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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

A responsabilidade pelas despesas correntes e de capital está integrada no Ministério das Finanças e Planeamento Económico 
(MINECOFIN) do Ruanda. A estrutura institucional do executivo no Governo do Ruanda prevê um único ministério encarregado das 
finanças e do planeamento económico. Este ministério foi criado em Março de 1997, na sequência da fusão do Ministério das Finanças 
e do Ministério do Planeamento para melhorar a coordenação entre as funções de finanças e de planeamento. Embora existam dois 
departamentos no MINECOFIN – um responsável pelo orçamento (o Departamento do Orçamento Nacional) e o outro responsável pelo 
planeamento (Departamento de Planeamento do Desenvolvimento Nacional e Pesquisa) – a responsabilidade pela coordenação do 
orçamento das despesas correntes e de capital cabe ao Departamento de Orçamento Nacional.

As Avaliações do Desempenho da Gestão das Finanças Públicas (PEFA, na sigla inglesa), realizadas em 2007 e 2010, apontaram para a 
existência de dificuldades a nível da integração das despesas correntes e de capital no que respeita ao indicador de desempenho 
relativo ao planeamento orçamental plurianual (PI 12-IV). Em 2007, a avaliação PEFA indicou que a orçamentação da despesa de 
investimento e corrente eram processos separados, e atribuiu uma pontuação de ´C´ a esse indicador. A pontuação subiu para ´C +´ em 
2010, na sequência de reformas que permitiram que grande parte dos investimentos fossem seleccionados de acordo com estratégias 
sectoriais relevantes, embora tivesse apontado para a deficiência de capacidades para prever as necessidades futuras de despesas 
correntes dos actuais investimentos. Os resultados da avaliação do PEFA de 2015 ainda não foram publicados, mas a expectativa é que 
a pontuação seja melhor em virtude das recentes reformas destinadas a melhorar a articulação entre a elaboração de planos e 
orçamentos numa perspectiva plurianual. Desde 2014/15, o MINECOFIN tem emitido directrizes para os convites a propostas de planos 
e orçamentos, nos quais as entidades públicas são solicitadas a fornecer estimativas a médio prazo da despesa corrente associada aos 
activos existentes. 

Porém, este estudo constatou que, embora os orçamentos correntes e de capital estivessem integrados, os desafios persistem e as 
despesas correntes futuras associadas aos bens de capital nem sempre são estimadas com precisão. O processo orçamental começa 
com uma fase de planeamento estratégico, que consiste na revisão do desempenho financeiro e não financeiro nos anos anteriores e 
definição das prioridades que irão servir de base para as dotações orçamentais no exercício fiscal seguinte. Isto permite uma visão da 
despesa total, sem distinguir entre despesa corrente e de capital. A fixação de limites máximos para orçamentos correntes e de capital, 
embora vinculativos ao nível agregado, oferece às entidades a flexibilidade de reafectar a despesa nas categorias para melhor alinhar 
os pedidos de despesa às prioridades identificadas. Os limites consagrados aos ministérios, departamentos e agências (MDA) dividem-se 
em quatro categorias de despesa principais: salários e remunerações; despesas correntes não-salariais; capital financiado internamente; 
e capital financiado externamente. Os limites são vinculativos ao nível dos ministérios, mas flexíveis dentro de um ministério: é 
permitida a reafectação entre as agências que pertencem a determinado ministério, desde que o limite do total das categorias seja 
observado. A execução orçamental, realizada com recurso ao sistema integrado de gestão financeira, distingue claramente entre as 
despesas dos orçamentos correntes e de capital, informando assim o acompanhamento das despesas, a apresentação de relatórios 
sobre a execução das despesas e a compilação das contas. Contudo, registam-se desafios quanto à execução da despesa de capital 
proveniente de financiamento externo, bem como a nível dos relatórios e manutenção de contas sempre que a despesa ocorre à 
margem do sistema nacional. Embora as diferentes fases do processo orçamental sejam da responsabilidade dos diferentes 
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departamentos do MINECOFIN (a fase de planeamento estratégico é realizada pelo Departamento de Planeamento do Desenvolvimento 
Nacional e Pesquisa; a preparação do orçamento e o controlo da execução cabe ao Departamento Nacional de Orçamento; e a execução 
orçamental, manutenção de contas e preparação de relatórios cabe ao departamento de contabilidade geral), os orçamentos correntes 
e de capital permanecem integrados.

Embora o processo de preparação do orçamento permita a integração de despesas correntes e de capital, a lei das dotações 
orçamentais faz uma distinção entre as duas para fins de apresentação. No Ruanda, é feita a distinção entre o orçamento “de capital” 
e o orçamento de “investimento”. Por definição, as despesas de capital dizem respeito a pagamentos relativos à aquisição de activos 
não financeiros (activos fixos, inventário, artigos de valor e activos não produzidos), e as despesas de investimento, particularmente no 
caso do Ruanda, dizem respeito a projectos que, por desígnio, podem incluir tanto despesas correntes como despesas de capital. A lei 
das dotações orçamentais distingue entre a despesa corrente e a despesa de investimento, sendo que os anexos da lei das dotações 
orçamentais prevêem uma clara distinção entre as despesas correntes e as de capital. Os anexos não são meramente para efeitos de 
informação, mas fazem parte integrante das instruções contidas na lei das dotações orçamentais. O Anexo II-1, relativo às despesas 
detalhadas por agência orçamental distingue claramente a despesa por categoria económica em conformidade com o plano de contas 
do governo. Este anexo apresenta as despesas em conformidade com o Manual de Estatísticas das Finanças Públicas (2014) do Fundo 
Monetário (FMI) e distingue as despesas (despesas correntes) decorrentes da aquisição de activos não financeiros (despesas de capital) 
por agência orçamental. O Anexo II-4 e o Anexo II-7 apresentam informações semelhantes, resumindo as despesas por categorias 
económicas e agências orçamentais. O Anexo II-2 apresenta as despesas correntes e de investimento na estrutura programática do 
orçamento, enquanto o Anexo II-3 contém uma lista todos os projectos de investimento (formando despesas de investimento) com as 
respectivas fontes de financiamento.

No Ruanda, a gestão das finanças públicas (GFP) é descentralizada. A gestão das despesas é descentralizada para os ministérios e 
agências e é da responsabilidade do gestor orçamental-chefe da respectiva entidade pública, conforme estipulado no quadro jurídico 
da GFP e constatado na prática (revelando uma forte observação das leis). O quadro jurídico da GFP consiste numa Lei Orgânica das 
Finanças e dos Bens do Estado (OBL) e uma Ordem Ministerial dos Regulamentos Financeiros (a seguir designada de “Regulamento 
Financeiro”) que prevêem a descentralização da gestão das despesas. O artigo 19.º da OBL estipula as responsabilidades de um director 
orçamental, que incluem: a preparação de planos de médio prazo, planos de acção anuais e orçamentos anuais relativos aos fundos 
fornecidos à entidade pública sob a sua responsabilidade; o controlo da execução do orçamento; e a gestão eficaz, eficiente e 
transparente dos fundos públicos afectos à entidade pública sob a sua responsabilidade. As funções dos gestores do orçamento no que 
tange à gestão das despesas estão estipuladas nos artigos 34º a 48º da OBL. As entrevistas realizadas com funcionários de duas1 das 
agências visitadas no âmbito do estudo – a Autoridade para o Desenvolvimento da Mão-de-Obra do Ministério da Educação e a 
Autoridade para o Desenvolvimento das Estradas e Transportes do Ministério das Infra-estruturas – confirmaram a descentralização 
dos processos de planeamento e de orçamentação dos MDA, cingindo-se o papel do Ministério das Finanças à assessoria técnica, 
coordenação e consolidação a nível nacional.

