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Programa de reforço das capacidades de GFP 

A Iniciativa Colaborativa para a Reforma Orçamental em África (CABRI) tem como 
missão reforçar as capacidades dos técnicos da função pública em África ao 
implementar iniciativas de reforma, susceptíveis de produzir sistemas funcionais 
de gestão das finanças públicas (GFP). O programa de Reforço das Capacidades 
de GFM (RCGFP), baseado na abordagem de Adaptação Iterativa Centrada nos 
Problemas (Problem Driven Iterative Adaptation - PDIA) contribui para a missão 
da CABRI pelo viés de aprendizagem assente na acção. Em 2017 e 2018, 15 
equipas de nove países africanos participaram com sucesso neste programa.

Desenvolvido em colaboração com o programa de Edificação das Capacidades do 
Estado (Building State Capability - BSC) do Centro para o Desenvolvimento 
Internacional da Universidade de Harvard, o programa RCGFP contrasta com as 
abordagens tradicionais de reforma da GFP que se centram em soluções de 
ordem técnica. O programa CABRI acredita que não existe uma abordagem única 
que leve à reforma da GFP mas que é necessário saber gerir cuidadosamente os 
obstáculos políticos e administrativos, e possuir um conhecimento profundo do 
contexto local. Coloca as equipas de funcionários públicos no centro da acção e 
fornece uma abordagem que se traduz em mudanças incrementais. As questões 
de GFP identificadas localmente são abordadas através de um programa 
estruturado e orientado para acções com uma duração de oito meses.

A estrutura do programa RCGFP promove a aprendizagem prática e experimental 
dos técnicos e consiste nas seguintes quatro etapas incrementais: (i) um curso 
em linha apresentando a abordagem PDIA; (ii) uma oficina de enquadramento 
onde as equipas aprendem a construir e desconstruir seus problemas de GFP; 
(iii) um período dedicado a acção, durante o qual as equipas nacionais poem em 
prática iterações regulares com vista a resolver os seus problemas com o apoio 
periódico de um mentor dedicado da CABRI; e (iv) um seminário de avaliação 
pelos pares que permite às equipas expor o seu progresso, apresentar as suas 
próximas acções e partilhar aquilo que aprenderam com os seus pares.

Em 2018, oito equipas de países africanos concluíram com sucesso a segunda 
edição do programa Reforço das Capacidades de GFM em África. Uma equipa de 
técnicos superiores do Ministério das Finanças e do Orçamento da República 
Centro-Africana (RCA) participou no programa para lidar com o persistente 
problema de subutilização do orçamento de capital por parte do Estado. Este 
documento descreve o percurso da equipa e fornece elementos comprovativos 
dos progressos logrados ao longo do tempo, e de como a equipa conseguiu 
reforçar as suas próprias competências e difundi-las durante um período de oito 
meses, num contexto frágil de renovadas tensões no país.
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Após o regresso à ordem constitucional, a República Centro-Africana (RCA) 
assumiu uma forte dinâmica de revitalização geral d a sua economia, com 
particular ênfase na implementação de várias reformas de carácter económico e 
financeiro. 

Foi nesta lógica que participou, por intermédio de uma equipa denominada 
Fauves de Bas-Oubangui na segunda edição do programa de Reforço das 
Capacidades de Gestão das Finanças Públicas, promovido pela Iniciativa para a 
Reforma Orçamental em África (CABRI). 

A experiência adquirida através deste programa permitiu à equipa Fauves de 
Bas-Oubangui trabalhar para ultrapassar os obstáculos que impedem que os 
ministérios e instituições públicas utilizem as suas verbas para efeitos de 
investimento e que trabalhem para melhorar a taxa de execução do orçamento 
para despesas de capital. A procura de respostas adequadas para agilizar o 
circuito das despesas de capital financiadas com recursos públicos ao nível de 
cada actor orçamental e contabilístico provou ser o cavalo de batalha da equipa

Este programa de carácter prático contribuiu para melhorar a nossa capacidade 
de resolver desafios reais em matéria da gestão das finanças públicas (GFP) e de 
tirarmos ensinamentos à medida que encontramos soluções para o problema 
identificado.

