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Introdução

Vários acordos internacionais instam os doadores a, na 
medida do possível, contabilizar a ajuda ao desenvolvimento 
nos sistemas nacionais, por reconhecerem que a utilização 
dos sistemas nacionais propicia um maior investimento no 
fortalecimento desses sistemas, ao melhorar a eficiência 
e a apropriação dos programas de desenvolvimento 
promovidos. Uma vantagem fundamental é que a 
utilização dos sistemas nacionais permite integrar melhor 
os programas de ajuda nas despesas dos próprios países, 

reduzindo assim a duplicação de esforços e aumentando o 

efeito de alavanca dos recursos de ajuda ao desenvolvimento 

e a sustentabilidade das actividades e resultados.

Este documento de política sobre a superação das 

barreiras a nível nacional em relação à utilização dos 

sistemas nacionais baseia-se no estudo promovido pelo 

governo do Senegal (GdS) para o diálogo sobre a utilização 

dos sistemas nacionais, que decorreu no Senegal (ver 

Caixa 1) com o apoio da CABRI.1 Há muito que a CABRI 

1 No início, a Effective Institutions Platform também prestou apoio ao projecto.
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CAIXA 1: O diálogo nacional do Senegal sobre a utilização dos sistemas nacionais 

A CABRI e o GdS concordaram em promover um processo de diálogo nacional em 2015, depois de o Relatório de 
Acompanhamento da Parceria Global (Global Partnership Monitoring Report) de 2014 ter indicado uma queda 
na utilização de sistemas nacionais no Senegal de uma notação já baixa de 31% em 2010 para 22% em 2013, 
embora estivesse a decorrer no Senegal um importante programa de reforma da gestão das finanças públicas no 
âmbito das directrizes da União Económica e Monetária da África Ocidental (UEMOA) em matéria das reformas 
orçamentais. O diálogo nacional visava discutir e remover os obstáculos de ordem técnica e política que travavam 
a utilização dos sistemas nacionais. O diálogo e o respectivo estudo decorreram em várias fases. Numa primeira 
fase, a CABRI e a Effective Institutions Platform realizaram uma visita preliminar ao Senegal em Junho de 2015, 
para apresentar o projecto às principais partes interessadas e começar a identificar os principais desafios 
associados à utilização de sistemas nacionais no Senegal. As constatações deste processo foram aprimoradas 
aquando dos diálogos realizados numa segunda fase, em Setembro de 2015, em Dakar. Durante os diálogos, foram 
discutidos os assuntos identificados durante o estudo inicial e alcançado o consenso em relação à formulação e 
prioridades dos mesmos. No que respeita ao trabalho a ser realizado numa primeira fase, o GdS e seus parceiros 
de desenvolvimento concordaram em primar pela melhoria da ajuda no plano, no orçamento e nos relatórios, 
já que a fraca oferta e procura de informação sobre a ajuda foi identificada como uma preocupação prioritária 
para melhorar a utilização dos sistemas nacionais. Na terceira fase, o CABRI reuniu evidências adicionais sobre 
os processos e sistemas no Senegal para integrar a informação relativa à ajuda no processo orçamental. Durante 
o primeiro trimestre de 2016, a equipa de estudo realizou mais de 30 reuniões e entrevistas com representantes 
de nove diferentes direcções do Ministério da Economia, das Finanças e do Plano (MEFP),† três ministérios 
(agricultura, educação e saúde) e parceiros técnicos e financeiros.†† Num relatório técnico finalizado no início de 
2017, foram sintetizadas as constatações das três fases e formuladas recomendações.

† Direcção da Administração Geral e Equipamentos; Direcção do Orçamento; Direcção Geral do Planeamento, das Finanças, das Contas e do 
Tesouro; Direcção Geral das Finança; Direcção do Investimento; Direcção Geral do Plano e Política Económica; Direcção da Informação; Unidade de 
Avaliação e Desempenho; e Direcção de Cooperação Económica e Técnica.
†† Os seguintes parceiros foram entrevistados: Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento; Banco Africano de 
Desenvolvimento; Banco Mundial; Serviço de Cooperação Canadiana; G12; Grupo de Finanças Públicas do G50; Agência Alemã de Cooperação 
Internacional GmbH; Agencia de Cooperação Internacional da Coreia; Agência Luxemburguesa para o Desenvolvimento; Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvimento Internacional; e União Europeia.
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desenvolve um programa de trabalho sobre a contabilização 
da ajuda ao desenvolvimento nos sistemas nacionais. Este 
interesse foi despertado pela importância de integrar a 
ajuda ao desenvolvimento nos orçamentos dos países, e 
assim promover a eficácia e a eficiência dos mesmos. Este 
documento tem por objectivo apresentar uma panorâmica 
dos desafios frequentemente enfrentados pelos países 
africanos e formular sugestões de como o Senegal 
poderia melhorar os processos para integrar a ajuda no 
plano, no orçamento e nos relatórios, as três dimensões 
da utilização do sistema nacional definidas como 
prioritárias pelo Senegal. Embora os desafios associados 
aos aspectos abordados neste documento se revistam 
de especificidades inerentes ao contexto senegalês, as 
questões não se cingem ao Senegal. As conclusões e as 
recomendações aqui apresentadas também deverão ser 
de interesse para outros países africanos. A CABRI espera 
que outros países se sintam inspirados a reflectir sobre 
seus próprios processos e como os melhorar.

As diversas avaliações e estudos realizados pela CABRI 
ao longo dos anos revelaram uma fraca correlação entre a 
solidez dos sistemas nacionais e a apetência dos parceiros 
de desenvolvimento no sentido de neles contabilizar a 
ajuda. Uma das principais razões por esta situação é que 
tanto os países quanto os doadores assumem uma postura 
do “tudo ou nada”. Frequentemente, acreditam que a 
utilização de sistemas nacionais implica utilizar todos os 
sistemas (para a concessão do apoio orçamental), em 
vez de entender que todos os doadores, incluindo os 
mais avessos ao risco, podem e devem utilizar alguns dos 
sistemas, até em condições de maior risco fiduciário. De 
igual modo, os estudos demonstraram que compromissos 
e acções internacionais não bastam para promover a 
utilização dos sistemas nacionais na ausência de medidas 
específicas para este propósito por parte de todos os 
actores no país. É somente a nível do país que regras e 
processos comuns podem ser convencionados entre o 
sistema específico de um país e os sistemas dos doadores, 
e onde os incentivos existentes podem ser aproveitados. 
É a este nível que os interesses imediatos dos doadores 
e dos actores nos países podem resultar em menos, em 
vez de mais, utilização dos sistemas nacionais, apesar dos 
compromissos assumidos a nível internacional.

O trabalho da CABRI em matéria da utilização de 
sistemas nacionais visa chamar a atenção dos actores 
internacionais e nacionais para o facto de que o sistema 
orçamental de qualquer país pode ser repartido em vários 
elementos (ver a Figura 1) e que até a utilização parcial 
de apenas alguns dos sistemas pode ter efeitos positivos 
para o desenvolvimento. Aliás, um argumento importante 
avançado durante o trabalho foi que, se os doadores e 
os países convencionassem procedimentos conjuntos 
para integrar a ajuda nos sistemas de planeamento, 
orçamentação/aprovação e relatórios nacionais (ver o 
texto em negrito na Figura 1), o risco fiduciário para 

os doadores é nulo, mas os potenciais benefícios 
de desenvolvimento para países e os doadores são 
elevados. O elemento comum para integrar a ajuda 
no plano, no orçamento e nos relatórios é o fluxo 
de informações sobre a ajuda, que é fundamental 
para a melhor utilização dos recursos dos doadores 
e dos próprios países. Embora haja algum caminho 
a percorrer a nível internacional neste domínio, 
a efectiva integração da ajuda nos processos 
orçamentais nacionais exige acordos e mecanismos a 
nível nacional (ver a Caixa 4).
Os participantes no diálogo nacional do Senegal sobre 
a utilização de sistemas nacionais decidiram explorar 
os obstáculos à integração da ajuda nessas dimensões 
e a forma de melhorar essa integração, nem que os 
parceiros de desenvolvimento continuem a gerir os 
seus próprios fluxos de ajuda. Este documento contém 
os principais desafios e lições extraídas do processo. 
Começa por identificar os desafios comuns que se 
fazem sentir em cada uma das dimensões em apreço, 
e depois formula recomendações para os superar.

