase excessiva num orçamento assente no capital.

d.  Os atrasos na concepção e implementação de projectos são frequentes.
• A Revisão das Despesa Pública de 2010 (p. xiii) identificou a fraca 

execução do orçamento de investimento como uma preocupação 
importante para o Botswana.

• A Unidade de Programas de Desenvolvimento acompanha o progresso 
físico e financeiro dos projectos e identifica os atrasos causados pelo 
subfinanciamento sempre que o projecto tenha de ser submetido 
novamente ao MoFDP para obter financiamento adicional.

• As entrevistas também revelaram atrasos na implementação de 
projectos no PND devido à insuficiência de financiamento. Estes foram 
adiados desde a crise financeira em 2008/09, tendo sido colocados 
numa lista prioritária para serem implementados quando o 
financiamento estiver disponível.

a análises de custo-benefício, isto só acontece 
depois de um projecto ter sido aprovado e incluído 
no PND15. Não existem critérios para definir um 
projecto como “grande”.

O controlo das despesas de capital parece ser 
esporádico, revelando discrepâncias 
significativas (despesa excessiva e subutilização) 
entre as estimativas e a despesa efectiva. 
Contudo, esta situação não resulta da excessiva 
integração da despesa de capital e corrente, mas 
da capacidade e dos incentivos para calcular os 
custos com exactidão e evitar alterações 
importantes no âmbito dos projectos de 
desenvolvimento.

A integração excessiva é significativa na 
contabilização de algumas despesas correntes, 
como a inclusão das despesas de manutenção 
de alguns projectos como custos no orçamento 
de investimento, em vez de serem contabilizadas 
no orçamento corrente.

Pergunta três

Que provas existem das capacidades de coordenação do Ministério das Finanças e como contribuem para os resultados observados a 
respeito da integração?

Discussão

Consulte o Apêndice para um diagrama dos processos dos orçamentos corrente e de investimento.

Necessidade de coordenação

O processo de orçamento duplo no Botswana exige uma coordenação forte. As setas amarelas no Apêndice 1 identificam as áreas do 
processo em que uma melhor coordenação poderá contribuir para optimizar a integração. Estes aspectos são abordados em mais 
pormenor de seguida:

a.  Definição de projectos para inclusão no PND. O PND desempenha um papel importante nos processos de planeamento e 
orçamentação. Alguns elementos do MoFDP identificaram o processo de PND como o ponto de partida para uma melhor integração 
das despesas de capital e correntes. Quando os MDA submetem as suas propostas de programas e projectos, que incluem custos e 
resumos dos projectos, a qualidade da determinação dos custos é bastante fraca – alguns projectos não contêm qualquer 
informação quanto às despesas correntes. Este processo poderia ser reforçado se o MoFDP exigisse um padrão mais elevado de 
cálculo estratégico de custos (relativamente às despesas de capital e correntes) para todo o ciclo de vida de um projecto e fornecesse 
apoio	a	esse	trabalho	nos	MDA.	Isso	criaria	um	vínculo	multissectorial,	susceptível	de	produzir	projectos	bem	calculados,	assentes	
em vários recursos para produzir previsões fiáveis dos custos.

b.  Avaliações técnicas. As avaliações técnicas são realizadas no início do processo orçamental e permitem a revisão dos projectos do 
ano anterior. A Unidade de Programas de Desenvolvimento lidera esta actividade com os TWG, com destaque para as despesas no 
orçamento de investimento. A Unidade de Administração do Orçamento trabalha com os MDA, para avaliar as despesas correntes 
do ano anterior. O processo actual caracteriza-se pelo fraco intercâmbio de informações entre os membros do MoFDP responsáveis 
pelas despesas de capital e correntes. A combinação das duas avaliações isoladas e a análise simultânea dos progressos em ambos 
os orçamentos contribuiria para reforçar a coordenação interna no MoFDP e promoveria uma melhor compreensão das implicações 
de alterações nos projectos de desenvolvimento para o orçamento corrente. Os processos de orçamentação das despesas correntes 
e de investimento baseiam-se em informações sobre a execução no ano anterior (dependência em recursos partilhados). Uma 
melhor coordenação por parte do MoFDP nessa fase do ciclo orçamental asseguraria que as implicações dos projectos de 
desenvolvimento para as despesas correntes sejam tidas em conta no exercício orçamental seguinte.