1	 O	estudo	investigou	a	integração	dos	orçamentos	corrente	e	de	capital	no	Ministério	da	Educacção	e	no	Ministério	das	Infra-estruturas,	sendo	esta	a	agência	
governamental	responsável	pela	implementação	de	obras	públicas	de	capital.	A	equipa	de	estudo	identificou	duas	questões	específicas	ao	Ruanda.	Primeiro,	
enquanto agências de despesa, os ministérios não têm despesas de capital (projectos de desenvolvimento). Os ministérios são responsáveis pela formulacção de 
políticas	e	coordenação,	enquanto	as	agências	afectas	aos	ministérios	planeiam,	implementam	e	controlam	a	despesa	de	capital.	O	ministério	de	tutela	limita-se	
a	coordenar	e	assegurar	a	coerência	e	o	alinhamento,	por	parte	das	agências	de	implementacção,	com	as	políticas	do	sector/ministério.	Em	segundo	lugar,	o	
Ministério das Infra-estruturas, à semelhança de outros ministérios, não possui despesas de capital – os projectos de infra-estruturas (estradas, água, electricidade, 
habitacção)	são	planeados	e	implementados	por	agências	afiliadas.	Mas	nenhuma	destas	agências	implementa	projectos	em	nome	de	outras	agências	públicas	(por	
exemplo, as escolas são construídas por agências do Ministério da Educacção; os hospitais/centros de saúde são construídos por agências do Ministério da Saúde). 
É neste contexto que foram seleccionadas duas agências, uma afecta ao Ministério da Educação (a Autoridade para o Desenvolvimento da Mão-de-Obra) e outra no 
âmbito do Ministério das Infra-estruturas (Autoridade para o Desenvolvimento das Estradas e Transportes) face, sobretudo, à dimensão das suas dotações orçamen-
tais.	As	duas	agências	seguem	processos	orçamentais	semelhantes,	senão	idênticos,	no	que	respeita	aos	orçamentos	correntes	e	de	capital.
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Pergunta dois

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

Parte A: Integração insuficiente

Elementos de prova Discussão

a.  Existem alguns indícios de que os custos correntes dos 
projectos de capital são contabilizados nas propostas 
orçamentais, nas dotações orçamentais e nas projecções.

• As apresentações orçamentais seguem num formato de 
quadro de despesas a médio prazo, com estimativas 
indicativas para os dois exercícios subsequentes. As 
apresentações são decompostas em programa e 
subprograma, e acompanhas de custos para cada 
actividade. Os códigos dos custos permitem a 
diferenciação entre as despesas de capital e correntes 
no plano de contas.

• O modelo de documento de perfil de projecto2, 
preenchido pelos MDA para projectos novos e em curso 
a serem incluídos no orçamento, requer um 
subconjunto de informações sobre os custos, incluindo 
estimativas de custos de implementação, custos totais 
de investimento e custos anuais de manutenção 
e exploração.

• Entrevistas com o pessoal da Unidade Nacional de 
Planeamento de Investimentos confirmaram que os 
projectos são acompanhados de estimativas de custos 
correntes no início do processo orçamental, durante as 
consultas de planeamento.

Na medida do possível, as despesas de capital e correntes não 
estão subintegradas.

• Normalmente, as cedências associadas às despesas de 
capital fundamentam-se nos objectivos políticos para os 
quais contribuem e são decididas de forma integrada com as 
despesas correntes. Durante o processo de planeamento, a 
elaboração dos planos e investimentos dos MDA é um 
processo altamente iterativo, caracterizado por consultas no 
seio dos próprios MDA, como com o governo local e o 
MINECOFIN. Durante este processo, as despesas correntes e 
de capital são examinadas concomitantemente.

O Quadro Orçamental 2015/16 – 2017/18 também esclarece 
o processo de cedências que ocorre durante as fases de 
planeamento e orçamentação. O documento aponta para 
uma diminuição das despesas correntes abaixo dos limites 
macroeconómicos: “A dotação de recursos a programas e 
projectos não prioritários foi reavaliada e reafecta sempre 
que apropriado. Em consonância com isso, o Comité de 
Investimentos Públicos (PIC) analisou áreas de duplicação e 
identificou projectos improdutivos, tendo formulado 
medidas para melhoramento ou reafectação das verbas a 
outras prioridades em alguns casos”. 

• Os custos correntes dos projectos de capital são 
normalmente contabilizados aquando da avaliação e 
selecção de projectos de capital. Os projectos novos e em

2	 Modelos	de	documentos	de	perfil	de	projectos	são	incluídos	no	primeiro	convite	a	propostas	de	planos	e	orçamentos	dirigido	aos	MDA,	obrigando-os	a	facultar	
informações	sobre	novos	projectos	para	permitir	a	avaliação	técnica	de	novos	pedidos.	A	informação	solicitada	nos	documentos	de	perfil	de	projecto	inclui:	uma	de-
scrição	do	projecto	(designação,	localização);	documentos	de	planeamento	(estudos	de	viabilidade,	desenho	técnico/configuração,	viabilidade	socio-económica,	aval-
iação	do	impacto	ambiental);	o	impacto	socio-económico	do	projecto	(beneficiários	do	projecto,	importância	estratégica,	impacto	para	a	distribuição	de	rendimentos	
e para o alívio da pobreza, impacto para a criação de empregos, desenvolvimento de conhecimentos, exportações, ambiente); custos do projecto (custo total do 
projecto,	estimativas	dos	custos	de	manutenção	e	exploração,	estimativas	de	médio	prazo);	e	justificação	pelo	vínculo	ao	quadro	de	planeamento	nacional	(vínculos	a	
áreas	temáticas	da	Estratégia	para	o	Desenvolvimento	Económico	e	Redução	da	Pobreza,	contribuição	para	os	objectivos	e	resultados	definidos	a	nível	sectorial).

Constatações do estudo
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Elementos de prova Discussão

Os custos dos projectos de capital são analisados durante o 
processo de planeamento, que antecede o processo 
orçamental.

b.  Existem poucos indícios de mecanismos centralizados 
rigorosos e eficazes para estimar os custos correntes de 
projectos de capital.

• As entrevistas com a unidade de planeamento do 
MINECOFIN e as duas agências – a Autoridade para o 
Desenvolvimento da Mão-de-Obra e a Autoridade para 
o Desenvolvimento de Estradas e Transportes – 
indicaram que diferentes sectores, níveis de governo e 
organizações utilizam métodos diversos para fazer as 
estimativas das despesas correntes de projectos de 
capital. Por exemplo, as dotações correntes para 
despesas de capital descentralizadas, implementadas 
pela Agência de Desenvolvimento de Entidades 
Administrativas Locais, são sistematicamente fixadas 
em 7-10 por cento do custo de capital de um projecto 
no exercício orçamental em curso.

• As duas agências, bem como as unidades de 
planeamento e orçamentação, afirmaram que o cálculo 
dos custos correntes de manutenção constitui um 
desafio particular. Quanto aos projectos de capital com 
financiamento externo, a Autoridade para o 
Desenvolvimento de Estradas e Transportes sublinhou 
que os parceiros de desenvolvimento sugerem 
frequentemente uma percentagem do custo total da 
despesa corrente. A agência prevê realizar um estudo 
para desenvolver uma fórmula que permita calcular as 
exigências de manutenção das estradas.