Desafios para a integração da ajuda 
no plano, no orçamento e nos 
relatórios

No Senegal, os decisores nacionais e os doadores 
deparam-se com várias dificuldades em integrar a 
ajuda no plano, no orçamento e nos relatórios. Estas 
estão associadas aos incentivos proporcionados às 
instituições e a indivíduos no sentido de partilhar 
informações, produzir informações em formatos 
apropriados e em momentos oportunos para os 
processos nacionais (ver a Caixa 2 para uma breve 
definição do que é considerado um bom fluxo de 
informações sobre a ajuda), bem como às deficiências 
do sistema orçamental e do sistema de gestão de ajuda 
que dificultam a integração da ajuda. Este documento 
de política apresenta os desafios individuais, a 
fim de examinar as causas e as consequências de 
cada um. Porém, conforme referido, os desafios 
estão interligados e frequentemente reforçam-se 
mutuamente, o que sugere que a selecção de bons 
pontos de entrada para a reforma do sistema poderá 
desencadear um ciclo virtuoso oposto.

1º Desafio 
Múltiplos processos não coordenados de 
recolha de dados sobre a ajuda 
No sistema senegalês, a recolha de dados sobre a 
ajuda dos doadores é feita por diferentes unidades 
do governo consoante a finalidade, e em diferentes 
momentos do ciclo de planeamento, orçamentação, 
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Figura 1: Desagregação da utilização de sistemas nacionais em todo o ciclo orçamental

Ajuda nos relatórios
• Utilização plena = utilização 

dos sistemas nacionais de 
relato para produzir relatórios 
e relatórios nacionais para 
informar sobre a utilização da 
ajuda ao desenvolvimento

• Utilização parcial = utilização 
dos sistemas nacionais 
mas com derrogações e 
salvaguardas adicionais, como 
a necessidade de relatórios 
adicionais OU integração da 
informação sobre a utilização 
da ajuda ao desenvolvimento 
na utilização dos recursos 
próprios nos relatórios 
próprios do país

Ajuda nos planos
• Utilização plena = utilização dos 

sistemas nacionais para planear 
os programas objecto de ajuda ao 
desenvolvimento

• Utilização parcial = integração 
da informação sobre a ajuda ao 
desenvolvimento nos sistemas 
nacionais de planeamento

Ajuda no orçamento
• Utilização plena = 

utilização dos sistemas 
nacionais de preparação 
do orçamento 
para a dotação do 
financiamento de ajuda

• Utilização parcial 
= integração 
da informação 
sobre a ajuda ao 
desenvolvimento nos 
sistemas nacionais 
de preparação do 
orçamento 

Ajuda no parlamento 
• Utilização plena 

= aprovação dos 
orçamentos de 
programas objecto de 
ajuda como parte dos 
processos nacionais 
de aprovação do 
orçamento

• Utilização parcial = 
contabilização da 
informação sobre os 
programas objecto de 
ajuda nos documentos 
do orçamento para 
aprovação dos 
orçamentos nacionais 

Ajuda no tesouro
• Utilização plena = desembolso 

da ajuda por intermédio dos 
sistemas nacionais usados para 
o desembolso dos recursos 
próprios as unidades de despesa

•  Utilização parcial = utilização 
dos sistemas nacionais mas 
com derrogações, como a 
utilização de contas distintas e 
consagração e controlo

Ajuda nas aquisições 
• Utilização plena = utilização 

de todos os sistemas 
nacionais de aquisições

• Utilização parcial = utilização 
dos sistemas nacionais com 
derrogações, tais como 
controlos de “não objecção” 
dos doadores

Ajuda nas contas
• Utilização plena: utilização das 

normas contabilísticas do pais, 
plano de contas e controlos de 
contabilização da ajuda

•  Utilização parcial: utilização 
dos sistemas nacionais mas com 
derrogações e salvaguardas, como 
exigindo registos paralelos, controlos 
internos adicionais, relatórios 
especiais intercalares aos doadores, 
controlos aleatórios e processos de 
auditoria intena

Ajuda na auditoria
• Utilização plena = auditoria 

dos fluxos de ajuda utilizando 
a Instituição Suprema 
de Controlo e processos 
nacionais

•  Utilização parcial = utilização 
dos sistemas mas com 
requisitos especiais, como 
auditorias mais frequentes, 
inclusão especifica do 
financiamento dos doadores 
na selecção de auditorias de 
risco, ou procedimentos dos 
doadores implementados 
com os recursos nacionais
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execução orçamental e elaboração de relatórios (ver a 
Figura 2). Seis direcções do MEFP recolhem informações 
sobre a ajuda. A Direcção de Cooperação Económica e 
Financeira (DCEF), a unidade no MEFP responsável pela 
gestão da ajuda e pela administração da plataforma de 
gestão da ajuda,2 recolhe informações para efeitos do 
planeamento da ajuda e para a elaboração de relatórios; a 
Direcção do Orçamento fá-lo para efeitos da preparação 
do orçamento; a Direcção de Investimentos, com a 
finalidade de preparar o Programa Trienal de Investimento 
Público (PTIP); a Direcção Geral do Planeamento e 
Política Económica, para preparar os Planos Nacionais 
Quinquenais de Acções Prioritárias para a implementação 
do Plano Emergente do Senegal; e a Direcção de Finanças 
e a Direcção Geral de Contas e do Tesouro, para efeitos de 
elaborar os relatórios de execução orçamental. Embora 
algumas informações sejam partilhadas entre unidades 
do MEFP - por exemplo, entre o DCEF, a Direcção do 
Orçamento e as unidades responsáveis pela elaboração 
de relatórios trimestrais de execução orçamental – todas 
as unidades podem aplicar processos suplementares de 
recolha de informação para os seus propósitos específicos 
sem qualquer verificação cruzada das informações.

Os ministérios também aplicam os seus próprios 
processos para recolher informações dos doadores, 
a saber para as próprias revisões sectoriais anuais, 
cujos calendários não estão em consonância com os do 
processo de preparação do orçamento. O Ministério 
dos Negócios Estrangeiros e do Senegal no Exterior, 
a contraparte oficial no Senegal para a ajuda pública 
ao desenvolvimento (APD), e a Unidade de Assistência 

2 Uma plataforma de gestão da ajuda é uma base de dados actualizada sobre 
a ajuda ao país, com processos de recolher e verificar esta informação com os 
doadores e partilhá-la com as partes interessadas. Ver o 4º Desafio infra para 
mais informação sobre a plataforma no Senegal.

Técnica também recolhem dados relativos aos doadores 
que não são partilhados com o MEFP.

A fragmentação da recolha de dados relativa à ajuda e, 
por conseguinte, da informação da ajuda para integração 
nos processos de planeamento, orçamentação e reporte, 
leva a que a ajuda seja gerida à margem dos sistemas 
nacionais. Cada unidade possui uma visão apenas parcial 
da ajuda, sendo que, em nenhum momento existe unidade 
qualquer com uma visão abrangente e actualizada. De igual 
modo, o facto de cada processo de recolha de dados dos 
doadores reunir o seu próprio conjunto de informações e 
aplicar um formato diferente em diferentes momentos do 
ano, frequentemente próximos uns dos outros, aumenta o 
custo para os doadores ao terem de aderir aos formatos 
exigidos pelo país. Os doadores, por conseguinte, reportam 
o auxílio em grande parte de acordo com as suas próprias 
categorias e formatos, e muitas vezes com informações 
desactualizadas, dificultando a transformação dos dados 
recolhidos em informações passíveis de integração, pelo 
que a ajuda continua a ser opaca. Conforme discutido 
abaixo, o resultado é que a informação sobre a ajuda 
incluída nos processos de elaboração do orçamento 
nacional está incompleta em termos gerais, e circunscrita a 
cada unidade e processo. Também provoca incoerências ao 
longo do tempo, porque é relatada em diferentes formatos 
e relativamente a períodos sobrepostos. O mesmo ocorre 
nos processos de reporte, que não só não possuem uma 
base de informações coerente sobre a ajuda prevista, 
como também duplicam os pedidos. Por conseguinte, 
os relatórios de execução da ajuda são publicados com 
vários anos de atraso, reduzindo a utilidade dos mesmos. 
Os relatórios são publicados com tanto atraso que não 
contribuem para a prestação de contas, e a informação não 
pode ser usada para melhorar o planeamento da ajuda e 

Caixa 2:  Definição da boa informação sobre a ajuda

A transparência adequada da ajuda, conforme definida pela CABRI na “Posição sobre a transparência da ajuda”†, 
enquadrou o diálogo e o estudo do Senegal e norteia as constatações e recomendações neste documento. 
Define parâmetros tanto para a forma como a informação da ajuda deve fluir, e o que se pode considerar 
informação suficientemente boa para assegurar a eficácia da ajuda, orçamentos sólidos e sistemas responsáveis 
de gestão das finanças públicas a nível nacional. Em resumo, a plena integração da ajuda exige um fluxo e acesso 
adequados à informação não só pelos doadores e os governos dos países, como também entre as instituições 
do país. A informação deve fluir dos doadores para os governos nacionais, entre gestores da ajuda e gestores 
do orçamento, entre o centro e os ministérios de tutela, e do governo executivo para as partes interessadas 
nacionais. Deve ser exaustiva, oportuna, fiável e útil (e num formato útil), e deve abranger os compromissos de 
ajuda, os desembolsos e a aplicação efectiva. Isto exige, antes de mais, que os doadores partilhem informações 
que atendam à definição acima.