12 

14 Botswana Public Expenditure Review, August 2010, World Bank, p.77. 
15	 Em	princípio,	isto	não	é	problemático	até	a	inclusão	de	um	projecto	no	PND	prever	a	sua	consecução.	As	entrevistas	indicaram	que	esta	não	é	a	situação.
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16 Botswana Public Expenditure Review, Agosto de 2010, World Bank, p.22. 

c.  O Comité de Revisão de Projectos e do Orçamento. Este comité assegura o controlo rigoroso e acompanhamento dos projectos de 
desenvolvimento (investimento) incluídos no orçamento anual, ao considerar os resultados físicos e financeiros previstos. Também 
define a prioridade dos projectos de desenvolvimento em função dos limites máximos de despesa no orçamento de investimento. 
Todavia, as decisões relativas à definição de prioridades das despesas de capital exigem acesso a estimativas realistas e precisas das 
despesas correntes para assegurar que sejam comportáveis no futuro. O processo actual não dá importância suficiente à avaliação 
das despesas correntes, que são examinadas pelo Comité de Revisão de Projectos e do Orçamento, mas que frequentemente estão 
ausentes da documentação do projecto (incluindo memorandos de projecto). Um processo de consulta distinto é realizado 
concomitantemente entre os técnicos de finanças dos ministérios sectoriais e o MoFDP para assegurar que as despesas correntes 
apresentadas pelos MDA não excedem os limites máximos aprovados e contidos nas directrizes orçamentais. Trata-se de uma 
situação em que as actividades da comissão e as consultas criam um único recurso (as estimativas orçamentais). Constata-se 
também uma dependência da informação usada nos dois processos: as consultas correntes requerem informações sobre as 
prioridades de capital discutidas pelo comité. Uma maior coordenação dos dois processos garantirá uma melhor contabilização das 
despesas correntes dos projectos de desenvolvimento.

As estruturas legais e orgânicas não promovem devidamente o objectivo de integração.

As entrevistas com funcionários do MoFDP, do Ministério do Governo Local e do Ministério da Educação e Desenvolvimento de 
Competências, revelaram que existe uma vontade de reforma no ministério, com vista a criar um processo orçamental mais unitário. As 
unidades dos orçamentos de investimento e correntes foram colocadas na mesma divisão no seio do MoFDP com a intenção específica 
de melhorar a integração. Os quadros superiores identificaram uma evolucão lenta, mas constante, para um orçamento por programas, 
o que exigirá o afastamento do orçamento duplo. Para os ministérios sectoriais, os técnicos de planeamento e os técnicos de finanças 
desempenham um papel fundamental na integração das despesas correntes e de capital, coordenando a nível ministerial para partilhar 
informações sobre projectos e programas. Os quadros do MoFDP e dos outros ministérios sectoriais afirmaram que a integração é vista 
como sendo importante, mas que os mecanismos e processos de promoção da integração não são claros.

De acordo com a Revisão da Despesa Pública de 2010, a importância da articulação entre os dois orçamentos tem sido amplamente 
reconhecida no Botswana, mas a capacidade de os integrar da melhor forma e assegurar estimativas de despesas correntes adequadas 
e exactas é um desafio que remonta a várias décadas16.

O mecanismo predominante para gerir as dependências entre as despesas de capital e correntes são os técnicos de planeamento 
e finanças nos ministérios sectoriais.

Cerca de 60 funcionários de cada área são afectos aos ministérios sectoriais para aconselhar e apoiar os técnicos financeiros nos domínios 
do planeamento e da orçamentação. Entre dois e seis técnicos de cada área são destacados do MoFDP para cada ministério. O técnico de 
planeamento é responsável por coordenar o desenvolvimento e a implementação do PND num MDA específico, prestar assessoria sobre 
a elaboração de planos, avaliar as descrições de projectos e fazer o acompanhamento dos projectos. Os técnicos de finanças preparam o 
orçamento de despesa corrente do ministério, administram os fundos, controlam os pagamentos e realizam o controlo financeiro ao, por 
exemplo, elaborar relatórios a serem apresentados ao Comité de Contas Públicas. Directrizes detalhadas relativas a cada uma dessas 
funções estão contidas num manual para os técnicos de planeamento e num manual para os técnicos de finanças. A expectativa é que a 
coordenação das despesas de capital e correntes decorra durante o trabalho dos técnicos de planeamento e de finanças, embora não 
existam processos formais. Por exemplo, quando um projecto está prestes a ser concluído, o técnico de planeamento deve informar o 
técnico de finanças para que este comece a contabilizar as despesas operacionais correntes no futuro orçamento. Os técnicos de 
planeamento também participam nas reuniões do TWG, desde a fase das avaliações iniciais até às reuniões do Comité de Estimativas e as 
reuniões do Comité de Revisão de Projectos e do Orçamento. Estes coordenam com os técnicos de planeamento noutros ministérios para 
apresentarem pontos de situação sobre projectos de desenvolvimento sob a alçada dos seus ministérios.