• A Unidade de Financiamento Externo referiu-se à regra 
que pelo menos 7-10% do custo total de capital de um 
projecto deve ser afecta a despesas correntes.

c.  Existem fortes indícios de que as despesas de capital são 
impostas pelos objectivos de política sectorial.

• No primeiro convite a propostas de orçamento para o 
exercício de 2016/17, os pontos de referência utilizados 
pelos MDA para a priorização são os programas de sete 
anos do governo, a Estratégia de Desenvolvimento 
Económico e Redução da Pobreza (EDPRS) 2 e os planos 
estratégicos sectoriais.

• Consultas de planificação são realizadas antes das 
consultas sobre o orçamento para assegurar a 
complementaridade dos planos entre os sectores e para 
que as prioridades definidas no EDPRS 2 sejam incluídas. 
Os resultados das consultas de planificação contribuem 
para a definição dos limites máximos orçamentais e para 
formular o conteúdo do Quadro Orçamental.

• Os documentos de perfil do projecto exigem que cada 
projecto seja associado ao EDPRS 2, a um resultado 
temático prioritário específico e a estratégias sectoriais 
a nível ministerial.

curso são submetidos à Unidade Nacional de Planeamento 
de Investimentos num documento de perfil de projectos. 
O PIC, tratando-se de um comité a nível nacional, tem o 
mandato para aprovar novos projectos a serem 
implementados no âmbito do orçamento anual. Examina 
cada um dos projectos de capital propostos pelos MDA, a 
saber os custos do projecto, a conveniência e a 
exequibilidade dos mesmos de acordo com os seus critérios 
de priorização e selecção. Isto revela um controlo rigoroso 
dos benefícios e riscos dos grandes investimentos a médio 
prazo, bem como da sustentabilidade financeira dos 
mesmos.

• Não é claro se as estimativas das despesas correntes são 
realistas e fiáveis. As estimativas de despesas correntes 
relacionadas com os salários são mais fiáveis e realistas (uma 
constatação reiterada no relatório PEFA de 2010)3. Mas este 
não é o caso para as estimativas dos custos de manutenção. 
A falta de directrizes abrangentes para a previsão de futuros 
custos correntes de manutenção associados a projectos de 
capital em curso representa uma fragilidade na capacidade 
do MINECOFIN de integrar as despesas de capital e 
correntes. Trata-se de uma área identificada para ser 
melhorada.

3 Public Expenditure and Financial Accountability Assessment, Rwanda, 2010, PI-12, p.60
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Elementos de prova Discussão

• Tanto a Autoridade para o Desenvolvimento da 
Mão-de-Obra como a Autoridade para o 
Desenvolvimento de Estradas e Transportes referiram 
que as estratégias sectoriais (por exemplo, o Plano 
Director dos Transportes) servem de base para a 
selecção de projectos de capital a incluir no exercício 
orçamental seguinte.

Parte B: Integração excessiva

Elementos de prova Discussão

a.  Não foi possível realizar uma análise detalhada da 
execução das despesas de capital em relação às dotações 
orçamentais, pelo que é difícil aferir a credibilidade das 
dotações do orçamento de capital. Contudo:

• O relatório PEFA de 2010 contém dados sobre o total 
das despesas orçamentadas e efectivas para os 20 
maiores MDA em 2007/08, 2008/09 e 2009/10. O 
Ministério das Infra-estruturas, cujo orçamento de 
capital é considerável, registou variações de 3,1% em 
2008 e 6% em 2009 (o ministério não foi incluído em 
2009/10), cujos valores são inferiores aos da maioria 
dos outros ministérios. Embora estes valores não 
estejam desagregados por despesas de capital e 
despesas correntes, a variação baixa do Ministério das 
Infra-estruturas sugere um planeamento credível 
relativamente às despesas de capital.

• Uma análise dos resultados globais de despesas de 
capital face às dotações orçamentais, com base nos 
relatórios de execução orçamental publicados em três 
anos consecutivos (2012/13, 2013/14 e 2014/15) foi 
publicada no portal do ministério. Revela uma execução 
sistematicamente fraca da despesa de capital 
financiada internamente (taxa de execução média de 
90% durante os três anos), ao contrário da despesa de 
capital com financiamento externo, cuja execução foi 
excessiva em dois dos três anos (execução média de 
98% durante os três anos). Por conseguinte, a despesa 
de capital em geral foi insuficiente, revelando uma 
média de 94 por cento ao longo dos três anos. Os 
relatórios de execução orçamental indicam que a 
execução insuficiente das despesas de capital 
financiadas a nível nacional pode ser atribuída a 
estrangulamentos de ordem técnica e administrativa. 
Nos dois anos estudados, a execução excessiva em 
projectos com financiamento externo é atribuída a 
omissões no orçamento ou desembolsos não previstos.

b.  Existem indícios da existência de mecanismos para separar 
as despesas de capital dos valores de referência dos MDA.

• Os limites máximos para os MDA aquando do segundo 
convite a propostas de planos e orçamentos são 
fornecidos a nível do ministério (e, indicativamente, para 
agências e departamentos). Os limites máximos são 
apresentados no quadro de despesas a médio prazo

As despesas de capital não estão excessivamente integradas. 
Existem procedimentos específicos que permitem que as 
despesas de capital sejam administradas de forma apropriada, 
dado que se trata de um investimento pontual.

• Regista-se um elevado nível de controlo e priorização dos 
potenciais projectos de capital antes de serem incluídos no 
orçamento anual. O PIC avalia cada projecto em função de um 
conjunto claro de critérios de acordo com a conveniência, 
viabilidade e viabilidade do mesmo. Qualquer projecto que 
exija um empréstimo, seja realizado em regime de parceria 
público-privada ou custe mais de US$ 1 milhão deve ser 
submetido a uma análise de custo-benefício e de custo-
eficácia antes de ser remetido ao MINECOFIN para 
financiamento. O PIC toma decisões sobre projectos novos e 
em curso a serem financiados num determinado exercício 
fiscal. Os projectos que não são aprovados pelo comité não 
recebem financiamento. O comité aprova os projectos de 
financiamento, define o tipo de financiamento, o “pipeline” de 
projectos e os projectos que podem ser realizados por, ou em 
colaboração com o sector privado. Os MDA devem submeter á 
apreciação do comité, como parte do primeiro convite a 
propostas de orçamento, os documentos de perfil de projecto 
(para todos os novos projectos), bem como os formulários de 
avaliação dos projectos (para projectos em curso). 

• Existem critérios diferentes para projectos em curso e novos 
projectos, para decidir quais deles receberão financiamento 
no exercício orçamental seguinte.

Os projectos em curso que são mantidos devem ser 
acompanhados de resultados explícitos para o exercício, um 
faseamento apropriado das estimativas orçamentais a médio 
prazo e devem estar em conformidade com a proposta 
apresentada (em consonância com a ficha de avaliação do 
projecto em curso). Os que não são mantidos são actividades 
em curso (e, como tal, incluídas no orçamento corrente), 
projectos em vias de finalização e projectos que não fizeram 
objecto de prorrogação oficial ou acordos de financiamento.