Conforme aflorado neste documento de política, para ultrapassar as barreiras à integração da ajuda no plano, no 
orçamento e nos relatórios (ver a Figura 1) os doadores e os países devem criar sistemas mais apropriados para 
o país poder produzir, recolher, reunir, validar e distribuir informações sobre a ajuda.

† Vide www.cabri-sbo.org/en/publications/cabri-position-on-aid-transparency.
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dos fluxos orçamentais futuros, perdendo a sua relevância 
em termos de ajudar as partes interessadas a saber o que 
está a ter resultados positivos no contexto actual.

2º Desafio  
Fraca coordenação dos processos de planeamento 
e orçamentação dos recursos próprios
Um factor que mais contribui para a fraca coordenação 
de processos múltiplos para a recolha de dados 
sobre a ajuda é a fragmentação e falta de coerência 

entre os processos e instrumentos de planeamento, 
orçamentação e reporte no Senegal. À data do diálogo 
no país, o sistema de planeamento e orçamentação do 
Senegal, já complexo, estava num estado de fluxo, com a 
implementação de novos instrumentos de planeamento 
e de reformas orçamentais encetadas em conformidade 
com as decisões da UEMOA. Em matéria do planeamento, 
os antigos planos estratégicos sectoriais estavam a ser 
substituídos por cartas de desenvolvimento de políticas 
sectoriais (LPSD, na sigla inglesa), acompanhadas 

Figura 2: Unidades do governo do Senegal que recolhem informações relativas à ajuda dos doadores

Direcção do 
orçamento

• Unidade responsável 
pela preparação do 
orçamento do Governo 
de Senegal 

• Dirige o processo 
de preparação do 
orçamento

• Solicita informação 
dos doadores para a 
preparação de vários 
documentos orçamentais

Direcção de 
investimento

• Unidade responsável 
pela preparação do 
plano e orçamento do 
investimento publico no 
Senegal 

• Acompanhamento da 
utilização da ajuda ao 
desenvolvimento

• Solicita informação 
dos doadores para a 
preparação do plano de 
investimento publico

DG das 
Finanças e 

DG das Contas e 
do Tesouro

• Unidade responsável pela 
execução do orçamento 
e pela gestão do tesouro 
e relatórios financeiros, 
respectivamente

• Recolhe informação 
sobre a ajuda incluída 
nos documentos 
orçamentais para efeitos 
de reporte financeiro, 
p.ex. relatório trimestral 
de execução orçamental 

Outros 
ministérios

• Responsáveis pelos 
planos, orçamentos, 
execução orçamental e 
produção de relatórios 

•  Responsáveis por 
coordenação a 
nível sectorial com 
os parceiros de 
desenvolvimento

• Recolhem informação 
sobre a ajuda para a 
elaboração de planos, 
revisões do orçamento e 
produção de relatórios

Direcção da 
cooperação 
económica e 
financeira

• Unidade central do MEFP 
para a gestão da ajuda

• Procura financiamento 
externo para projectos

• Administra a plataforma 
de gestão da ajuda

• Solicita informação dos 
doadores para efeitos de 
planeamento e reporte

Ministérios 
dos Negócios 
Estrangeiros e 
do Senegal no 

Estrangeiro

• Contraparte formal 
para a ajuda ao 
desenvolvimento

• Recolhe informação 
sobre a ajuda para 
próprios propósitos de 
elaboração de plano e 
orçamentos 

Ministério 
da Economia, das 

Finanças 
e do Plano

GOVERNO 
DO SENEGAL

DG do 
plano

• Unidade responsável pelo Plano 
Senegal Emergente e respectivos 
Planos de Acções prioritárias

• Recolhe informação sobre a ajuda 
para inclusão nestes planos
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de requisitos diferentes em relação à informação 
sobre o financiamento dos doadores. No domínio do 
planeamento e relatórios orçamentais, a fragmentação 
do sistema associado aos orçamentos correntes e de 
investimento - cada qual com seus próprios instrumentos 
e unidades - resulta em que informações diferentes 
sejam recolhidas por diferentes unidades em todo o 
ciclo orçamental, conforme referido no 1º Desafio. Em 
2014, esta fragmentação de longa data foi substituída 
pelo quadro sectorial de despesa de médio prazo 
(QSDMP), acompanhado de um documento plurianual 
de planificação/programação da despesa (DPPD), 
que requer informações sobre a ajuda em formatos 
diferentes dos aplicados no QSDMP. Essa fragmentação 
e sobreposição de instrumentos e processos resulta 
numa ausência de clareza e coerência entre os sectores, 
o que aumenta os custos de fornecimento e partilha de 
informação sobre a ajuda, tanto para os doadores como 
para os actores governamentais.

Além disso, os processos sectoriais para coordenar as 
intervenções do GdS e dos parceiros de desenvolvimento 
não estão ajustados aos processos de preparação do 
orçamento nacional. Isto significa que os doadores 
são solicitados a fornecer informações sobre os 
seus compromissos, pelo menos duas vezes por ano, 
primeiro para efeitos de preparar o orçamento nacional 
(diferentes pedidos a nível sectorial para os QSDMP/
DPPD e ao nível nacional para o PTIP e o documento 
plurianual de planeamento/programação económica 
(DPBEP) separadamente, e novamente no fim do ano 
para os processos de revisão sectoriais. Também lhes 
são solicitadas informações sobre os desembolsos e 
despesas efectivas em diferentes pontos, tanto para 
efeitos da preparação de relatórios nacionais como 
para os processos de revisão sectorial. Além destes, 
recebem pedidos para actualizar a informação dos seus 
compromissos, desembolsos e informações de despesas 
na plataforma de gestão da ajuda.

3º Desafio  
Ausência de mecanismos institucionais 
claros para a informação sobre a ajuda e sua 
integração
O Senegal não possui uma estratégia/política aprovada 
de gestão de ajuda, embora exista um documento 
que nunca foi formalmente aprovado pelo GdS. Além 
da fragmentação dos processos e instrumentos de 
planeamento e orçamentação, esta é uma das principais 
razões pelos múltiplos processos de recolha de dados. 
Uma política e estratégia clara e exaustiva de gestão da 
ajuda não só contribuiria para definir as regras em matéria 
da gestão da ajuda, mas também para integrar os ciclos 
de gestão da ajuda nos ciclos de gestão orçamental no 
Senegal através da coordenação de fluxos da informação 
sobre a ajuda.

Ao contrário disto, cada unidade que requeira 
informações sobre a ajuda possui o seu próprio, e às vezes 
contraditório, conjunto de regras, formatos e processos 
para recolher e registar a informação sobre a ajuda. Além 
disso, não existe uma unidade exclusivamente responsável 
por liderar a recolha e a gestão de informação sobre a 
ajuda para os propósitos do governo. Devido a isto, 
regista-se uma fraca harmonização de regras, a ausência 
de um quadro formal para exigir a execução das regras 
e por quem, assim enfraquecendo os incentivos para 
que todos os actores forneçam informações exaustivas 
e fiáveis nos formatos exigidos. No que diz respeito à 
contabilização da ajuda no orçamento e nos relatórios, 
esta situação contribui de vários modos para reduzir a 
abrangência e a utilidade da informação disponível, bem 
como a responsabilização mútua dos doadores e dos 
países em relação à ajuda ao desenvolvimento.