O Comité de Revisão de Projectos e do Orçamento é outro mecanismo de gestão das dependências entre as despesas de capital e 
correntes. Em teoria, este exercício deveria passar por um exame dos custos correntes das despesas de capital como um dos elementos 
a tomar em consideração ao definir as prioridades dos projectos de desenvolvimento a incluir no orçamento anual. Devido à fraca 
qualidade da informação relativa aos custos correntes contida na documentação dos projectos, este mecanismo não funciona com a 
eficácia desejada. Além disso, o pessoal do MoFDP integrado no Comité de Revisão de Projectos e do Orçamento referiram-se ao 
pequeno número de projectos rejeitados em razão do processo, ao sugerir que o mecanismo de avaliação e definição de prioridades 
não está a funcionar na sua plenitude.

Os sinais de integração bem ou mal-sucedida são em parte atribuíveis às tentativas de coordenação do MoFDP.

Embora existam mecanismos como o destacamento de quadros de planeamento e de finanças e o Comité de Revisão de Projectos 
e do Orçamento para promover a integração, estes não funcionam apropriadamente. Em parte, esta situação é atribuída às 
limitações de capacidades no MoFDP (ver a pergunta 4), como também nos ministérios sectoriais. Espera-se um nível elevado de 
coordenação entre os técnicos de finanças e de planeamento dos MDA no sentido de coordenar a integração das despesas de 
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capital e as despesas correntes, mas as directrizes desactualizadas nos manuais dos oficiais do planeamento e dos oficiais de 
finanças, conjugadas à falta de conhecimento de ambas as partes em relação às funções da outra, impede que essa abordagem seja 
bem-sucedida. Embora a responsabilidade pelos erros de cálculo dos custos correntes dos projectos de desenvolvimento no PND 
caiba até certa medida aos MDA, é necessário que haja uma melhor orientação estratégica sobre os custos que, se for fornecida pelo 
governo central, poderá melhorar a qualidade e permitir uma melhor tomada de decisão sobre as despesas de capital num momento 
posterior do ciclo de planeamento. O factor que mais contribui para a fraca integração das despesas de capital e correntes no 
Botswana é o sistema de dupla orçamentação.

Pergunta quatro
Que factores – sejam eles internos ou externos, técnicos ou incentivos políticos/institucionais – definem a capacidade do Ministério das 
Finanças no sentido de coordenar a integração da despesa de capital e a despesa corrente?

Parte A:  As capacidades de análise, regulamentares e de execução do MoFDP tanto promovem como 
restringem as suas capacidades de coordenação.

Elementos de prova Discussão

Tradicionalmente, o MoFDP possuía uma forte capacidade de análise, sendo 
reconhecido pela sua elevada qualidade de programação do investimento 
público e avaliação de projectos17. De certa forma, este continua a ser o caso, 
considerando a importância da assessoria prestada pelo MoFDP aos MDA e TWG 
sobre as propostas de orçamento e as listas de programas de desenvolvimento, 
no sentido de ajustá-las aos limites máximos. No entanto, o ministério parece ter 
perdido o seu poder analítico, conforme demonstrado pelo número reduzido de 
projectos rejeitados pelo Comité de Revisão de Projectos e do Orçamento, não 
obstante	a	escassez	de	informação	na	documentação	dos	projectos.	Isto	aponta	
para a fraca capacidade do MoFDP de tomar decisões ponderadas sobre a 
afectação de recursos e definição das prioridades da despesa de capital.

Informações	de	fraca	qualidade	ou	inexistentessobre	os	custos	contribuem,	em	
parte, para a fragilização da capacidade regulamentar do MoFDP no sentido de 
controlar e exigir melhores informações dos MDA para justificar a tomada de 
decisões. Outra característica notável da capacidade regulamentar está 
relacionada com a quantidade de contacto que os técnicos de planeamento e os 
técnicos de finanças têm com o MoFDP, em comparação com o tempo que 
passam nos ministérios para os quais são destacados. No passado, existia apenas 
um ou dois técnicos de planeamento e técnicos de finanças nos ministérios, que 
se encontravam com os quadros superiores do MoFDP uma vez por semana. 
Hoje, existem cerca de 60 de cada, mas o contacto com o MoFDP é menor (os 
técnicos de finanças reúnem-se com o Secretário de Desenvolvimento e do 
Orçamento uma vez por mês e os técnicos de planeamento reúnem-se 
quinzenalmente com o Secretário de Programas de Desenvolvimento). O tempo 
de contacto reduzido entre o pessoal destacado e seus superiores no MoFDP 
fragilizou o vínculo regulatório e a medida até à qual os técnicos de finanças e os 
técnicos de planeamento se sentem autorizados a controlar o comportamento 
dos seus ministérios.