Os critérios aplicados para a aprovação de novos projectos são: 
–  Conveniência: Alinhamento com a EDPRS, planos estratégicos 

sectoriais e prioridades do plano de desenvolvimento distrital; 
relevância institucional, coordenação, complementaridade e 
sequenciamento; apoio ao sector privado (impacto para a 
promoção de exportações, criação de empregos e co
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Elementos de prova Discussão

como orçamentos correntes (salários e vencimentos, 
despesas correntes não salariais) e de capital (com 
financiamento interno ou financiamento externo).

c.  Existem indícios no seio do MINECOFIN e das duas 
agências de que, por vezes, surgem atrasos na conclusão 
de projectos.

• A Unidade de Gestão e Monitorização de Programas 
está sediada na Unidade do Orçamento do MINECOFIN 
e presta apoio à implementação, monitorização e 
avaliação de projectos executados pelos MDA e suas 
Unidades de Implementação de Projectos Únicos. A 
unidade de monitorização confirmou que os projectos 
são frequentemente adiados por razões de capacidade 
das agências, contratação pública, afectação de pessoal 
e factores externos relacionados com alguns parceiros 
de desenvolvimento.

• As entrevistas com a Autoridade para o 
Desenvolvimento da Mão-de-Obra revelaram que os 
projectos podem ser adiados durante a implementação 
devido à indisponibilidade de fundos (tanto internos 
como externos). A Autoridade para o Desenvolvimento 
de Estradas e Transportes adiantou que os atrasos são 
maiores com alguns parceiros de desenvolvimento do 
que outros, mas que a introdução das unidades de 
Implementação de Projecto Único melhorou tanto a 
concepção quanto a implementação dos projectos, em 
virtude de as responsabilidades e as linhas de 
comunicação com os parceiros de desenvolvimento e 
implementação estarem bem definidas.

d.  Embora houvesse indícios de atrasos, não era evidente que 
os atrasos na conclusão de projectos levassem a 
derrapagens significativas de custos:

A Autoridade para o Desenvolvimento da Mão-de-Obra 
indicou que os atrasos nos projectos raramente causam 
derrapagens dos custos porque os fundos podem ser 
transferidos para outros projectos no orçamento de 
desenvolvimento, sendo esta flexibilidade introduzida no 
orçamento na fase de planeamento.

 desenvolvimento de competências, estímulo de 
investimento directo estrangeiro).

–   Viabilidade técnica: Acesso a infra-estruturas básicas; 
exequibilidade demonstrada num estudo de viabilidade; 
avaliação de impacto ambiental; existência de estrutura de 
gestão de projectos; disponibilidade de matérias-primas.

–   Viabilidade financeira: Relação custo/benefício; 
adequação do financiamento; faseamento correcto das 
estimativas de investimento a médio prazo.

Os processos orçamentais tratam adequadamente as despesas 
de capital, uma vez que se tratam de investimentos pontuais. 

• O orçamento, na sua apresentação, distingue entre as 
despesas correntes e de capital, à semelhança do plano 
de contas.

• As entrevistas com as agências indicaram que o atraso 
nos desembolsos (de financiamento externo e interno) 
por vezes causa a suspensão de projectos de capital, 
embora a razão por esta situação não seja 
necessariamente o subfinanciamento dos projectos. Uma 
análise das dotações orçamentais de capital e das 
despesas efectivas para um projecto financiado a nível 
nacional (Projecto para Desenvolvimento de 
Equipamentos e Infra-Estruturas para Instituições de 
Ensino Técnico-Profissional) e um projecto financiado 
conjuntamente pelo país e a União Europeia 
(Reabilitação da Estrada Kigali-Gatuna) em 2013/14 e 
2014/15 revelou taxas de execução iguais ou superiores a 
80% – sem contar os fundos nacionais para o projecto 
rodoviário em 2013/14, quando apenas 5% dos 721 
milhões de francos ruandeses foram executados. Embora 
esta não seja uma amostra representativa dos projectos, 
sugere que existe margem para melhoria na gestão das 
despesas de capital.

Pergunta três

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

Dimensões de avaliação

Discussão

Ver o diagrama do processo de orçamento de capital no Apêndice 1. 

A necessidade de coordenação
 O planeamento e a orçamentação das despesas de capital e correntes estão integrados num único processo. Os seguintes pontos do 
processo são significativamente afectados pelas capacidades de coordenação da integração, e, por vezes da separação, das despesas 
correntes e de capital. 
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a.  Planos e documentos de investimento dos MDA. No início do exercício orçamental, após uma revisão sectorial conjunta do exercício 
anterior, os MDA procedem à preparação dos seus planos e investimentos para o exercício seguinte. A preparação destes 
documentos representa uma dependência de objecto comum, na da qual as diversas actividades realizadas por vários actores dão 
azo aos planos dos MDA e seus respectivos orçamentos. Estas actividades incluem revisões sectoriais conjuntas, consultas internas, 
com o governo local e com o MINECOFIN, respostas do PIC, consultas a respeito dos planos e dos orçamentos, e integração com os 
contratos de desempenho Imihigo. A produção dos planos e documentos de investimento representa o cerne do processo de 
planeamento, e começa com um primeiro esboço em Novembro, terminando com o projecto final em Abril do ano seguinte.

b.  O PIC. Nesta fase do processo de preparação de planos e do orçamento, a função do PIC é a de analisar com rigor os projectos de 
investimento para decidir quais devem ser incluídos no orçamento anual. Trata-se de um ponto significativo no ciclo porque exige 
uma separação funcional das despesas de capital e correntes para garantir uma avaliação exaustiva dos grandes investimentos. O 
PIC pode recusar projectos sem justificar a sua decisão de não continuar a financiá-los, ou pode aprovar a adopção de novos 
projectos, em função do envelope de recursos disponível e da contribuição dos projectos para a execução da EDPRS. O PIC também 
faz cedências quanto aos projectos de capital, e as suas decisões são vinculativas. Com o pedido de orçamento, os MDA submetem 
estimativas para o ciclo de vida do projecto nos documentos de perfil do projecto, nos quais definem as principais categorias de 
custos do projecto (investimento, estudos, capacitação, custos operacionais, etc.), com a desagregação dos custos correntes e de 
capital dos projectos que são submetidos para a aprovação do financiamento. A inclusão de informação sobre os custos correntes 
futuros nos perfis dos projectos e a avaliação da mesma é também importante nesta fase. A interdependência entre várias fontes 
é importante, uma vez que várias fontes de informação são necessárias para o PIC poder coordenar e priorizar os investimentos de 
capital. Estas fontes incluem documentos de perfil de projecto, conhecimentos sectoriais e informações sobre os limites globais dos 
MDA e do governo em geral.

O MINECOFIN define um objectivo comum de integração dos seguintes modos: 

a.  A fusão do Ministério das Finanças e do Ministério do Planeamento no MINECOFIN teve como propósito expresso melhorar a 
coordenação das funções de planeamento e de orçamentação.4 

b.  Os convites a propostas de planos e orçamentos enfatizam o papel dos MDA no fornecimento de informações que permitirão ao 
MINECOFIN “assegurar uma coordenação tempestiva e um planeamento eficaz no seio de, e entre os sectores”5. Estes convites 
servem de orientação e fundamento das decisões relativas às despesas de capital e correntes pelos MDA. 

c.  O processo iterativo de formulação de planos e orçamentos, que exige múltiplas fases de consulta – primeiro no seio dos MDA, 
depois entre os MDA e o MINECOFIN – constitui um mecanismo sólido que assegura a integração das despesas de capital e correntes 
em todo o processo. Isso inclui a avaliação, pelo MINECOFIN, dos termos de referência para revisões sectoriais conjuntas no início 
do processo de planeamento, utilizadas para fundamentar os planos e o orçamento do exercício seguinte. 

d.  A Autoridade para o Desenvolvimento de Estradas e Transportes aludiu à autoridade do ministério de coordenar o processo de 
planeamento e orçamentação. Assinalou a importância da resposta oportuna do Ministério aos convites a propostas, bem como a 
forte relação entre os “pontos focais” do MINECOFIN (funcionários das unidades de planeamento e de orçamentação que servem 
de pontos de contacto) e os respectivos funcionários dos MDA no apoio ao processo de planeamento e orçamentação. 