Dirigimos os nossos agradecimentos à CABRI, que permitiu à RCA demonstrar as 
suas competências próprias para resolver um problema de carácter nacional, ou 
seja, a subutilização do orçamento de despesas de capital financiadas com 
recursos públicos, ao participar no programa “Reforço das Competências de GFP 
em África”.

Desejamos tudo do melhor à equipa da CABRI.

Alexis GUENENGAFO  
Director Geral do Orçamento

Prefácio
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Uma abordagem inovadora em 
relação à reforma de GFP  1

A República Centro-Africana (RCA) é um país sem litoral e frágil que passou por 
períodos de conflitos armados recorrentes. A queda do regime de Bozizé em 
Março de 2013 afundou o país numa guerra civil até às eleições presidenciais e 
parlamentares de Fevereiro de 2016. O retorno à ordem constitucional foi 
reconhecido pela comunidade internacional que prometeu, na Conferência 
Internacional de Doadores, decorrida em Bruxelas em Novembro de 2016, um 
montante de 3 161 mil milhões de dólares para apoiar o Plano Nacional de 
Recuperação e Consolidação da Paz, que inclui um componente significativo de 
reconstrução. No entanto, as tensões e a violência recomeçaram no país em 
2017 com o agravamento da situação humanitária. A assinatura, em Fevereiro 
de 2019, do Acordo de Paz de Cartum entre o governo da RCA e os 14 grupos 
armados, conjugada ao estabelecimento de um governo inclusivo, é fonte de 
esperança para a paz.

Na área das finanças públicas, a RCA continua a adoptar um número significativo 
de boas práticas. No âmbito da iniciativa destinada aos Países Pobres Altamente 
Endividados (HIPC) dos anos 2000, o país adoptou uma nova nomenclatura 
orçamental e um novo plano de contas, implementou um novo software de 
contabilidade (GES’CO), realizou uma revisão completa do processo de 
contratação pública na sequência de uma auditoria realizada em conjunto com o 
Banco Mundial e reestruturou o Ministério das Finanças e do Orçamento (MFB). 
Contudo, continuam a registar-se importantes lacunas funcionais em 2010: “a 
elaboração do orçamento do Estado pelo MFB não faz uma interligação efectiva 
entre os ministérios sectoriais” 1. A situação de conflito “fez mergulhar o país em 
más práticas, caracterizadas pelo recurso abusivo a procedimentos excepcionais 
para a execução de despesas e desrespeito pelos mecanismos administrativos, 
financeiros e legais” 2. Desde a Conferência de Bruxelas, vários programas de 
reforma da GFP foram levados a cabo na RCA3, tendo sido criado, em 2014, um 
comité de GFP responsável pelo acompanhamento da implementação das 
reformas. Apesar disto, “continuam a registar-se fragilidades significativas”.4

Apesar das expectativas elevadas, o contexto institucional fragilizado do país 
poderá vir a causar dificuldades para a concretização das promessas feitas. De 
acordo com o Banco Mundial: “A administração pública somente transmite a 
aparência de uma boa governação [...]. Na realidade, carece dos incentivos 
institucionais e da capacidade substantiva necessários para desempenhar as 
suas funções centrais. Esta situação […] é um reflexo de líderes que 

1 Avaliação PEFA de 2010, a mais recente até à data.
2 Programa de apoio às reformas económicas e financeiras na República Centro-Africana, Banco Africano de 

Desenvolvimento, 2017.
3 O Plano de Reforma da GFP, apoiado em 2016/17 pelo FMI e o Banco Mundial, o Projecto de Resposta de 

Emergência aos Serviços Públicos do Banco Mundial para o período 2014–18, o Projecto de Apoio à Reforma 
da Gestão das Despesas e Investimentos Públicos do Banco Mundial, a subvenção de US$ 10.2 milhões do 
Banco Africano de Desenvolvimento, alinhada ao programa do FMI. 