As capacidades de execução do MoFDP centram-se no fornecimento de 
directrizes e informações aos MDA para apoiar o trabalho dos mesmos durante o 
processo orçamental ao, por exemplo, fornecer circulares orçamentais. Mas 
alguns dos materiais básicos de orientação não estão actualizados – a título de 
exemplo referimos o atraso na actualização dos regulamentos financeiros (no 
âmbito da Lei de GFP) e dos manuais dirigidos aos técnicos de planeamento e de 
finanças, cujo texto não foi revisto desde o final da década de 1980. Sem 
informações actualizadas sobre os processos de GFP, é difícil para o MoFDP 
coordenar os actores nos processos que visam apoiar a integração das despesas 
de capital e correntes.

As capacidades de análise e de execução do 
MoFDP reforçam a sua capacidade de 
coordenação, ao fornecer orientação e serviços 
de assessoria aos MDA e TWG no domínio da 
programação das despesas correntes e de 
capital durante o processo de formulação do 
orçamento. Porém, ambas estas capacidades 
também apresentam fragilidades que dificultam 
a integração das despesas de capital e correntes. 
A fragilização da capacidade analítica do 
ministério, em parte devido à baixa capacidade 
e escassez de recursos no MoFDP, impede que 
sejam tomadas decisões quanto à priorização de 
recursos que assegurem que os custos correntes 
das despesas de capital sejam comportáveis e 
viáveis nas condições financeiras prevalecentes.

No que toca às capacidades de execução, os 
materiais informativos necessários para orientar 
e informar os MDA durante o processo 
orçamental não estão suficientemente 
actualizados para poder promover a 
coordenação.

As capacidades de regulamentação também 
parecem ter piorado, o que reduz a capacidade 
do MoFDP de manter a sua autoridade sobre os 
MDA e controlar a qualidade de mecanismos 
como a determinação de custos, o que, por sua 
vez, tem implicações para a qualidade da 
informação utilizada para coordenar a despesa 
de capital e corrente.

17 Botswana Public Expenditure Review, August 2010, World Bank, p.xiii.
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Parte B:  A capacidade interna, sobretudo em relação aos recursos humanos, afecta a capacidade de 
coordenação do MoFDP.

Elementos de prova Discussão

a.  A capacidade e a competência dos funcionários do ministério no sentido de 
lidar com, e acompanhar os mecanismos de coordenação é baixa, o que, por 
sua vez, reduz a funcionalidade desses mecanismos.

• A primeira etapa de avaliação de projectos (antes de chegarem ao Comité 
de Revisão de Projectos e do Orçamento) é realizada por um grupo de 
economistas sob a égide do Director de Programas de Desenvolvimento. 
Este grupo consiste em apenas quatro membros, responsáveis pela 
avaliação dos projectos de uns cinco MDA, todos com prazos reduzidos.

• O grande número de técnicos de planeamento e de finanças destacados 
para ministérios sectoriais dificulta o controlo do trabalho deles por parte 
dos seus superiores no MoFDP no sentido de assegurar que estão 
efectivamente a promover a integração das despesas de capital e correntes. 
Esta situação é agravada pelo pouco contacto entre os funcionários do 
MoFDP e os técnicos de planeamento e de finanças.

• Os técnicos de planeamento e de finanças, consistindo em recém-
licenciados e funcionários com até 10 anos de experiência, reúnem uma 
grande diversidade de competências e experiência. Todos eles 
completaram ou pretendem completar um mestrado em economia 
(técnicos de planeamento), ou em finanças ou contabilidade (técnicos de 
finanças). Esta qualificação proporciona-lhes os conhecimentos necessários 
para realizar a análise necessária para a avaliação dos projectos. Todavia, a 
Revisão de Despesas Públicas e as entrevistas realizadas revelam que 
poucos são os projectos que estão acompanhados de estudos completos 
de viabilidade ou análises de custo-benefício, embora os técnicos possuam 
a capacidade técnica para os realizar.