Por exemplo, face à ausência de um protocolo ou linhas 
orientadoras, a ajuda externa não é incluída de forma 
regular, sistemática ou consistente nos documentos 
orçamentais do Senegal. A Direcção do Orçamento do 
MEFP formula o orçamento no âmbito de um quadro 
fiscal, contabilizando os montantes agregados para 
subvenções e empréstimos como despesas financiadas 
externamente. Embora haja mais probabilidade de certas 
modalidades de ajuda e tipos de fluxos de ajuda serem 
incluídos neste valor no orçamento (ver a Caixa 3), os 
projectos de doadores listados no PTIP são decididos, 
no entanto, de forma descendente sem um conjunto 
claro de regras que orientam a inclusão/exclusão de 
fluxos. O estudo constatou que os projectos sem âmbito 
significativo, projectos negociados directamente entre 
ministérios sectoriais e doadores, e os projectos que não 
passam por unidades da administração central são mais 
susceptíveis de serem excluídos. Os fluxos excluídos do 
orçamento, muito provavelmente ficarão excluídos dos 
relatórios, resultando em que os responsáveis no país não 
adquiram uma visão abrangente dos fluxos de ajuda para 
o Senegal ou para qualquer sector em qualquer ponto 
do orçamento ou dos ciclos de gestão da ajuda, nem 
sabem o que pode estar em falta. Isto abrange os actores 
responsáveis tanto dentro como fora do executivo (por 
exemplo, MEFP, Conselho de Ministros, Parlamento), os 
cidadãos do Senegal e suas associações.

Além da falta de clareza sobre a razão pela qual 
alguns projectos estão incluídos e outros não, também 
não existem mecanismos claros para interpretar as 
informações relativas aos compromissos dos doadores, 
o que afecta a fiabilidade da informação sobre a ajuda 
reflectida no orçamento. À semelhança de muitos 
outros países, os doadores tendem a sobrestimar 
os compromissos a curto prazo e a subestimar os 
compromissos a médio prazo, devido à fraca execução 
de projectos e programas já aprovados e orçamentados, 
e falta de certeza quanto a futuros projectos e programas 
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Caixa 3: A utilização de sistemas nacionais e diferentes modalidades, tipos e provedores de ajuda

Os fluxos e os provedores de ajuda ao desenvolvimento não são homogéneos. No Senegal, tal como noutros países, 
diferentes modalidades (regimes de prestação da ajuda), diferentes tipos de fluxos (subvenções e empréstimos) 
e diferentes fornecedores (parceiros multilaterais, bilaterais e privados, e parceiros de desenvolvimento, quer 
sejam tradicionais ou novos) apresentam diferentes desafios no que respeita à maior utilização dos sistemas 
nacionais. Esta caixa contém uma análise breve destas diferenças.

Cada país revela uma maior ou menor propensão para integrar determinadas modalidades de ajuda no plano, 
no orçamento e nos relatórios. Num extremo, a ajuda no orçamento, de acordo com a qual uma transferência 
em dinheiro é feita para o tesouro do país parceiro, deve ser alocada, aplicada e reportada no lado da despesa 
do orçamento sem acompanhamento ou consignação, utilizando plenamente os sistemas nacionais, embora 
a baixa previsibilidade signifique que os fluxos de ajuda no orçamento podem não estar “no plano” nem “no 
orçamento”, no sentido de figurarem com precisão nos planos e orçamentos dos países. No outro extremo, a 
ajuda a projectos projectada e administrada pelos doadores, é a mais difícil de integrar, uma vez que é planeada, 
orçamentada, desembolsada, adquirida, administrada e relatada de acordo com os ciclos e sistemas do doador. 
Entre ambos estes extremos insere-se a ajuda a programas, gerida em conformidade com abordagens sectoriais, 
e as abordagens de fundos agrupados, caracterizadas por fluxos de informação e relatórios periódicos entre 
doadores e os actores nacionais a nível sectorial, embora condicionados por regras específicas para assegurar 
que a informação seja partilhada entre toda a administração pública.

No Senegal, à semelhança de outros países parceiros, o inquérito revelou que, embora a informação sobre 
os empréstimos era recolhida e fornecida de forma contínua e fiável para integração nos processos nacionais 
e documentos, o mesmo não se aplicava a subvenções. Os doadores multilaterais e/ou tradicionais também 
revelavam uma maior propensão para fornecer informações, ao contrário dos doadores privados bilaterais e/
ou novos (como a China e a Turquia), que revelavam uma menor propensão. Em parte, esta situação regista-se 
porque os doadores multilaterais são mais propensos a conceder empréstimos, ajuda ao orçamento e ajuda a 
programas, ao contrário dos doadores bilaterais, privados e novos, que se revelam mais propensos a orientarem-
se por incentivos individuais e institucionais - apesar dos compromissos internacionais em matéria da utilização 
dos sistemas nacionais – no sentido de não fornecer ajuda orçamental nem mais ajuda a programas/agrupada/
administrada pelos sistemas nacionais, mas sim fornecer ajuda a projectos mais visível e autogerida.

Os desafios e as recomendações apresentados neste documento aplicam-se em grande parte aos fluxos de 
ajuda que não constituem ajuda orçamental, que representam a maior tranche da ajuda ao desenvolvimento 
desembolsada ao Senegal (como para outros países parceiros). Os desafios e as recomendações associadas em 
matéria da coordenação de informações sobre o provável desembolso da ajuda durante o ciclo orçamental 
seguinte também se aplicam à ajuda orçamental.

antes da aprovação formal. Para compensar, o MEFP 
do Senegal revê em baixa as previsões dos doadores 
relativamente aos desembolsos durante o exercício 
orçamental, embora o faça unilateralmente, resultando 
em incentivos baixos para os doadores fornecerem 
boa informação. Além disso, perante uma variação a 
posteriori entre as despesas orçamentadas e efectivas 
do financiamento dos doadores, a prestação de contas 
mútua entre os doadores e o país é fraca, porque os 
actores não sabem se existem causas subjacentes ou se 
apenas se trata de uma questão de reporte. Uma maior 
clareza sobre a situação das informações fornecidas pelos 
doadores sobre os orçamentos futuros nos vários pontos 
do ciclo orçamental vinculados aos ciclos específicos dos 
doadores, e regras claras sobre como essa informação 
é revista e porquê, permite aos doadores fornecerem 

melhores informações no curto e médio prazo, reforça 
a credibilidade das informações dos doadores e dos 
instrumentos públicos que contêm informações relativas 
aos doadores, e melhora a prestação de contas.

4º Desafio  
Subutilização da plataforma de gestão da ajuda
O Senegal possui uma plataforma de gestão da ajuda, a 
Plateforme de Gestion des Financements Extérieurs (PGFE), 
administrada pelo DCEF. Consiste num sistema electrónico 
de informação, concebido para permitir que os parceiros 
de desenvolvimento introduzam informações sobre os 
compromissos e desembolsos efectivos directamente na 
base de dados. Porém, a plataforma sofre deficiências 
exógenas e endógenas, resultando em que não cumpra o 
objectivo pretendido, ou seja, a gestão da ajuda.
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Caixa 4: Plataformas de gestão da ajuda e a oferta e procura efectivas de informações sobre a ajuda.

Muitos países que recebem ajuda possuem plataformas com informações sobre a ajuda, normalmente desenvolvidas 
com o auxílio de um dos poucos provedores internacionais. Nalguns casos, são soluções desenvolvidas pelos próprios 
países. Um estudo realizado em 2012 pela Iniciativa Internacional para a Transparência em matéria de Ajuda (IATI) 
constatou que estes sistemas são importantes para disponibilizar informações sobre a ajuda às partes interessadas 
num país, mas que esta função não é automática, mesmo quando o sistema é administrado por uma unidade altamente 
capacitada. Para que estes sistemas sejam efectivos, devem ser o único ponto de recolha de dados; as suas rotinas 
de desenvolvimento e de recolha de dados devem basear-se nas necessidades de todos os utilizadores da informação 
sobre a ajuda, incluindo os técnicos do orçamento e os ministérios de tutela, e devem ser usados com credibilidade e 
regularidade pelos utilizadores para que os doadores se disponham a fornecer bons dados.† Para este fim, as unidades 
que administram as plataformas devem reconhecer toda a administração pública como seus “utilizadores”.

O estudo também constatou que nenhuma das plataformas de informações em matéria da ajuda nos 15 países estudados 
organizava os dados em conformidade com as classificações utilizadas pelo país para a dotação orçamental. Uma das 
principais razões por esta situação é que, tradicionalmente, os países têm dado um tratamento diferente aos fluxos 
de ajuda e aos orçamentos, excepto ao reflectir alguns projectos dos doadores nos orçamentos de desenvolvimento 
(por projecto), particularmente quando são necessários fundos de contrapartida. Por conseguinte, as plataformas de 
gestão da ajuda foram inicialmente desenvolvidas, frequentemente com o financiamento e a assistência dos doadores, 
por funcionários nacionais responsáveis pela gestão e comunicação da ajuda sem a colaboração dos técnicos do 
orçamento. Num contexto em que os próprios doadores organizavam e divulgavam informações sobre a ajuda para 
satisfazer as suas necessidades de planeamento para o desenvolvimento, em vez de as necessidades dos utilizadores 
do país†, os modelos de organização da informação sobre a ajuda foram mais informados pelos ciclos e categorias de 
planeamento e de projecto do que pelos orçamentos. Por conseguinte, enquanto muitas plataformas de gestão da 
ajuda classificavam a ajuda pelas categorias aplicadas nos planos de desenvolvimento nacionais e conceitos de ciclo 
de projectos, poucas, se algumas, seguem a mesma categorização que o orçamento.