Existem claros indícios de que o MINECOFIN identifica um objectivo comum de integração e os outros actores reconhecem e aceitam 
a autoridade do ministério nesta área. As evidências não residem tanto na estrutura institucional e legal do ministério, mas no modo 
como funciona. As acções e o comportamento do ministério, a par das relações desenvolvidas com os MDA demonstram o empenho 
do MINECOFIN para com a integração.

O MINECOFIN aplica vários mecanismos para gerir as dependências em diferentes pontos do processo de planeamento 
e orçamentação. 

a.  A informação é o mecanismo mais importante aplicado pelo MINECOFIN para gerir as dependências. Informações são facultadas 
aos MDA nos dois convites a propostas de planos e orçamentos (um publicado em Setembro, vocacionado para o planeamento e 
outro em Janeiro, vocacionado para a orçamentação). Estes documentos contêm um calendário orçamental detalhado, desagregado 
por diferentes actores; modelos a serem aplicados pelos MDA na preparação de planos, orçamentos e documentos de projectos; e 
informações-chave, incluindo limites orçamentais. O sistema integrado de informação de gestão financeira, gerido a nível 
centralizado pelo MINECOFIN, também serve como fonte de informação dos exercícios passados e em curso. Outro mecanismo 
para a gestão das dependências, sobretudo aquelas voltadas para a priorização dos investimentos no PIC, é a disponibilização de 
directrizes a serem utilizadas pelo comité na avaliação de projectos (por exemplo, conveniência, exequibilidade e viabilidade). Esta 
informação oferece às partes interessadas uma base comum e objectiva para a tomada de decisões.

b.  O apoio com recursos humanos aos MDA é outra forma de o MINECOFIN coordenar os actores e as informações em todo o 
processo de planeamento e orçamentação. A título de exemplo, pontos focais são afectos às unidades de planeamento e 

4	 Portal	do	MINECOFIN	http://www.minecofin.gov.rw/index.php?id=37&L=registration.reg	(consultado	em	1	de	Julho	de	2016).
5 Primeiro convite a propostas de planos e orçamentos para o exercício 2016/17, parágrafo A.2.



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

orçamentação para servir de pontos de contacto com o pessoal dos MDA. As agências entrevistadas aludiram ao apoio dos seus 
pontos focais em todo o processo de planeamento e orçamentação, e não apenas nos momentos mais críticos. Isto contribui para 
gerir as dependências, ao assegurar que os MDA estejam bem informados e que o MINECOFIN tenha um bom conhecimento do 
trabalho que está a decorrer a nível sectorial durante o exercício orçamental.

O sucesso da integração das despesas de capital e correntes é atribuído, em grande parte, aos mecanismos de coordenação do 
MINECOFIN. 

Conforme referido na pergunta 1, os custos correntes dos projectos de capital são tomados em consideração nas propostas de 
orçamento, nas dotações e nas projecções. Isto deve-se, em grande parte, à clareza dos modelos que o MINECOFIN fornece aos MDA, 
que exigem que os custos correntes dos projectos de capital sejam incluídos na documentação, a saber no quadro de despesas de 
médio prazo e nos documentos de perfil de projectos. A autoridade do ministério no sentido de impor a utilização destes modelos 
consolida a sua influência.

Embora seja a solidez dos objectivos nacionais de política (conforme definidos nos programas governamentais de sete anos e na 
EDPRS 2) que fundamenta as despesas de capital, é a capacidade do MINECOFIN de transformar objectivos de alto nível em acções 
concretas a nível dos MDA que é fundamental para o sucesso do governo neste domínio. Por exemplo, a realização de consultas 
pormenorizadas de planeamento antes do processo de orçamentação assegura a complementaridade dos planos entre os sectores e 
que estes sirvam de fundamento para o orçamento. Além disso, os modelos fornecidos pelo MINECOFIN, a saber os documentos do 
perfil do projecto, estabelecem vínculos específicos com os resultados sectoriais prioritários e com a EDPRS 2.

Por outro lado, a estimativa dos custos correntes das despesas de capital (sobretudo os de manutenção) é uma área que poderia ser 
reforçada através de uma melhor coordenação pelo MINECOFIN. Existem vários métodos para apurar os custos correntes de projectos 
de capital em diferentes sectores e em diferentes níveis de governo. As entrevistas revelaram que é necessária uma abordagem 
consolidada em todas as repartições do Estado para o cálculo de custos correntes futuros, bem como directrizes para os MDA, cujo 
acompanhamento poderia ser feito por um ministério central e devidamente capacitado, como o MINECOFIN.

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:  O MINECOFIN possui capacidades claramente identificáveis em matéria de análise, 
execução e regulamentação.

Elementos de prova Discussão

a. As capacidades analíticas do MINECOFIN são evidentes:

• O seu papel na análise e priorização dos projectos de capital 
propostos pelos MDA para o orçamento anual. Isto é 
particularmente evidente na forma como lidera o PIC e 
fornece apoio de secretariado para monitorizar e analisar 
estudos de viabilidade e análises de custo-benefício de 
potenciais projectos.

• O seu papel na discussão dos resultados dos estudos de 
escopo de projectos, conforme apontado pela Autoridade 
para o Desenvolvimento de Estradas e Transportes. Os MDA 
também identificaram a capacidade do ministério de avaliar 
criticamente e analisar informações sectoriais.

b.  As capacidades de execução do MINECOFIN incluem: 

• Fornecer orientações detalhadas aos MDA em apoio às suas 
tarefas de planeamento e orçamentação sectorial. Esta é 
uma função fulcral do MINECOFIN, cuja importância foi 
destacada tanto pelo MINECOFIN como pelos MDA. 

As capacidades analíticas, de execução e regulamentares 
do MINECOFIN contribuem para a capacidade da instituição 
de coordenar as despesas de capital e correntes ao longo 
do ciclo orçamental.

• Com os seus elevados níveis de competência no domínio 
do tratamento e compreensão da informação sectorial, 
as capacidades analíticas do ministério permitem-no 
tomar decisões mais apropriadas ao coordenar as 
despesas de capital e correntes.

• Ao oferecer orientação, formação e apoio, o ministério 
apoia os esforços de coordenação, permitindo que os 
MDA facultem informações melhores durante o processo 
de planeamento. Isto, por sua vez, melhora a qualidade 
das informações recebidas pelo MINECOFIN para 
coordenar a integração a nível central.

• A capacidade regulamentar reforçada do ministério, 
impulsionada pela sua maior responsabilidade pelo 
planeamento, confere à instituição autoridade e controlo 
da integração, reconhecidos por todas as repartições 
do Estado.