4 Programa de desenvolvimento para a consolidação do Estado da República Centro-Africana, Banco Mundial, 
2018. 

A assinatura do acordo 
de paz de Cartum e o 
estabelecimento de 
um governo inclusivo 
oferecem uma 
esperança de paz.
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deliberadamente privilegiam a aparência de boa governação a detrimento de 
verdadeiras capacidades administrativas“5. Esta constatação parece estar 
comprovada no domínio da GFP: por exemplo, embora “o enquadramento legal 
e regulamentar relativo aos contratos públicos [esteja], na sua generalidade, em 
consonância com as normas internacionais [...], os órgãos previstos no Código de 
Contratação Pública para assegurar o bom funcionamento do processo de 
contratação pública não estão operacionais”6.

Neste contexto, a CABRI apresentou à RCA uma abordagem alternativa para a 
reforma da GFP, através do programa RCGFP, baseado na abordagem PDIA, com 
o intuito de reforçar as competências das equipas de técnicos no sentido de 
identificarem e adaptarem soluções locais para os problemas locais.

5 Briser le cycle des conflits et de l’instabilité, Cadernos económicos da República Centro-Africana, Março de 
2018, Primeiro número, Grupo do Banco Mundial.

6 Programa de apoio às reformas económica e financeiras na República Centro-Africana, Banco Africano de 
Desenvolvimento, 2017.
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A equipa7 convergiu gradualmente para a identificação de um problema de 
GFP específico, mensurável e à altura de mobilizar apoios. Enquanto país frágil, 
a dimensão das dificuldades orçamentais enfrentadas pela RCA levou a equipa a 
definir uma primeira declaração de problema, nomeadamente: “pressão 
orçamental e carga da dívida num país pós-crise”. As trocas iniciais com os 
membros da equipa destacaram preocupações de variadas ordens, 
designadamente os atrasos nos pagamentos, a falta de credibilidade do 
orçamento, o aumento da dívida, a queda das receitas e o baixo nível de 
financiamento para investimentos. O imperativo de implementar as despesas 
necessárias para concretizar as promessas emanadas da Conferência de Bruxelas 
levou a equipa a concentrar-se, num primeiro instante, na credibilidade do 
orçamento. A fragilidade deste foi corroborada pela avaliação do PEFA de 2010, 
que atribuiu a pontuação mais baixa (D) aos indicadores de despesas e à sua 
composição em relação ao orçamento originalmente aprovado. Numa tentativa 
de afinar o seu problema, a equipa recolheu alguns dados sobre a execução 
orçamental para identificar os elementos de despesa que mais sofrem de falta 
de credibilidade. A conclusão foi inequívoca: a execução das despesas de capital 
foi deveras baixa, numa média de 11,75 por cento do orçamento aprovado entre 
2014 e 2017 (ver o Anexo 1) 8. Foi assim que a equipa definiu a subutilização das 
verbas para investimentos de capital como o problema que pretendia colmatar 
nos próximos meses. Este problema, preciso e mensurável, prometia ser um 
instrumento para mobilizar acções, dada a necessidade imperativa de responder 
às necessidades críticas da população.