• Os quadros superiores do MoFDP indicaram que os técnicos de 
planeamento e os técnicos de finanças têm poucos conhecimentos das 
funções de uns e doutros, o que dificulta a capacidade de coordenação e 
de garantir que os custos correntes das despesas de capital sejam tomados 
em consideração.

b.  Vários sistemas de informação captam informação de forma a promover uma 
melhor integração das despesas de capital e correntes pelo MoFDP e MDA.

• Em 2004, foi introduzido no Botswana um sistema integrado de 
informação para a gestão financeira: o Sistema de Contas e Orçamento 
do Estado, que produz um relatório mensal de receitas e despesas (de 
capital e correntes) para cada ministério, tendo sido introduzido em 
todos os MDA do país.

• O Sistema de Monitorização de Projectos de Desenvolvimento reúne 
informações sobre os projectos de desenvolvimento. Ainda não entrou 
em pleno funcionamento, mas contém informações relativas aos custos, 
incluindo aspectos de custos correntes, como a mão-de-obra. Os 
documentos de avaliação podem ser gerados automaticamente a partir 
do sistema. Contudo, este sistema não está associado ao Sistema de 
Contas e do Orçamento do Estado, estando prevista a integração dos 
mesmos no futuro à medida que o Sistema de Monitorização de 
Projectos de Desenvolvimento for actualizado.

Existem evidentes limitações de tempo e de 
pessoal para assegurar a implementação 
harmoniosa dos mecanismos de coordenação. 
Isto	deve-se	em	parte	ao	número	de	pessoal	
disponível para aplicar os mecanismos fulcrais 
de avaliação no MoFDP, embora a razão 
primordial resida nas capacidades dos técnicos 
de planeamento e de finanças. O tempo de 
contacto reduzido com a equipa que trabalha a 
nível central no MoFDP afecta a capacidade de 
coordenação. A relevância dos materiais de 
orientação é outro factor. Os manuais dos 
técnicos de planeamento e de finanças estão a 
ser revistos e o MoFDP reconhece o papel fulcral 
que desempenha no processo de coordenação. 
A combinação desses factores deverá melhorar 
a capacidade dos técnicos de planeamento e de 
finanças no sentido de integrar as despesas de 
capital e correntes a nível dos ministérios.

Os sistemas de informação existentes têm o 
potencial para apoiar uma melhor integração 
das despesas de capital e correntes e a 
orçamentação. O Sistema de Monitorização dos 
Projectos de Desenvolvimento é um sistema de 
monitorização de projectos que, por não estar 
associado do Sistema de Contas e Orçamento do 
Estado, dificulta a articulação de dados entre os 
sistemas. A aplicação generalizada do Sistema 
de Contas e Orçamento do Estado nos diferentes 
níveis de governo contribuiria de forma 
significativa para a capacidade de coordenação 
do MoFDP, permitindo-o enviar e receber dados 
com maior facilidade. No entanto, a qualidade 
dos dados é igualmente importante (ver o ponto 
4 da pergunta 4).



10 Capacidades dos ministérios das finanças e do planeamento na coordenação da despesa de capital e corrente

Parte C:  Em 1970 e 2005 a estrutura orgânica sofreu alterações para melhorar a integração do 
planeamento e da orçamentação, bem como dos orçamentos correntes e de investimento. 
No entanto, estas acções de reestruturação em pouco melhoraram a capacidade de 
coordenação do MoFDP.

Elementos de prova Discussão

• A fusão dos ministérios do planeamento e da orçamentação no MoFDP em 1970 
e a integração da Unidade do Orçamento para o Desenvolvimento na mesma 
divisão funcional em 2005 tinham como objectivo integrar as despesas de capital 
e correntes.

• Não existe mandato escrito para o MoFDP coordenar a integração dos 
orçamentos de capital e correntes, mas os técnicos superiores revelaram-se 
fortemente empenhados nesse sentido.

• As operações internas de integração são regidas por regras e orientações 
desactualizadas. Estão em vias de serem actualizados os regulamentos 
financeiros e outros materiais (incluindo os manuais dos técnicos de 
planeamento e de finanças) necessários para implementar a Lei de GFP mais 
recente	e	orientar	as	acções	dos	funcionários	do	MoFDP.	Isso	significa	que	existe	
uma lacuna nas regras relativas às operações internas que regem as funções do 
ministério, o que afecta a capacidade dos funcionários de implementar 
mecanismos de coordenação.