6 O relatório PEFA de 2010 refere à existência de um calendário orçamental bem concebido, contendo fases claras no processo orçamental, com tarefas 
atribuídas aos diferentes actores (Avaliação Financeira da Despesa Pública, Ruanda, 2010, p.54).
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Elementos de prova Discussão

• Um calendário detalhado do orçamento6 (delineando as 
responsabilidades do próprio ministério, dos MDA e do 
governo local), orientações e modelos claros nos dois 
convites anuais a propostas de planos e orçamentos, e 
formação dos quadros dos MDA afectos à formulação dos 
orçamentos e dos planos relativamente aos processos de 
elaboração de planos e orçamentos para o exercício, 
integram as capacidades de coordenação do MINECOFIN.

• Rever, comentar e promover consultas a respeito dos planos 
e orçamentos dos MDA. 

c.  As agências reconhecem as capacidades de regulamentação e a 
autoridade do MINECOFIN, bem como a sua capacidade de 
supervisionar as tarefas dos MDA no processo de elaboração de 
planos e orçamentos.

• Os funcionários da Autoridade para o Desenvolvimento de 
Estradas e Transportes referiram à importância da resposta 
célere do ministério aos pedidos formulados nos convites a 
propostas de orçamento.

• Embora o PIC (que tem a palavra final na decisão sobre quais 
os projectos de capital a incluir no orçamento anual) integre 
funcionários de outros ministérios responsáveis por um 
grande volume de despesas, o apoio e a presidência do 
comité são assegurados pelo MINECOFIN.

• As recentes reformas, pelas quais quase todas as funções de 
planeamento passaram dos gabinetes do Presidente e do 
primeiro-ministro para o MINECOFIN, conferiram à 
instituição maiores poderes de regulamentação. 

Parte B:  O sistema integrado de informação de gestão financeira é uma componente importante 
da capacidade interna do MINECOFIN, contribuindo para reforçar a capacidade de 
coordenação

Elementos de prova Discussão

• Inicialmente, este sistema centrava-se apenas na orçamentação, 
mas foi ampliado após ter sido introduzido em 2006 para 
abranger o orçamento e as contas do Estado. Um módulo de 
planeamento, que deveria ser introduzido em 2016/17, permitirá 
a captação directa dos principais dados de planeamento no 
sistema e a associação dos mesmos à proposta de orçamento, 
em vez de serem fornecidos num documento separado em 
formato Excel. Os limites orçamentais também são definidos no 
sistema integrado de informação de gestão financeira.

• O sistema é utilizado pelos MDA e entidades locais, com um 
novo módulo previsto para incluir entidades subsidiárias, como 
escolas e hospitais, para efeitos das contas.

• As agências reconheceram a mais-valia do sistema para os seus 
próprios processos de gestão e coordenação, uma vez que 
facilita a gestão das suas carteiras financeiras e a ligação entre os 
seus planos e o financiamento.

O sistema integrado de informação de gestão financeira é 
um dos elementos da capacidade interna que mais contribui 
para as capacidades de coordenação do MINECOFIN.

Serve de ponto central para a gestão das informações 
relativas às despesas de capital e correntes ao longo de todo 
o ciclo de planeamento e orçamentação, incluindo a 
implementação e a contabilidade. Face a um alcance 
abrangente dos actores públicos, o sistema integrado de 
informação de gestão financeira oferece ao MINECOFIN uma 
melhor capacidade de aceder a informação actualizada 
susceptível de ser utilizada para uma melhor coordenação da 
integração dos orçamentos de capital e correntes. Como 
ferramenta de recolha de dados, o sistema reduz o tempo de 
recolha e captação manual de dados pela equipa do 
MINECOFIN, deixando mais tempo para a análise e revisão 
das informações, e consultas com os MDA.
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Parte C:  As capacidades analíticas permitem aos funcionários fazer o acompanhamento de 
mecanismos de coordenação como o PIC e as consultas de planeamento, mas registam-se 
algumas lacunas importantes neste domínio

Elementos de prova Discussão

• O sucesso do MINECOFIN na coordenação dos MDA durante as 
consultas de planeamento e do PIC na priorização e avaliação 
das despesas de capital e suas implicações para a despesa 
corrente, deve-se, em parte à capacidade dos funcionários de 
avaliar e compreender os documentos e os estudos fornecidos 
pelos técnicos dos sectores.

• As entrevistas com a Unidade de Gestão e Monitorização de 
Programas revelaram uma capacidade interna deficiente em 
matéria do controlo e implementação de projectos.

• Um manual de controlo e avaliação tem por intuito reforçar a 
capacidade dos funcionários da Unidade de Gestão e 
Monitorização de Programas neste domínio, embora a 
qualidade das avaliações continue baixa. 

Embora tenha sido sugerido que o MINECOFIN possuía 
capacidades analíticas mais fortes que em outros MDA, 
existem áreas em que a deficiência das capacidades 
prejudica a coordenação por parte do ministério.

A fraca monitorização de projectos afecta a capacidade do 
MINECOFIN de coordenar a despesa de capital e corrente 
durante o ciclo orçamental. No entanto, estão a ser 
envidados esforços para colmatar essas lacunas, com o 
pessoal do MINECOFIN a receber formação em matéria de 
avaliação dos investimentos e a introdução de assessores no 
ministério para desenvolver as capacidades dos funcionários 
nessa área. A reestruturação prevista para o ministério, de 
acordo com a qual a Unidade de Gestão e Monitorização de 
Programas será transferida da Direcção do Orçamento para a 
Direcção de Planeamento, visa reforçar a capacidade de 
gestão e controlo de projectos.

Parte D:  Várias estruturas políticas e institucionais internas oferecem apoio às capacidades de 
coordenação do ministério

Elementos de prova Discussão

• A estrutura e as responsabilidades dos funcionários de 
planeamento e orçamentação estão bem definidas, conforme 
confirmado durante as entrevistas e na documentação, como os 
convites a propostas de planos e orçamentos e o calendário 
detalhado do orçamento.

• Os funcionários das unidades de planeamento e de orçamentação 
confirmaram a sua participação e
compreensão dos processos uns dos outros, e as linhas claras de 
comunicação entre as duas unidades. Por exemplo, os funcionários 
do orçamento participam frequentemente nas consultas de 
elaboração de planos.

• Embora a GFP seja descentralizada no Ruanda, consistindo em 
gestores de orçamento a nível dos MDA, o desenvolvimento de 
elos fortes com outras partes da função pública ao fornecer 
orientação e formação tem contribuído para melhorar do 
MINECOFIN. Um exemplo disto é a estrutura do PIC, que, embora 
liderado pelo MINECOFIN, conta com uma forte colaboração dos 
diversos sectores e promove uma cultura de co-decisão.

• O fortalecimento das funções de planeamento do MINECOFIN e a 
introdução de uma posição política a ele associada (Ministro de 
Estado do Plano), responsável pelo planeamento e projectos de 
capital, reforçaram o empenhamento político do ministério no 
sentido de integrar melhora o planeamento e a orçamentação.

• Os funcionários superiores de planeamento enfatizaram o nível 
de autonomia conferido ao MINECOFIN para inovar e realizar 
mudanças na estrutura de planeamento e orçamentação. Isso 
significa que a própria instituição impulsionou reformas. Uma 
cultura institucional caracterizada pela capacitação do pessoal 
para desempenhar as suas funções, inovar e gerir as suas 
unidades e projectos tem reforçado a capacidade de 
coordenação através de um forte sentido de apropriação e 
capacidade de conduzir a mudança.