Durante a oficina de enquadramento, decorrida em Maio de 2018 em Pretória, 
a equipa apresentou uma série de causas para o problema identificado, 
algumas das quais se baseavam em hipóteses a serem confirmadas. A equipa 
elaborou um diagrama de causas e efeitos som o objectivo de desconstruir o 
problema nas suas diversas vertentes, representando as causas principais e 
secundárias. As principais causas identificadas foram: (i) falta de responsabilização 
perante o Parlamento; (ii) fraca implementação de projectos de investimento; 
(iii) interferência durante a execução orçamental; (iv) incumprimento dos 
procedimentos orçamentais; e (v) projecções inadequadas das receitas. Apesar 
da diversidade da equipa, composta por quadros superiores do Orçamento, do 
Tesouro e das Contas Públicas, e da Direcção da Dívida e do Património, o 
problema englobava elementos além da esfera de experiência directa dos seus 
membros (por exemplo, procedimentos de contratação pública, prestação de 
contas, previsões económicas). Foi com base nas informações recolhidas no 
decorrer das semanas seguintes que a equipa conseguiu informar e enriquecer o 
seu diagrama de causas e efeitos (ver a Figura 1).

A equipa também definiu um primeiro conjunto de três pontos de entrada em 
relação aos quais começaria a actuar após seu regresso a Bangui. A equipa 
achou que possuía as capacidades, a autorização e a aprovação necessárias para 
lidar com as seguintes causas secundárias: (1) as previsões de despesas de 
capital são meramente indicativas; (2) os Ministérios, Departamentos e Agências 
(MDA) não demonstram interesse no plano de aquisições; e (3) os procedimentos 
de contratação pública não estão regularizados. Outras causas secundárias serão 
abordadas à medida que a equipa obtenha o consentimento e adquira aceitação. 

7 Equipa dos Fauves de Bas-Oubangui, composta por seis peritos do MFB da RCA.
8 Em comparação a uma execução média de 60,5 por cento das despesas no orçamento durante o mesmo 

período.

Identificação dos pontos de 
entrada para acção2

A equipa recolheu alguns 
dados sobre a execução 
orçamental para 
identificar os elementos 
de despesa que mais 
sofrem de falta de 
credibilidade.
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Falta de conhecimento das normas de 
contratação pública

Procedimentos complexos

DIVERGÊNCIA ENTRE PREVISÕES E 
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE 

CAPITAL DOS RECURSOS PÚBLICOS

Os processos de contratação pública não 
são observados

Influência dos PTF conjugado à ausência 
de um instrumento de previsão 

Recurso frequente a procedimentos 
excepcionais

Elevada mobilidade dos gestores de 
crédito

Cash-flow stress

As entidades de autirização não exigem 
relatórios

O Parlamento não exige relatórios

Ambiente volátil

Transferência de crédito a partir das 
rubricas de despesa de capital

As regras não preveem receitas realistas 

Dá-se primazia à despesa primária 

Atrasos na nomeação de gestores de 
crédito

A Instituição Suprema de Controlo não 
exige demonstrações financeiras

A DGMP não comunica as rejeições 
sistematicamente aos MDA

Não existe interesse num plano provisório 
de contratação pública ou num plano de 

compromissos

Falta de rigor na determinação de 
necessidades pelos MDA

Os orgãos de fiscalização são ineficientes

As previsões de despesa de capital são 
usadas apenas como orientação 

As previsões de despesa de capital são 
usadas apenas como orientação 

Os pressupostos aplicados na previsão de 
receitas internas são obtidos de fora

Os gestores de crédito estão interessados 
apenas na despesa recorrente

As empresas credíveis não querem 
trabalhar com o Estado

Não são realizados estudos de viabilidade 
prévios

Falta de dinamismo por parte dos MDA 
quanto ao control das propostas

Fraca comunicação entre a DGMP e os MDA Os processos orçamentais não são cumpridos Fraca previsão de receitas

Interferência durante a execução Poor implementation of investment projectsAusência de prestação de contas

Figura 1: Diagram
a de causas e efeitos da equipa da RCA 
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Organização do trabalho 

Após o seu regresso a Bangui, a equipa apresentou a sua abordagem e a agenda 
de trabalho, desenvolvidas durante a oficina de enquadramento, ao seu superior 
directo, o chefe de gabinete do Ministério das Finanças e do Orçamento, que 
solicitou que fosse feita uma apresentação formal numa reunião na presença do 
ministro e dos quadros superiores do MFB. Estes apoiaram por unanimidade o 
trabalho da equipa e comentaram sobre a abordagem. Na sequência disto, a 
equipa dirigiu uma nota ao Ministro solicitando uma autorização formal para dar 
continuação ao seu trabalho e realizar os encontros necessários para esse fim.