Em resposta a este desafio, alguns países, como o Nepal e o Malawi, criaram mecanismos para o cruzamento de 
dados entre a plataforma de informações sobre a ajuda e a plataforma de informações orçamentais. Embora se 
tratasse de soluções inerentemente técnicas, em relação aos formatos e padrões de dados, também incluíam 
processos que articulavam a recolha de dados sobre a ajuda ao processo orçamental e à utilização efectiva de 
informações credíveis. Também têm sido envidados esforços a nível internacional para ultrapassar a fraca 
interoperabilidade entre os dados sobre a ajuda e os dados sobre os orçamentos. O identificador de orçamentos 
da IATI está centrado num código comum que facilita a transposição das categorias de estatísticas sobre a ajuda do 
Comité de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE para a classificação comum de dotações dos orçamentos nacionais, 
nomeadamente, a classificação administrativa. O identificador também exige a identificação da parte do projecto 
que constitui despesa de capital. O código foi testado contra 40 orçamentos nacionais e três sistemas de doadores 
em países específicos. Estas acções-piloto constataram que a utilização do identificador de orçamento permitiu a 
correspondência automática de 83% dos projectos de doadores aos orçamentos nacionais, embora fosse necessário 
mais trabalho para o resto. Adicionalmente, a forma como os doadores mantêm informações sobre a ajuda nos 
seus sistemas não permite automaticamente distinguir entre os fluxos de capital e correntes.

As acções-piloto revelaram que, embora a informação da IATI proporcione uma melhor informação sobre a ajuda 
para fins orçamentais nos países que criam sistemas para aceder e aplicar a informação, não substitui um trabalho 
mais específico a este nível. As informações da IATI – pressupondo que todos ou todos os doadores publicam 
informações actualizadas em conformidade como os modelos acordados - ajudarão os países a identificar em termos 
gerais o destino da ajuda em relação ao orçamento, como ponto de partida e/ou para confirmar a integridade e 
fiabilidade das informações obtidas localmente. Contudo, os países não poderão utilizar a informação da IATI, no 
seu formato original, para efeitos de publicação no plano, no orçamento e nos relatórios; para essa finalidade 
será necessária uma verificação e mapeamento mais aprofundados. Neste domínio, avistam-se ser fundamentais 
as iniciativas do sistema de gestão das informações sobre a ajuda ao país que adoptam práticas efectivas para 
recolher, verificar, categorizar e distribuir informações exclusivamente a todos os utilizadores nacionais.

† Fölscher AF, Carter R, Moon S, Graham G & Jeanjean F (2012) Study on better reflecting aid flows in country budgets. IATI.

†† Publish What You Fund (PWYF) (2017) With publication comes responsibility: Using open data for accountability in Benin and Tanzania, PWYF.
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Em primeiro lugar, a ausência de um quadro legal ou 
político regendo as competências do DCEF e da PGFE em 
matéria da gestão da ajuda, leva a sobreposições entre as 
funções de diferentes unidades do MEFP e à duplicação 
dos processos de recolha de dados, o que implica que 
nem o GdS nem os seus parceiros de desenvolvimento 
consideram a plataforma como o único ponto ou, 
pelo menos, o ponto central para recolher e fornecer 
informações fiáveis a respeito dos doadores. Os doadores, 
ao fornecerem informações obtidas de outros meios de 
recolha directamente a diferentes unidades, consideram 
que suas responsabilidades em matéria da apresentação 
de informação foram cumpridas. Desta forma, a baixa 
credibilidade da plataforma é reforçada.

Em segundo lugar, a PGFE existe como base de 
dados, mas, em grande medida, carece das capacidades 
e dos mecanismos institucionais para assegurar que a 
informação nela contida seja abrangente, fiável e bem 
classificada, para que possa ser utilizada com facilidade. 
Os países que possuem plataformas fortes de gestão da 
ajuda, entre outros meios, estão dotados dos processos e 
das capacidades institucionais necessárias para recolher, 
analisar e confirmar a abrangência e a qualidade dos 
dados, de forma periódica e sistemática, ao verificar as 
informações fornecidas por parceiros de desenvolvimento 
e entidades governamentais. No Senegal, estes processos 
parecem não existir, necessitando, por exemplo, de rondas 
adicionais de recolha de dados preparados em formato 
Excel para poder compilar os relatórios sobre a ajuda.

Em terceiro lugar, a PGFE não utiliza números únicos 
de projecto para identificar programas e projectos dos 
parceiros de desenvolvimento, que possam ser utilizados 
tanto pelos actores da administração pública como pelos 
parceiros de ajuda em todos os sistemas de gestão da ajuda 
e do orçamento para harmonizar os dados. Isto resulta em 
dados sobrepostos e incoerentes em relação a qualquer 
projecto integrado nesses sistemas, incluindo entre as 
bases de dados dos financiadores sectoriais externos e a 
PGFE, entre os dados para a preparação do orçamento e 
dos relatórios orçamentais, e entre o sistema de gestão da 
ajuda e o sistema de gestão do orçamento. Parece não haver 
forma de conciliar informações de diferentes processos de 
recolha de dados sem uma verificação manual e laboriosa, 
projecto por projecto, e manipulação de dados.

Em quarto lugar, a coordenação e integração da PGFE no 
sistema orçamental do Senegal são fracas, o que diminui 
a utilidade das mesmas como interface entre os sistemas 
e ciclos de gestão da ajuda e do orçamento. Os processos 
de recolha de dados não estão plenamente coordenados 
com o calendário de preparação do orçamento, nem 
com os ciclos de apresentação de relatórios correntes e 
a posteriori. De igual modo, a interface com o sistema 
integrado de gestão de finanças públicas do Senegal 
(SIGFIP) é apenas parcial. A PGFE pode obter informações 
do SIGFIP em relação à execução de projectos financiados 

externamente, mas não pode fornecer informações 
ao SIGFIP, em razão de as tipologias e classificações da 
ajuda na PGFE são orientadas para a gestão da ajuda, mas 
não contribuem de forma substancial para a gestão ou 
coordenação (ver a Caixa 4 para uma discussão sobre o 
motivo por que esta situação não é invulgar no domínio 
das plataformas de gestão da ajuda e a experiência de 
outros neste domínio).

5º Desafio  
Fragilidades na classificação da ajuda ao 
desenvolvimento
No Senegal, toda a ajuda é classificada como despesa de 
investimento para fins de gestão orçamental, e todas as 
despesas de investimento são classificadas como despesas 
de capital. Esta situação não se cinge ao Senegal, sendo 
impulsionada, como nos outros países, pelas necessidades 
do quadro fiscal, coordenação do orçamento e estrutura 
do plano de contas.

Muitas administrações públicas têm metas orçamentais 
relativas à proporção das despesas de capital em relação 
à despesa pública que, conjuntamente com os seus 
objectivos de financiamento externo, permitem manter 
os fluxos da ajuda ao desenvolvimento fora da preparação 
e relatórios do orçamento, e os fluxos (correntes) que 
são relatados são incorrectamente classificados. Em 
conjunto, isto prejudica a eficiência das dotações (visto 
os recursos próprios serem afectados sem que haja um 
bom conhecimento das contribuições dos parceiros de 
desenvolvimento) e da prestação de contas.