• Em termos de poder político, existe uma longa tradição no Botswana de o 
Ministro das Finanças também ocupar o cargo de Vice-Presidente. No passado, 
esta situação conferia ao MoFDP um grande poder político e capacidade para 
influenciar e regular os ministérios. Tem-se assistido a uma redução deste poder 
nos últimos anos.

Os mecanismos institucionais fizeram objecto de 
melhorias ao longo dos anos para facilitar a 
coordenação das despesas de capital e correntes, 
mas o nível de integração não melhorou. A equipa 
do MoFDP citou as reformas em matéria de 
orçamento-programa como mecanismos para 
aprofundar a articulação entre os orçamentos 
correntes e de investimento, tendo destacado a 
condição que sejam efectuadas nos prazos e na 
forma mais adaptada às prioridades do governo.

As reformas a nível intermédio, destinadas a 
actualizar o material de orientação e os 
regulamentos financeiros para o reforço da 
coordenação poderiam apoiar o processo de 
integração numa fase imediata.

Com menos influência política sobre os MDA, a 
capacidade do MoFDP para se afirmar e fomentar 
a coordenação é reduzida.

Parte D:  O obstáculo mais significativo aos mecanismos de coordenação é a falta de informações 
precisas e realistas para calcular as despesas correntes.

Elementos de prova Discusion

• O Ministério do Governo Local indicou que o cálculo das despesas correntes 
para determinados activos era simples e que podiam basear-se nos custos 
calculados para projectos semelhantes, como escolas primárias.

• Embora exista uma regra de 3-5 por cento para calcular os custos correntes dos 
projectos de capital, esse valor não é suficiente para fazer face aos custos ao 
longo do ciclo de vida de um projecto. A questão dos custos de manutenção 
como subcategoria de custos correntes é particularmente desafiadora.

• Os funcionários do MoFDP identificaram a baixa capacidade e a relutância 
como factores que contribuem para a fraca qualidade das previsões de custos 
correntes para projectos de desenvolvimento.

• Embora os técnicos de planeamento e os técnicos de finanças sejam 
responsáveis pela coordenação e organização da informação relacionada com 
os custos, essa informação deve ser facultada em primeiro plano pelos gestores 
de projecto nos MDA.

• Os MDA podem tanto promover como prejudicar as capacidades de 
coordenação dos técnicos de planeamento e dos técnicos de finanças. Estes 
técnicos têm diferentes níveis de acesso aos secretários permanentes 
(directores financeiros) nos ministérios. Por exemplo, os técnicos de 
planeamento do Ministério de Governo Local são vistos como assessores-chefe 
do secretário permanente, mas a quantidade do contacto com, e o seu nível de 
influência sobre os quadros superiores nos ministérios podem afectar o alcance 
do seu poder no ministério.

Devido ao papel dos ministérios sectoriais na 
provisão de estimativas de custos, estes 
apresentam o potencial de prejudicar 
significativamente a função de coordenação do 
MoFDP na integração das despesas de capital e 
correntes. A informação deficiente sobre a 
despesa incide sobre a capacidade dos 
funcionários do MoFDP no sentido de avaliar os 
projectos de forma realista e decidir como 
adequá-los aos limites máximos de despesa de 
capital e corrente para efeitos do orçamento 
anual. 

O acesso dos técnicos de planeamento e dos 
técnicos de finanças aos quadros superiores nos 
ministérios sectoriais determina a capacidade dos 
mesmos de reunir os diferentes actores e 
sequenciar devidamente as informações 
necessárias para elaborar e executar orçamentos 
de investimento e correntes a nível ministerial.



Estudo de caso: Botswana 11

Elementos de prova Discussão

Parte E:  As vantagens históricas de um sistema de dupla orçamentação reduziram os incentivos 
para os actores políticos se concentrarem na integração das despesas de capital e 
correntes.

Elementos de prova Discussão

• O duplo orçamento é reconhecido como um elemento-chave para o sucesso 
do desenvolvimento do Botswana após a independência num contexto que 
exigia a implantação rápida de infra-estruturas (tanto físicas quanto sociais).

• O orçamento de investimento individual servia de interface útil para os 
doadores de ajuda nas décadas de 1970 e 1980 canalizarem as suas 
subvenções e empréstimos concessionais.

• A Revisão de Despesa Pública de 2010 destaca o alto nível de confiança que a 
liderança política depositou no sistema de planeamento e orçamentação, 
para garantir que a riqueza proveniente dos diamantes fosse protegida e 
canalizada para o desenvolvimento de infra-estruturas18.