A equipa planeou vários encontros iniciais no seio do MFB, com a Direcção-Geral 
de Contratação Pública (DGMP), a Agência Central das Contas do Tesouro (ACCT), 
a Direcção-Geral do Orçamento (DGB), bem como com entidades externas ao 
MFB, como a Direcção-Geral da Programação Económica (DGPE) e vários 
ministérios sectoriais (saúde, educação, agricultura, planeamento urbano e 
obras públicas). A multiplicidade de encontros planeados exigiu que a equipa 
partilhasse as tarefas entre os membros e adoptasse um processo rigoroso de 
partilha de informações durante as suas reuniões realizadas às terças e quintas 
às 12 horas.

Logo nos primeiros encontros com a DGPE, a equipa apercebeu-se de que os 
MDA raramente respeitavam as condições para a inclusão de projectos de capital 
no orçamento, embora estas estivessem claramente previstas na lei. Também se 
tornou evidente que os MDA não dominavam os processos de contratação 
pública e que demoravam a apresentar e executar os seus orçamentos de capital. 
Os primeiros encontros com a DGMP e alguns dos MDA revelaram a existência de 
graves mal-entendidos entre eles, com consequências para as suas relações de 
trabalho, que, no entanto, são essenciais para a execução do orçamento de 
capital.

Primeiro projecto de diagnóstico 

Uma análise dos dados relativos à execução dos diversos elementos de despesa 
e os intercâmbios com vários MDA permitiu à equipa identificar algumas 
tendências gerais: os projectos difíceis (sobretudo aquelas que envolvem 
construção) raramente eram executados; as doações extraorçamentais 
contribuíam para que os MDA se desinteressassem pelos seus orçamentos de 
capital, difíceis de executar, e dessem primazia às despesas operacionais; e as 
baixas qualificações dos técnicos financeiros que raramente prestavam o apoio 
necessário à implementação dos investimentos. A equipa constatou que a DGMP 
e os MDA não comunicavam com a frequência necessária, causando atrasos 
significativos no processo de contratação pública. De igual modo, os encontros 

Período de promoção de acções

JUN

JUL

3
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com a Comissão de Finanças do Parlamento revelaram a incapacidade da mesma 
em cumprir plenamente a sua missão de responsabilização devido à falta de 
informação e capacidades. Por último, a equipa apercebeu-se de que a 
complexidade do processo de contratação pública era desmoralizadora para 
muitos técnicos de finanças, que haviam sido objecto de muitas rejeições no 
passado.

A equipa também aperfeiçoou o seu trabalho de análise de dados relativos à 
execução orçamental, concentrando-se nos MDA com os orçamentos de 
investimento mais significativos. Enquanto o Ministério da Saúde executou 
menos de 1% do orçamento de investimento atribuído entre 2015 e 2017, o 
Ministério de Obras Públicas (MOP) melhorou a sua execução de uma taxa de 
quase zero em 2015 e 2016 para 73% em 2017 (ver o Anexo 2). Considerando 
esta situação como um “desvio positivo”, a equipa procurou identificar as 
medidas tomadas por este ministério para alcançar tal nível de execução; 
essencialmente, tratava-se de uma reunião semanal com a DGMP9 baseada 
numa matriz de acompanhamento dos investimentos, bem como o recurso 
pontual à adjudicação por ajuste directo. Diante da pressão política10, o Ministério 
encontrou uma solução apropriada para assegurar a execução do seu orçamento 
e reduzir significativamente o tempo de processamento das propostas através 
do circuito oficial.