Uma forte cultura institucional de gestão e de reforma 
internamente promovida é tão importante para apoiar a 
coordenação quanto a estrutura integrada de planeamento 
e orçamentação no MINECOFIN.

• Embora a legislação não obrigue o MINECOFIN à 
integração, a liderança demonstra um forte empenho 
para com a promoção da integração. Isto ficou claro nas 
entrevistas e na avaliação dos materiais que o 
MINECOFIN fornece aos MDA durante o processo de 
planeamento.

• A ênfase política na função de planeamento do 
MINECOFIN direccionou o foco para a qualidade da 
avaliação e da definição de projectos de capital, o que 
exigiu que o MINECOFIN se esforçasse mais para 
coordenar a integração de despesas de capital e 
despesas correntes e para assegurar que as futuras 
despesas correntes de projectos de capital fossem 
contabilizadas durante o processo de elaboração dos 
planos.



Estudo de caso: Ruanda 11

Parte E:  As capacidades e os sistemas dos actores fora do MINECOFIN, em particular os MDA, 
contribuem para o sucesso dos seus mecanismos de coordenação.

Elementos de prova Discussão

• As reformas realizadas em 2012 levaram à introdução de 
Unidades de Implementação de Projecto Único, que 
fomentaram a apropriação, a monitorização e a gestão de 
projectos a nível dos MDA.

• Estas unidades substituíram as antigas equipas que geriam 
múltiplos projectos, uma vez que as deficiências das 
capacidades resultaram em que alguns projectos fossem 
negligenciados.

• A integração da gestão e do fornecimento de dados sobre 
projectos através de unidades individuais simplifica o contacto 
com os financiadores externos, as entidades implementadoras 
e o MINECOFIN, sendo um ponto de contacto identificado para 
cada projecto.

• Nos últimos anos, os funcionários do MINECOFIN constataram 
uma melhoria na capacidade dos MDA de fornecerem 
documentos de perfil do projecto e outra documentação de 
projecto, em parte devido ao facto que assessores com 
experiência em áreas específicas dos projectos foram afectos 
aos ministérios.

Muitas estruturas dos MDA que reforçam as capacidades de 
coordenação do ministério são impulsionadas por processos e 
sistemas de apoio implementados pelo MINECOFIN.

Por exemplo, o MINECOFIN desempenhou um papel 
fundamental na introdução das Unidades de Implementação 
de Projecto Único, sendo a Unidade de Gestão e 
Monitorização de Programas responsável por coordenar e 
fornecer orientação e apoio às unidades de Implementação de 
Projecto Único no seio dos MDA. Ademais, as directrizes 
detalhadas contidas nos convites a propostas de planos e 
orçamentos, a saber os modelos, contribuem para melhorar as 
capacidades dos MDA.

No entanto, as capacidades revelam algumas deficiências a 
nível dos MDA no que se trata da produção de documentos 
de projecto realistas e devidamente custeados.

Os MDA carecem da capacidade de fornecer informações de 
custo realistas e avaliações de projectos completas, o que 
incide sobre a capacidade do MINECOFIN de coordenar o 
melhor possível. Uma melhoria da qualidade das avaliações de 
viabilidade de projectos e das informações contidas nos 
documentos utilizados pelo MINECOFIN poderia fortalecer os 
esforços no sentido de integrar as despesas de capital e 
correntes.

Parte F:  Factores políticos externos têm contribuído para as capacidades de coordenação do 
MINECOFIN.

Elementos de prova Discussão

• O compromisso político para com um elo mais estreito entre as 
funções de planeamento e de orçamentação veio dos mais 
altos níveis do Governo, com a introdução de um Ministro de 
Estado do Plano e a transferência de todas as funções de 
planeamento dos gabinetes do Presidente e do Primeiro 
Ministro para o MINECOFIN em 2015.

• A Unidade Macroeconómica do MINECOFIN destacou a 
importância da aprovação, pelo FMI de limites máximos de 
despesa agregada de capital das despesas correntes, bem 
como da dívida.

• Várias entrevistas referiram à cultura “dinamizadora” entre 
todos os sectores públicos como um dos principais factores 
para o sucesso da integração das despesas de capital e 
correntes. Isto é impulsionado por um forte compromisso de 
promover iniciativas geradas nos mais altos níveis do governo e 
é visto como um factor cultural que impulsiona as reformas e o 
compromisso para com um melhor serviço público, a saber a 
integração das despesas de capital e correntes.

• Os pontos focais da Autoridade para o Desenvolvimento do 
Trabalho e da Autoridade para o Desenvolvimento de Estradas 
e Transportes confirmaram a existência de uma relação de 
colaboração entre os quadros dos MDA e do MINECOFIN, a par 
de uma forte colaboração em todo o ciclo de elaboração dos 
planos e dos orçamentos. 

Factores políticos externos, incluindo o compromisso de alto 
nível assumido pelo governo quanto à integração do 
planeamento e da orçamentação, o apoio do FMI, uma 
cultura dinâmica e uma reforma promovida internamente, 
contribuíram para reforçar as capacidades de coordenação 
do MINECOFIN.

• O papel do FMI contribui para as capacidades de 
coordenação do ministério ao prestar apoio externo 
legítimo às funções de análise da Unidade 
Macroeconómica. Os critérios propostos são 
desenvolvidos e apresentados pelo MINECOFIN para 
aprovação pelo FMI. Os funcionários do ministério 
indicaram que, o controlo dos limites pelo FMI confere-
lhes um nível adicional de autoridade para assegurar que 
não fossem superados.

• A boa comunicação permite uma forte capacidade de 
coordenação no MINECOFIN, onde os pontos focais 
possuem informações relevantes e oportunas sobre o 
trabalho dos sectores e uma forte compreensão do 
trabalho que desempenham.

• Existe uma cultura de dinamismo e de reforma 
impulsionada internamente no MINECOFIN.
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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

As reformas em curso visando reforçar o elo entre a elaboração de planos e de orçamentos contribuíram para uma forte integração 
dos orçamentos correntes e de capital. Ao longo da última década, o governo tem implementado reformas no MINECOFIN com vista 
a fortalecer as capacidades institucionais do ministério, através de fusões e restruturação das funções relacionadas com a elaboração 
de planos e de orçamentos e o reforço contínuo das capacidades dos quadros. Pretende também introduzir um quadro jurídico forte 
de GFP e garantir que seja rigorosamente observado. Os progressos logrados, conforme demonstrados pelo estudo, não teriam sido 
possíveis sem uma estrutura de governação forte; uma liderança empenhada, visionária e responsável; e a abordagem holística 
adoptada na implementação das reformas. O que se segue é um resumo de algumas das reformas que têm vindo a ser implementadas 
e que têm contribuído para uma melhor articulação entre os planos e os orçamentos, e uma melhor capacidade do MINECOFIN no 
sentido de integrar os orçamentos correntes e de capital:

a.  Reformas institucionais. Antes de 1997, as funções de planeamento e de orçamentação eram executadas separadamente pelo 
Ministério do Plano e pelo Ministério das Finanças, respectivamente. Foram fundidas no MINECOFIN em 1997. As reformas que 
decorreram em 2006 resultaram numa redução substancial da função pública. As funções de planeamento e de orçamentação foram 
colocadas sob a tutela da Direcção Geral de Planeamento Económico, embora fossem tratadas separadamente. O Conselho Central de 
Projectos e Financiamento Externo, uma entidade autónoma do Estado, era responsável pelo controlo e apresentação de relatórios 
dos projectos. Uma outra onda de reformas em 2009 levou à absorção do Conselho Central de Projectos e Financiamento Externo no 
MINECOFIN, e à criação da Direcção-Geral do Plano (Planeamento do Desenvolvimento Nacional e Pesquisa) e da Direcção-Geral do 
Orçamento (Direcção-Geral do Orçamento do Estado). Em 2012, foram introduzidas Unidades de Implementação de Projecto Único 
para responder aos desafios decorrentes da existência de unidades de implementação de múltiplos projectos em todos os sectores 
governamentais, o que dificultava a coordenação, e o planeamento e monitorização de projectos.