• Nas quatro décadas de crescimento do Botswana, o pequeno governo do país 
consolidou o sistema de dupla orçamentação bem-sucedido, simples de 
entender e utilizar num contexto de baixas capacidades, e susceptível de 
apoiar a rápida expansão do capital devido ao apoio político ao orçamento 
de capital.

O rápido aumento da população, a expansão da 
função pública e a redução dos recursos 
disponíveis resultaram numa cultura herdada 
de desenvolver planos e orçamentos com base 
nas necessidades, o que não se coaduna com as 
realidades num contexto de parcos recursos.

O governo depara-se com uma queda das 
receitas desde a crise financeira de 2008/09, e a 
redução das receitas provenientes dos 
diamantes irá agravar ainda mais a restritividade 
dos	recursos.	Isto	vai	contra	à	cultura	orientada	
pelas necessidades e à experiência do Ministério 
das Finanças e dos ministérios sectoriais, que 
não tiveram necessidade de fazer cedências 
entre diferentes projectos e tipos de despesas.  
A Revisão de Despesa Pública de 2010 refere 
que os incentivos são baixos para os actores no 
processo orçamental ponderarem a eficiência 
dos projectos porque no passado não era 
necessário justificar a vantagem de cada um em 
relação aos outros19.

Num ambiente caracterizado pela abundância 
de recursos, não se regista a necessidade de 
avaliar as implicações das despesas correntes 
dos investimentos de capital. Esta cultura 
herdada no Botswana é um factor importante 
que afecta a capacidade do MoFDP de 
coordenar a integração dos dois orçamentos.

18 Botswana Public Expenditure Review, August 2010, World Bank, p.xi.
19 Botswana Public Expenditure Review, August 2010, World Bank, p.xii.
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Pergunta cinco

Como é que o Ministério das Finanças ajustou os factores sob o seu controlo para estimular a sua capacidade de coordenação das despesas 
de capital e correntes em circunstâncias diferentes? Quais são os ensinamentos? Que conselhos de política podem ser extraídos do estudo?

Discussão

A restruturação institucional é um mecanismo importante aplicado pelo MoFDP no passado para coordenar os processos dos 
orçamentos de capital e corrente, ao congregar na mesma unidade os funcionários responsáveis pela elaboração dos orçamentos 
correntes e de investimento. Mas isto não produziu os resultados preconizados para efeitos da coordenação. O alargamento da 
interface entre o pessoal responsável pelo planeamento e orçamentação, e pelas despesas correntes, bem como a criação de 
estruturas organizacionais formais que o promovem, constitui o cerne das reformas no MoFDP desde a década de 1970. A introdução 
de TWG no âmbito do PND 10 teve como objectivo melhorar a coordenação em projectos de desenvolvimento que exigem a 
participação de vários MDA. A intenção era também melhorar a coordenação entre as despesas de capital e correntes no orçamento 
de	investimento.	Isto	permitiu	uma	maior	coordenação	das	mesmas	no	MoFDP	e	entre	os	técnicos	de	planeamento	em	diferentes	
MDA (pelo viés dos TWG). Além das estruturas orgânicas que permitem uma maior coordenação, o estudo de caso revelou que a 
integração das despesas de capital e despesas correntes no Botswana continua muita fraca.

Enquanto existir um sistema de dupla orçamentação, continuará a ser difícil para o Botswana coordenar a integração das 
despesas de capital e correntes. É difícil identificar as articulações entre o orçamento de investimento e o orçamento corrente. A 
razão prende-se com uma definição deficiente do orçamento de investimento e a consequente contabilização de algumas despesas 
correntes neste, em vez de serem contabilizadas no orçamento corrente. É isto que dificulta avaliar com precisão e controlar 
devidamente as implicações dos custos correntes associados aos projectos de capital20. Conforme acima referido, um sistema de 
dupla orçamentação apresenta vantagens quando o contexto exige um aumento significativo do capital físico e social, e existem 
recursos suficientes para esta finalidade. Numa tal situação, não é necessário fazer cedências nem priorizar as despesas de capital em 
função das implicações para a despesa corrente. Todavia, à medida que o Botswana se confronta com uma menor disponibilidade de 
recursos, será impossível o orçamento de investimento fazer face a todos os projectos propostos pelos MDA, pelo que a articulação 
entre os dois orçamentos assume maior importância.