Aprofundamento e reconhecimento oficial da equipa 

A equipa procurou aprofundar o motivo pelo qual os técnicos financeiros dos 
MDA não estavam à altura de desempenhar adequadamente as suas funções. Os 
múltiplos intercâmbios revelaram que a rotação anual de quadros e a ausência 
de habilitações mínimas para efeitos de recrutamento constituíam dificuldades 
significativas e contribuíam para reduzir a eficácia da formação que terão 
recebido.

Para aprofundar as razões pelas quais 35% dos projectos apresentados pelos 
MDA haviam sido rejeitados pela DGMP devido a irregularidades em 2018, a 
equipa recolheu dados desagregados sobre essas rejeições. Surgiu que a causa 
principal dessas rejeições era a ausência de um estudo de viabilidade (mais de 
60% dos casos) 11. Além disso, os serviços de contratação pública de quatro 
ministérios12 reconheceram a sua incapacidade de prestar apoio aos MDA por 
falta de recursos humanos.

9  Uma alternativa ao processo habitual, que implicava uma longa troca de correspondência.
10  O Presidente da República exigia, com regularidade, um ponto de situação sobre a execução dos projectos de 

investimento, em particular quando se tratava da reabilitação das estradas.
11  Acompanhamento dos erros nas especificações técnicas, entrega de propostas depois do prazo, e empresas 

que frequentemente não seguem as regras. 
12 Ministérios da Infraestrutura, Desenvolvimento Rural, Educação e Saúde.

AGO
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Período de promoção de acções

A equipa também se apercebeu de que os MDA raramente, se alguma vez, eram 
obrigados a responder pela subutilização dos seus orçamentos de investimento. 
Nem o Parlamento, nem o Tribunal de Contas ou os directores do orçamento 
exerciam devidamente as suas funções de responsabilização, assim permitindo 
que os MDA continuassem a subutilizar as suas verbas para investimento, 
elaborar previsões de despesas de capital a título meramente indicativo, e a 
isentarem-se sistematicamente de apresentar planos de contratação pública 
(PCP).

Com base nessa nova informação, a equipa reviu substancialmente o seu 
diagrama de causa e efeito (ver a Figura 1). Os esforços da equipa atraíram o 
interesse do Ministro que nomeou o Inspector-Geral de Finanças (IGF) como 
relator do seu trabalho e exigiu que seu chefe de gabinete concedesse à equipa 
uma autorização para desenvolver o problema definido, a fim de conferir 
legitimidade ao seu trabalho junto dos MDA.

Emergência de ideias 

Ao longo dos encontros, a equipa tomou conhecimento da relevância do 
problema para os MDA que manifestaram interesse em participar na sua 
resolução. Com o total apoio do seu superior e do IGF, a equipa começou a 
desenvolver algumas eventuais soluções com base nas informações obtidas (ver 
o Anexo 3).

Com relação à falta de conhecimentos a respeito dos procedimentos de 
contratação pública, a equipa prevê melhorar a eficiência dos técnicos de 
financiamento ao prolongar o período de rotação e impor qualificações mínimas. 
Pretende ainda prestar apoio ao propor um guia metodológico simplificado e 
envolvendo-se na missão técnica do IGF para simplificar o procedimento de 
contratação pública. A equipa visa também criar um sistema de troca de 
informações e ajuda mútua entre os MDA para a realização de estudos de 
viabilidade.

Quanto à fraca comunicação entre o MFB e os MDA, a equipa prevê prestar 
assistência aos MDA ao partilhar as práticas desenvolvidas por aqueles que 
conseguiram executar com sucesso os seus orçamentos de investimento, bem 
como introduzir um sistema de comunicação periódica entre a DGMP e os MDA 
para evitar atrasos na aprovação de projectos de investimento. Estas medidas 
serão acompanhadas de acções de sensibilização e simplificação dos documentos 
que devem integrar os processos de contratação pública e os planos de 
compromissos globais.