Um segundo factor que leva à classificação incorrecta 
da ajuda é que não existem os meios para o fazer 
correctamente. A PGFE não classifica a ajuda de acordo 
com as classificações de despesa da administração pública, 
quer se trate das dimensões económicas, administrativas 
ou programáticas do plano de contas. De igual modo, as 
regras do sistema de classificação aplicado no orçamento 
e nas contas não permitem a classificação da ajuda integral 
neste sistema. À semelhança da prática em muitos outros 
países, os projectos de ajuda no Senegal recebem um 
código único no segmento de classificação económica do 
plano de contas relativo às despesas de capital. Todas as 
despesas com um projecto são agrupadas e contabilizadas 
neste código de classificação económica, o que não 
permite distinguir, nos fluxos de cada projecto, entre 
diferentes despesas correntes (por exemplo, transporte 
e deslocações, despesas de escritório, bens e serviços) e 
despesas de capital (por exemplo, veículos, equipamentos 
de escritório, imobiliário e infra-estruturas). Isto é reflexo 
do facto que os planos de contas públicas, incluindo 
o plano utilizado no Senegal, que segue a Directiva da 
UEMOA nº 09/2009, não foram concebidos para uma 
gestão dos fluxos de ajuda, apesar de, frequentemente, 
a ajuda perfazer uma parte considerável dos orçamentos 
nos países parceiros.
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A falta de capacidade para transformar as informações 
sobre a ajuda em informações orçamentais úteis (e o 
facto de a PGFE não o permitir) também significa que 
as classificações utilizadas pelos doadores não podem 
ser adaptadas às classificações usadas pelo GdS. Os 
recursos externos não são discriminados de acordo com a 
classificação apropriada para efeitos do orçamento, sendo 
contabilizados em termos gerais. No caso da ajuda que 
utiliza os sistemas nacionais de forma mais abrangente, 
os dados pormenorizados sobre a execução também não 
estão disponíveis no SIGFIP, assim aumentando o custo 
de transacção da preparação de relatórios sobre essa 
ajuda para os doadores, dada a necessidade de manter 
sistemas paralelos.

6º Desafio  
Desfasamento entre os ciclos dos doadores e os 
ciclos de planeamento e de orçamentação da 
administração pública 
No Senegal, como noutros países, o desfasamento entre 
os orçamentos e os ciclos de gestão de projectos dos 
doadores e os ciclos nacionais de planeamento e do 
orçamento põe em causa a fiabilidade da informação 
relativa à ajuda. A questão fundamental é que muitos 
doadores não estão em condições de prever com certeza os 
seus eventuais desembolsos durante um ciclo orçamental 
no momento em que as autoridades senegalesas precisam 
dessa informação, porque eles próprios não sabem. De 
igual modo, os mecanismos individuais de elaboração de 
orçamentos e relatórios definidos para qualquer projecto 
podem não estar em sintonia com os ciclos orçamentais e 
de elaboração de relatórios da administração pública. O 
desfasamento dos ciclos é inevitável: contudo, a questão 
fundamental é se os mecanismos nacionais permitem 
ultrapassar a questão de modo que os dados mais fiáveis 
sejam recolhidos e a situação da informação recolhida 
seja entendida por todos os parceiros. Conforme referido 
nos 3º e 4º desafios, o Senegal não implementou os 
mecanismos necessários para resolver a questão.

7º Desafio  
Incentivos negativos e falta de credibilidade
O fornecimento de informações exaustivas e de qualidade 
sobre a ajuda a potenciais utilizadores não é estimulado 
nem pelas práticas do GdS nem pelos doadores, sendo 
os desincentivos de ambas as partes mutuamente 
reforçados. O resultado é informação deficiente, pouco 
fiável e não utilizada, resultando em ainda menos 
incentivos para fornecer informações. Quaisquer medidas 
adoptadas pelos parceiros para definir regras e processos 
para a recolha e partilha de informações de qualidade, e 
integrar essa informação nos processos e documentos de 
planeamento, orçamentação e relatórios da administração 
pública terão de ter em consideração tanto os incentivos 
de conformidade (p. ex.: ao utilizar bem as informações 

relativas à ajuda ) criados por mecanismos institucionais 
modificados como os desincentivos para o incumprimento 
(p. ex.: através da aplicação de consequências).

Seguem exemplos dos incentivos e das dinâmicas que 
estimulam as deficiências de provisão, partilha e gestão 
das informações de ajuda no Senegal:

• Os representantes dos doadores no país subestimam os 
desembolsos, talvez para não passarem pela vergonha 
perante os seus parceiros de implementação quando 
os orçamentos são confirmados a níveis mais baixos. 
Também sobrestimam os desembolsos no curto 
prazo, provavelmente para aumentar o seu poder de 
negociação em fóruns conjuntos. Igualmente, o governo 
subestima os desembolsos de curto prazo e sobrestima 
os desembolsos de médio prazo para compensar por 
isto. O resultado é informação sobre a ajuda pouco 
fiável que não é utilizada, reduzindo os incentivos para 
fornecer boa informação logo à partida. Por exemplo, 
os doadores, sabendo que as suas estimativas são 
revistas em baixo, podem procurar contrariar essa 
tendência com estimativas mais elevadas. Um desafio 
fundamental reside em mudar os incentivos para que 
os doadores forneçam melhores informações ao definir 
regras claras sobre a situação das informações e fazer 
ajustes em função do historial de implementação dos 
projectos/doadores/instituições.

• Os incentivos do governo no sentido de recolher 
informações fiáveis sobre a ajuda dependem da 
importância das mesmas para propósitos dos 
orçamentos: apenas informações sobre a ajuda 
orçamental, e sobre projectos e programas que 
são financiados por empréstimos ou que requerem 
financiamento de contraparte são recolhidas com um 
propósito específico. Os próprios actores públicos não 
percebem o motivo pela recolha da restante informação 
sobre os fluxos da ajuda, uma vez que nem os decisores 
em matéria do orçamento nem os responsáveis pela 
prestação de contas exigem a informação, pelo facto 
de a informação existente ser incompleta e pouco 
fiável. Neste contexto, perpetua-se a prática de tomar 
as próprias decisões sobre a afectação de recursos na 
ausência de informação apropriada sobre as actividades 
apoiadas pela ajuda.

• Os doadores têm incentivos institucionais e individuais em 
matéria da visibilidade, do risco fiduciário e do controlo 
sobre a implementação de programas, que servem de 
desincentivos ao apoio orçamental e à utilização de 
outras dimensões dos sistemas nacionais (p. ex.: no 
tesouro, em conta), ambos os quais estão associados a 
uma maior disponibilidade de boas informações.

• O fornecimento de informações sobre a ajuda é uma 
actividade onerosa e morosa para os doadores, em 
razão dos múltiplos processos de recolha. Além disso, 
não tem qualquer utilidade prática: o facto de a ajuda 
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não estar no orçamento não afecta as suas operações e 
as vantagens de fornecer informações ao governo não 
são claras, já que a informação não é utilizada.

• No seio da administração pública, os incentivos para 
partilhar as informações recolhidas sobre a ajuda são 
fracos. No Senegal, como noutros países, os ministérios 
preferem não divulgar as informações sobre os 
projectos de doadores não contabilizados no orçamento 
nem financiados por contrapartes para optimizar 
os seus orçamentos. De igual modo, as unidades da 
administração pública sentem-se desincentivadas em 
partilhar informações ou em utilizar a informação da 
PGFE, provavelmente porque a informação recolhida 
por outros é recolhida em formatos diferentes, é difícil 
de harmonizar e não é fiável, e talvez porque podem 
ter um interesse em manter relações individuais com as 
contrapartes dos doadores.

Em todos estes contextos, alguns dos incentivos são 
exógenos ao sistema do Senegal (p. ex.: os incentivos dos 
doadores para controlar os programas e sobre/subestimar 
os desembolsos), embora alguns são endógenos às 
práticas de gestão da ajuda e orçamentais do Senegal. Se, 
e como, a informação da ajuda é utilizada, é fundamental 
para fins de orçamentação e responsabilização, e a 
ausência de consequências para qualquer actor que 
não forneça, partilhe ou utilize as informações de boa 
qualidade definem o tipo e a qualidade da informação 
efectivamente recolhida. Embora os incentivos, tanto 
exógenos como endógenos, possam ser tratados através 
dos mecanismos institucionais acordados pelos doadores, 
o Senegal tem mais controlo sobre os últimos. Convém 
dar primazia às intervenções que reforçam de imediato 
a credibilidade dos orçamentos e as informações sobre a 
ajuda, para inverter o ciclo negativo de descrença de que 
a informação será utilizada e bem utilizada, resultando 
em informações de fraca qualidade, que depois não são 
utilizadas ou bem utilizadas.

Conclusão
Os desafios acima referidos revelam que a fraca integração 
da ajuda nos processos e documentos de planeamento, 
orçamentação e reporte no Senegal é causada pelo sistema 
de gestão de ajuda e sistema de gestão orçamental e das 
finanças públicas do Senegal e, mais importante ainda, 
resulta da falta de uma forte interface entre esses dois 
sistemas e seus ciclos associados.

Lições relativas à utilização dos sistemas 
nacionais no Senegal

No Senegal, a existência de entraves à disponibilidade de 
boas informações sobre a ajuda para integração no plano, 
no orçamento e nos relatórios exige que sejam tomadas 

várias medidas para melhoria, a começar por alguns 
pontos de entrada apropriados. Embora as intervenções 
apresentadas abaixo sejam específicas ao Senegal, 
também se aplicam de forma geral a todos os contextos.