Os técnicos do planeamento e de finanças estão em vias de definir as características do sistema de GFP do Botswana, e o sistema 
de destacamento de quadros tem historicamente permitido a promoção das capacidades de coordenação do MoFDP.	Instalados	
no centro dos processos de GFP junto dos MDA para “orientar” as suas actividades de planeamento da despesa e de orçamentação, 
no passado, os técnicos do planeamento e os técnicos de finanças têm sido um dos mais fortes instrumentos de coordenação para o 
MoFDP em relação aos MDA. Embora os manuais que orientam o trabalho destes técnicos necessitem de ser actualizados, as funções 
dos mesmos estão bem definidas e eles possuem as capacidades necessárias para liderar a integração das despesas de capital e 
correntes. Todavia, as entrevistas para o estudo de caso revelaram que a funcionalidade dos técnicos de planeamento e dos técnicos 
de finanças como mecanismos de coordenação diminuiu com a expansão do governo nos últimos 30 a 40 anos. O número de técnicos 
afectos a cada uma das áreas aumentou significativamente, dificultando a articulação significativa e bem coordenada entre o MoFDP 

20 Botswana Public Expenditure Review, August 2010, World Bank, p.xii.

Conclusão e ensinamentos colhidos



Estudo de caso: Botswana 13

e os MDA. Os técnicos de finanças reúnem-se com o Director de Desenvolvimento e do Orçamento apenas uma vez por mês, e os 
técnicos do planeamento reúnem-se com o Director de Programas de Desenvolvimento de quinze em quinze dias. No passado, essas 
reuniões serviam de mecanismo de coordenação que permitia a troca de informações entre o MoFDP e os MDA, e entre os técnicos 
de planeamento e os técnicos de finanças dos diferentes MDA. A expansão da função pública veio enfraquecer e dificultar a gestão 
das relações pessoais e do tempo de contacto necessário para manter a coordenação. O sistema de destacamento é eficaz, mas as 
realidades do contexto actual reduziram a sua funcionalidade. Todavia, os planos do MoFDP no sentido de actualizar os manuais 
destes técnicos poderão melhorar o desempenho destes quadros.

O enfraquecimento da capacidade dos MDA quanto à determinação de custos correntes realistas em relação às despesas de 
capital e a fraca capacidade do MoFDP de avaliar adequadamente os projectos prejudicam a capacidade de coordenação do 
ministério para poder efectivamente integrar as despesas correntes e de capital. O exame da documentação do projecto e as 
versões iniciais do PND 11 revelaram que os custos correntes das despesas de capital são frequentemente omitidos ou sofrem 
alterações	sem	justificação	ou	razão	plausível.	Isto	afecta	a	capacidade	do	MoFDP	(já	enfraquecido	pela	falta	de	pessoal	e	
consideráveis limitações de tempo) de avaliar e analisar a documentação de forma eficaz e contribuir para decisões bem informadas 
junto do Comité de Revisão de Projectos e de Orçamentos, entre outros processos, porque as informações estão incompletas ou não 
são fiáveis. Os funcionários do MoFDP referiram-se à melhoria da determinação de custos graças a um conjunto de reformas, 
incluindo assistência técnica e acréscimos aos manuais dos técnicos de planeamento e de finanças. Os funcionários também 
reconhecem que o processo de determinação de custos deve ser restruturado nas fases iniciais do planeamento, durante a 
formulação de projectos no PND, para poder influenciar as fases posteriores do processo. Os resumos de projectos no PND estão a 
ser substituídos por uma apresentação que foca nos objectivos, nos resultados e nos indicadores-chave de desempenho, na 
sequência	da	introdução	do	Programa	de	Investimento	Público	recomendado	no	Plano	de	Reforma	da	GFP	de	2010.	Os	funcionários	
do MoFDP afirmaram que esta é uma forma de apoiar um processo reforçado pela determinação de custos e evitar que os custos dos 
projectos sejam inflaccionados. Contudo, isto não se coaduna com a abordagem que defende a introdução de um orçamento 
baseado em programas como a solução para os desafios da integração.

O MoFDP está empenhado em implementar reformas para transformar o foco do orçamento para uma abordagem de 
orçamento-programa. A expectativa é que venha a melhorar a capacidade de coordenação das despesas correntes e de capital. 
Em termos culturais, é importante mudar incrementalmente os processos de GFP, sob a liderança do MoFDP, e garantir articulação 
em	todo	o	processo	de	planeamento.	Isso	significa	que	a	reforma	será	lenta,	mas	deliberada,	e	que	se	deverá	aguardar	até	à	
elaboração do PND 12 ou 13 em seis ou doze meses até conseguir a plena integração.
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Apêndice da matriz de relato

Mapa das actividades e fluxos de informação no processo de definição dos orçamentos correntes e de capital, com indicação das 
dependências principais.
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