  Numa tentativa de reforçar a função de planeamento, o cargo de Ministro de Estado, abolido em 2007, foi criado novamente e 
nomeado um novo Ministro de Estado responsável pelo Planeamento. Foi também criado o PIC, reunindo secretários permanentes 
do MINECOFIN, ministérios responsáveis por despesas avultadas, o ministério da justiça e directores-gerais do MINECOFIN. Uma 
comissão assegura uma abordagem mais rigorosa em relação à análise de potenciais projectos de investimento. Se aprovados, 
estes são remetidos ao MINECOFIN para financiamento. Recentemente, o MINECOFIN tem procurado formas de transferir a 
Unidade de Gestão e Monitorização de Projectos, sob a tutela da Direcção-Geral do Orçamento do Estado, para a Direcção-Geral 
do Planeamento do Desenvolvimento Nacional e Pesquisa, o que permitiria ampliar o seu campo de actuação para incluir o controlo 
do desempenho físico, o fornecimento de informações sobre o desempenho dos projectos e contribuiria para as decisões de 
dotação de verbas durante o processo de elaboração de planos e orçamentos. Esta última reforma institucional deveria ter sido 
implementada em 2016/17, mas sofreu atrasos.

Conclusão e ensinamentos colhidos
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b.  Reformas jurídicas. Antes de 2006, a legislação relativa à GFP estava espalhada por várias leis. A OBL foi aprovada em 2006, sendo 
os seus regulamentos financeiros aprovados em 2007. A OBL sofreu alterações em 2008 e foi actualizada com a introdução de 
numa nova lei em 2013 que previa as últimas evoluções em matéria da GFP. Os regulamentos financeiros também foram actualizados 
em 2016. A promulgação da OBL veio alterar, de forma fundamental, a GFP no Ruanda, introduzindo responsabilidades amplas e 
partilhadas na gestão das finanças públicas e estabelecendo princípios e modalidades para uma boa administração das finanças e 
do património do Estado.

c.  Gestão baseada em resultados. Em 2006, foram introduzidos contratos de desempenho (Imihigo) a todos os níveis de governo, 
recorrendo às tradições culturais e históricas entre monarcas e sujeitos. Uma política de gestão do desempenho baseada em 
resultados na função pública do Ruanda tem vindo a ser implementada desde 2015 para institucionalizar os contratos de 
desempenho e introduzir práticas de gestão de desempenho baseadas em resultados na função pública. Visa promover uma maior 
eficiência e eficácia na prestação de serviços, permitindo que o governo cumpra atempadamente os sues compromissos e objectivos 
políticos constantes da sua estratégia nacional de desenvolvimento.

d.  Quadro político claro. O documento político de cúpula do Ruanda é a Visão 2020, que vigora desde o final da década de 1990 e visa 
transformar o Ruanda num país de rendimento médio até 2020. Todos os demais documentos de políticas fundamentam-se na 
Visão 2020. Embora a Visão 2020 seja uma estratégia de longo prazo, foram criados instrumentos operacionais para orientar a 
formulação de políticas a médio prazo. A EDPRS vive a sua segunda geração, desde a primeira estratégia de redução da pobreza 
(2002-2005) até à primeira EDPRS (2008-2012). A estratégia EDPRS afastou-se da estratégia de redução da pobreza, redefinindo as 
prioridades do país e defendendo a consolidação e aprofundamento da descentralização da despesa pública, acompanhada de 
mecanismos robustos de responsabilização. Reconheceu também o papel do sector privado na aceleração do crescimento e na 
redução da pobreza. As estratégias sectoriais a nível do governo central e os planos distritais de desenvolvimento a nível 
descentralizado são extraídos da EDPRS, fundamentando os quadros de despesas a médio prazo e as dotações orçamentais na lei 
de dotações anuais.

e.  Sistemas de informação. O MINECOFIN vem desenvolvendo o sistema integrado de informação de gestão financeira desde 2006 
como parte de uma iniciativa mais ampla de reforma da GFP. O sistema integrado de informação de gestão financeira do Ruanda 
evoluiu de um sistema de orçamentação simples para um sistema que integra as funções de contabilidade e relatórios. O sistema 
integrará ainda um módulo de planeamento que abarca todo o ciclo, desde o planeamento ao orçamento e à contabilidade. Está 
previsto alinhar este sistema com o sistema integrado de folha de pagamentos e de informação do pessoal e com o sistema de 
contratação pública. A existência de um sistema integrado tem contribuído de forma significativa para a capacidade de coordenação 
do MINECOFIN e permitiu uma melhor articulação entre os planos e os orçamentos, bem como uma melhor integração dos 
orçamentos correntes e de capital. Os planos associados à EDPRS e às prioridades sectoriais são elaborados com recurso ao sistema 
integrado de informação sobre a gestão financeira, com o cálculo dos custos dos planos a fundamentar os pedidos orçamentais, 
que são ajustados aos limites máximos de despesa fixados pelo MINECOFIN. Posteriormente, a implementação, o controlo das 
despesas e as contas são processados pelo mesmo sistema.

Têm sido logrados progressos significativos, embora se registem desafios. Embora as evidências apontem para o progresso na 
articulação entre a elaboração dos planos e do orçamento, e para a integração dos orçamentos correntes e de capital, continuam a 
registar-se desafios a nível dos planos orçamentais plurianuais do país. O MINECOFIN e os ministérios sectoriais continuam a enfrentar 
dificuldades no cálculo, com precisão, das despesas correntes futuras decorrentes dos activos de capital existentes. O estudo revelou 
duas razões-chave pela existência destes desafios. A primeira está associada ao facto de não existir uma política geral que reja a 
manutenção dos activos de capital do governo. Existem orientações para a manutenção de algumas infra-estruturas, mas apenas para 
o ano em curso (por exemplo, as despesas de capital descentralizadas consagram sistematicamente 7 a 10% da dotação total para as 
despesas de capital à despesa corrente, mas sem dotações explícitas para os anos futuros). Não é aplicada uma política geral sobre a 
manutenção em toda a função pública. O segundo desafio reveste-se de carácter operacional: embora o MINECOFIN tenha solicitado 
estimativas de custos correntes futuros nos modelos de convite a propostas de orçamento desde 2014/15, as estimativas fornecidas 
pelos ministérios sectoriais nem sempre são precisas e o MINECOFIN tem descurado consistentemente as informações fornecidos nos 
modelos ao decidir sobre as dotações de despesas correntes ou futuras para os de bens de capital existentes.
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Apêndice da matriz de relato

Mapa dos fluxos de actividades e informação no processo de orçamentação da despesa de capital no Ruanda, com indicação das 
dependências principais. O processo de orçamentação e planeamento ocorre em simultâneo com o processo corrente. 

Apêndice 
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