Decidir quais informações são importantes e como 
serão utilizadas para a definição de regras claras 
Um passo inicial é a definição de regras claras pelas 
autoridades senegalesas em matéria de: (i) fornecimento 
de informações; (ii) integração das informações nos 
diferentes instrumentos de planeamento, orçamentação e 
reporte; e (iii) o tratamento a dar às diferentes modalidades 
de ajuda. Os diversos instrumentos de financiamento 
da ajuda e os requisitos para a contabilização da ajuda 
no orçamento exigem a adopção, pelas autoridades 
senegalesas, de um conjunto de regras claras, fazendo-
se uma distinção apropriada entre as dimensões “no 
orçamento” e “no Parlamento”.

Para este fim, o Senegal deve decidir qual o âmbito 
e o detalhe das informações sobre a ajuda em que o 
sistema orçamental do país deve focar, os propósitos a 
que se destinam e a ordem de prioridades. Nem toda a 
informação sobre a ajuda precisa (ou deve) fazer objecto 
do mesmo nível de detalhe ou frequência. Há quem 
defenda que é melhor saber quais são os fluxos de ajuda 
importantes para o orçamento e contas nacionais, e 
depois recolher, integrar e reflectir informações muito 
boas sobre esses fluxos nas dimensões de âmbito, detalhe 
e tempestividade associadas ao processo orçamental 
do que tratar formalmente todos os fluxos de ajuda de 
forma igual e, em seguida, recolher informações de fraca 
qualidade em relação a todos. Isto exigirá a definição 
dos propósitos mais importantes relativos à informação 
sobre a ajuda a ser recolhida (p. ex.: a administração a 
priori dos recursos próprios de forma mais eficiente 
é mais importante do que a produção a posteriori de 
relatórios sobre a ajuda, o que exige uma maior ênfase 
nos processos de recolha de compromissos de ajuda para 
o ano seguinte).

A definição de uma categorização dos fluxos de ajuda 
apropriada ao país, acompanhada de regras para a 
recolha, integração, utilização e contabilização de dados 
também evitará os incentivos e consequências negativos 
para a utilização da informação decorrente de decisões 
aparentemente arbitrárias sobre quais fluxos a incluir na 
documentação do país e como incluí-los. Deste modo, a 
recolha da informação também será mais custo-eficaz. 
A categorização provavelmente envolverá distinguir 
entre diferentes modalidades, tipos, mecanismos de 
gestão e destinatários dos fluxos de ajuda, as diferentes 
implicações para o orçamento do GdS e os requisitos 
internos de prestação de contas. A Caixa 5 contém um 
exemplo pertinente do Ruanda.

É evidente que o Senegal tem diferentes características 
para efeitos de categorização (inclusão no PTIP, nos 
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relatórios de execução orçamental, na documentação 
orçamental, nos relatórios de execução de ajuda, e outros) 
e adopta uma abordagem diferente para caracterizar os 
fluxos em função das suas práticas (incluindo projectos 
com fundos de contrapartida por norma, por exemplo), 
embora alguns princípios sejam comuns, como a medida 
até à qual a ajuda está sob o controlo do governo e o 
que isso significa para inclusão da mesma nas leis do 
orçamento, além de nos documentos orçamentais.

Criar processos/regras claras para a participação dos 
do adores nos ciclos de planeamento e orçamentação 
do país
O Senegal deve definir com mais clareza as expectativas 
do país em relação ao papel dos doadores em matéria do 
fornecimento, classificação e verificação da informação 
da ajuda, confirmar os desembolsos esperados e a 
utilização efectiva da informação, e determinar se e como 
as informações sobre os desembolsos serão ajustadas em 
função do momento de recolha de dados e o objectivo 
para o qual as informações são recolhidas. Isto permitirá 
aos doadores conhecer a frequência e a razão pela recolha 
de informações sobre a ajuda, configurar os seus sistemas 
internos para obter informações da sede e/ou do projecto 
de forma custo-eficaz e decidir como ajustar os dados 
em conformidade com os princípios acordados, para lhes 
conferir mais fiabilidade a nível do país.

Embora o quadro para a participação dos doadores 
seja definido em torno de um conjunto de princípios e 
regras centrais, a forma como estes se aplicam a cada 
doador é diferente, em função dos ciclos e mecanismos 
institucionais dos doadores. Neste contexto, seria 
aconselhável que o GdS trabalhasse com todos os doadores 
individualmente, depois de a abordagem ser acordada 
em fóruns conjuntos. Seria igualmente imprescindível 
que os responsáveis pela mudança sobre esta questão 
no GdS assegurassem que as suas abordagens fossem 
funcionais e criassem ímpeto suficiente para que a 
reforma ultrapasse os factores negativos em relação à 
participação. Vários critérios poderiam ser aplicados para 
determinar com quais os doadores se deve começar: 
a dimensão da ajuda ao desenvolvimento do doador 
para o Senegal, a probabilidade da utilidade das lições 
aprendidas pelos primeiros doadores a adoptar esta 
abordagem para os demais doadores e sectores, e se 
os doadores estão dispostos a participar. É melhor ter 
uma parte do orçamento mais bem alocado e gerido em 
razão de uma melhor integração da ajuda, para servir 
de exemplo em relação aos benefícios e incentivar uma 
melhor participação pelos doadores e sectores menos 
propensos a participar.

Designar responsabilidades claras pela gestão de 
informações sobre a ajuda e assegurar apoio político
A decisão e implementação de um novo conjunto de 

regras exigirá uma boa liderança técnica no domínio da 
gestão de informações de ajuda, apoiada por liderança 
política, para que o governo fale de uma só voz em relação 
aos requisitos e a gestão de informações sobre a ajuda, 
em relação a todos os actores do GdS e aos doadores. 
Atribuir a liderança técnica da gestão das informações de 
ajuda relativas a toda a administração pública a uma única 
unidade; capacitar esta unidade e apoiá-la politicamente 
para coordenar as múltiplas unidades que precisam e 
utilizar informações de ajuda é essencial para evitar 
múltiplos processos de recolha (e sinais contraditórios 
sobre a sua utilização) das informações sobre a ajuda e 
para gerir os problemas e os conflitos de forma contínua.

Criar processos fortes de recolha de informação sobre 
a ajuda, alinhados ao orçamento público, e padronizar 
classificações de ajuda apropriadas
Outra intervenção necessária passaria por ajustar os meios 
de recolha e a classificação da informação recolhida sobre 
a ajuda. Uma reforma essencial passaria por transformar a 
PGFE na base de dados principal, se não a única, e definir 
identificadores únicos de projectos.

Sendo a PGFE o principal instrumento de gestão e 
recolha de dados, a base de dados, que foi concebida 
principalmente para fins de gestão da ajuda e não para 
fins de gestão do orçamento, precisaria de ser ajustada. 
Mais especificamente, a classificação da informação 
sobre a ajuda deveria reflectir as regras acima referidas, 
para permitir processos diferentes de recolha de dados 
e partilha de informação. Por exemplo, enquanto a base 
de dados pode recolher uma quantidade mínima de 
informações em relação a todos os projectos de ajuda 
em vias de execução de forma padronizada, informações 
mais detalhadas e actualizações sobre a implementação 
podem ser recolhidas de modo diferente, em função 
de um projecto estar no Parlamento, no orçamento ou 
apenas em relatórios de execução da ajuda.

A classificação dos projectos na base de dados que 
estão no orçamento e no Parlamento também terá de 
ser ajustada em conformidade com as dimensões do 
plano de contas do país a um nível apropriado de detalhe. 
Isto incluiria distinguir entre os componentes correntes 
e de capital de um projecto (nem que seja contabilizado 
como despesa de desenvolvimento no orçamento), entre 
a principal entidade pública destinatária em relação a 
todas as entidades que implementam algumas partes de 
um projecto, e entre os diferentes programas públicos 
com os quais a ajuda está alinhada. Isto permitiria uma 
comunicação bidireccional de informações entre a base 
de dados, o orçamento e o SIGFIP.

De igual modo, o GdS deve definir processos específicos 
para a recolha, transformação e verificação dos dados 
na PGFE ao longo do tempo, e certificar-se da existência 
da capacidade de recursos humanos para executar os 
processos. Os processos de recolha de dados devem 
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Caixa 5: Distinguir entre os fluxos de ajuda para fins do orçamento nacional: o caso de Ruanda

No fim dos anos 2000, o Ruanda enfrentou problemas semelhantes aos do Senegal no que respeita à recolha 
de informações sobra a ajuda e a integração das mesmas nos processos e nos documentos da administração 
pública. A recolha era feita por várias unidades, existiam várias bases de dados, não eram utilizados códigos 
de identificação únicos, toda a ajuda era classificada como despesas de capital e as estimativas de ajuda eram 
arbitrariamente reduzidas para os propósitos do quadro orçamental, prejudicando a boa gestão da ajuda e da 
despesa pública. Para superar esta situação, o governo do Ruanda designou os seguintes cinco factores como 
fundamentais para definir o tratamento a dar aos fluxos de ajuda: (i) o propósito da ajuda; (ii) o destinatário 
da ajuda; (iv) a pontualidade das informações e a integração das mesmas nos processos de planeamento e 
orçamentação; e (v) o grau de controlo pelo governo quanto ao planeamento, utilização e contabilização de 
fundos de ajuda.

Uma distinção importante no contexto ruandês era entre a ajuda “no orçamento” (reflectido nos documentos 
orçamentais), mas não “no Parlamento” (não na lei do orçamento) e a ajuda que está “no Parlamento” (e, portanto, 
automaticamente no orçamento). O governo decidiu incluir a ajuda na lei do orçamento somente quando tivesse 
controlo suficiente sobre a utilização da ajuda ao ponto de assumir responsabilidade pela mesma. Mesmo assim, 
na ausência desse controlo, a ajuda à administração pública continuaria no orçamento para assegurar a sua 
inclusão e transparência do fluxo para o Parlamento e para os cidadãos e suas organizações.

Em suma, os fluxos de ajuda que se destinavam ao sector público, faziam objecto de um acordo assinado, eram 
relatados a tempo para inclusão nos orçamentos dos ministérios, reuniam os cinco critérios para estar “sob o 
controlo do governo” e constituíam ajuda à administração pública, tinham de ser aprovados pelo Parlamento 
ruandês como parte da Lei das Finanças (ou incluídos “no Parlamento”). Se uma dessas condições não estivesse 
reunida, a ajuda ou não seria contabilizada no orçamento (se uma das três primeiras condições não estivesse 
reunida) ou seria reflectida apenas nos anexos da Lei das Finanças. Se as três primeiras condições estivessem 
reunidas, dois aspectos-chave seriam determinantes para que a ajuda fosse contabilizada na própria Lei das 
Finanças ou apenas nos anexos: se a ajuda estava sob o controlo do Governo e se o parceiro principal era um 
ministério da administração pública.

Os cinco critérios para “sob o controlo do governo” eram os seguintes: se a entidade pública responsável 
contribuía activamente para as decisões sobre a afectação de fundos para o projecto; se o desembolso dos 
fundos foi aprovado pelo gestor do orçamento da entidade; se as contas do projecto foram submetidas à agência 
orçamental responsável; se os documentos comprovativos das transacções financeiras foram mantidos pela 
agência orçamental responsável; e, se um terceiro fosse o parceiro de implementação, um contrato que incluía 
o governo devia ser assinado.

ser adaptados de modo a estarem alinhados com o ciclo 
de orçamentação e reporte da administração pública. 
Nalguns países, as plataformas de gestão da ajuda são bem 
utilizadas - e, portanto, actualizadas e fiáveis - porque a 
recolha de dados está totalmente alinhada ao calendário 
orçamental. No Malawi, por exemplo, uma “circular de 
orçamento” dos doadores é emitida como uma ferramenta 
de gestão conjunta da ajuda /instrumento orçamental 
para recolher dados actualizados para fins orçamentais.

Alinhar os processos de gestão/revisão da ajuda 
sectorial ao processo orçamental
Para permitir uma melhor integração da ajuda na tomada 
de decisões e relatórios orçamentais, é necessária uma 
classificação desagregada dos projectos de ajuda no 
plano de contas do GdS. Isto pode passar pela definição 
das regras de designação de doadores e de projectos 
de ajuda no segmento sobre as receitas do plano de 

contas, libertando o segmento económico para classificar 
correctamente os componentes dos projectos. Alguns 
países utilizam o segmento de receitas para identificar 
o doador e o segmento de programa para identificar 
os projectos.

Também é importante que o GdS trabalhe não só a 
nível central, mas também a nível sectorial para melhorar 
a produção e a partilha de informações sobre a ajuda. 
A capacidade de triangular informações sobre a ajuda 
em relação aos sectores-ministérios com a informação 
fornecida pelos doadores é essencial para a integridade 
e fiabilidade da informação sobre a ajuda utilizada a 
nível central (e sectorial). Neste contexto, a Direcção do 
Orçamento do MEFP e a DCEF devem trabalhar com cada 
sector para, em conjunto, superar os incentivos negativos 
para a partilha de informação no seio dos sectores e com 
o centro. Para este fim, pode ser fornecida mais clareza 
sobre o modo como as dotações do orçamento central 
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serão feitas em relação à ajuda, quais as informações que 
estarão disponíveis no centro, em qualquer eventualidade, 
e ao reforçar as capacidades para a utilização de 
informações sobre a ajuda a nível sectorial. Outra tarefa 
a nível sectorial incluiria a harmonização da gestão da 
ajuda aos calendários de preparação de orçamentos para 
reduzir os custos de transacção da recolha de informações 
e aumentar a utilização prática da informação.

A este respeito, o facto de que o sistema de planeamento 
e orçamentação do Senegal está a atravessar um período 
prolongado de transformação tem impedido a recolha de 
boa informação sobre a ajuda até à data. Porém, representa 
também uma oportunidade; permitiria uma inclusão mais 
harmonizada da ajuda nos sistemas nacionais no início da 
implementação de novos sistemas noutros sectores, e 
tirar ensinamentos para o ajustamento de sistemas dos 
sectores que já os adoptaram.

Começar com os sistemas existentes, prestando atenção 
aos motivos subjacentes às barreiras que impedem que 
esses sistemas funcionem correctamente
Qualquer tentativa de reestruturar os mecanismos 
institucionais para a gestão da informação sobre a ajuda 
no Senegal, e a integração da mesma no orçamento, deve 
cumprir a regra genérica de reforma pública: responder 
aos problemas existentes através de uma sobreposição 
adicional de novas regras e criação de novas estruturas sem 
entender por que motivo as regras e estruturas existentes 
não funcionam, vai agravar o problema ao contrário de o 
resolver. Na área da informação sobre a ajuda no Senegal, 
este princípio deve ser adoptado. O factor-chave para 
designar uma unidade central, categorizar a ajuda e definir 
novos processos e regras para a recolha e utilização de 
dados é uma análise minuciosa do motivo pelo qual a DCEF 
não conseguiu cumprir esse papel, por que motivo o PGFE 
não conseguiu centralizar os processos e a razão pela qual 

os dados não são utilizados. O diálogo nacional do Senegal 
iniciou essa análise e conseguiu identificar algumas 
das fragilidades sistémicas, bem como os incentivos e 
desincentivos subjacentes nos ambientes de gestão da 
ajuda e do orçamento. Para que haja sucesso, quaisquer 
novas acções de reforma devem começar com os sistemas 
existentes, utilizar as capacidades existentes e reavaliar, 
aprender e ajustar continuamente as intervenções.

Documentar claramente os processos, as regras e as 
responsabilidades para a recolha, gestão e utilização de 
informações sobre a ajuda, tanto no sistema de gestão 
da ajuda como no sistema de gestão do orçamento
Todavia, há que encontrar um equilíbrio apropriado entre 
haver uma base jurídica para fazer cumprir os mecanismos 
e permitir que os ajustes decorrentes do processo de 
aprendizagem sejam realizados com relativa facilidade.

Em resumo, o caso do Senegal, à semelhança de outros, 
revela que a boa integração de informações exaustivas, 
fiáveis e úteis sobre a ajuda nos sistemas nacionais requer: 
(i) liderança técnica e política no país para estabelecer 
confiança nas regras acordadas e unir os sistemas; (ii) um 
“ponto de entrada” único para a introdução de informações 
de ajuda na base de dados associados a processos 
simplificados para recolher e verificar informações sobre a 
ajuda que satisfaçam uma gama de requisitos para todos 
os utilizadores, associados aos proc0essos orçamentais do 
país; (iii) números únicos de projectos utilizados em todos os 
sistemas de gestão do orçamento e da ajuda, e um conjunto 
comum de classificações para permitir a transformação de 
dados em ambos os sentidos; (iv) uma interface funcional 
de processos entre os sistemas de gestão da ajuda e de 
recursos próprios a nível do planeamento, orçamentação 
e reporte; (v) capacidade adequada de recursos humanos 
para realizar as tarefas iniciais de concepção e gestão 
contínuas; e (vi) atenção aos incentivos.
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