3

SET 
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3
Consciente da necessidade de introduzir a prestação de contas na execução do 
orçamento de investimento, a equipa não tinha a certeza quanto à forma mais 
pragmática de o fazer. Foram consideradas várias opções, incluindo a mobilização 
do Tribunal de Contas, da Autoridade responsável pela boa governação, de um 
comité ad hoc para monitorizar a implementação de investimentos ou mesmo 
da sociedade civil.

Para preparar melhor essas diferentes soluções, a equipa encetou uma revisão 
da sua metodologia de trabalho ao: (1) ajustar o calendário de reuniões da 
equipa;13 e (2) organizando-se em subequipas responsáveis pela implementação 
das acções relacionadas com os pontos de entrada identificados

Preparação de uma oficina 

Tendo previsto a convocação de uma oficina de formação dirigida aos MDA para 
colmatar as deficiências técnicas susceptíveis de afectar a execução do orçamento 
de investimento, a equipa decidiu aprofundar esta opção. A oficina de quatro 
dias tinha por objectivo obter a adesão plena dos MDA e, portanto, a sua 
participação activa na resolução do problema. Para isso, a equipa tomou a 
iniciativa de submeter à sua avaliação crítica todas as soluções identificadas em 
Setembro e integrar as suas ideias para resolver o problema.

Cada dia da oficina foi consagrado a um dos quatro pontos de entrada 
identificados (ver o Anexo 3) e incluiu uma apresentação, pela equipa, do seu 
diagnóstico e das propostas de soluções relativas ao ponto de entrada, seguido 
de apresentações por parte da administração da República Centro-Africana com 
especial enfoque para os aspectos técnicos considerados importantes para a 
implementação do orçamento de investimento. Depois, os MDA, organizados 
em grupos, debateram as eventuais soluções e apresentaram as suas conclusões 
numa sessão plenária, após o qual a equipa elaborou uma síntese das decisões.

Para garantir o sucesso da oficina, foi necessário mobilizar o nível apropriado de 
quadros dos MDA: directores de recursos e quadros superiores dos serviços 
administrativos e financeiros dos 16 ministérios sectoriais com os maiores 
orçamentos de investimento financiados por recursos próprios foram convidados. 
A equipa teve de defender repetidas vezes a relevância de uma oficina 
considerada “não tradicional”, sobretudo quando se tratava de mobilizar o 
financiamento necessário para a sua realização. No fim, foi o Banco Mundial, 
através do projeto AGIR, que forneceu esse apoio14.

13  Às terças e quintas, das 12h00 às 13h00 e das 16h00 às 17h30, e aos sábados, das 9h00 às 11h00.
14  O Projecto de Projecto de Apoio à Reforma da Gestão das Despesas e Investimentos Públicos (AGIR), 

financiado pelo Banco Mundial, objecto de uma subvenção de 10 milhões de dólares USD.

OUT
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Fomentar a aceitação e plano de acção

A oficina decorreu de 20 a 23 de Novembro de 2018 em Bangui e reuniu os 
representantes de 16 MDA, bem como da DGMP, da DGB, do Tesouro, do IGF, do 
Plano de Recuperação e Consolidação da Paz na República Centro-Africana 
(RCPCA) e da DGPE. Durante a oficina foram partilhadas experiências entre os 
MDA, sobretudo aqueles identificados pela equipa como exemplos de desviantes 
positivos (obras públicas, agricultura e defesa).

Os participantes acordaram em implementar certas medidas:

1) Quanto aos processos de contratação pública, o período para a avaliação 
das propostas será reduzido de seis para três meses. No que diz respeito aos 
procedimentos de contratação, os prazos para o processamento dos 
documentos do concurso serão reduzidos de seis para três meses, os 
técnicos financeiros deverão possuir habilitações mínimas (Bac + 2) e serão 
nomeados por um período de pelo menos três anos, reforçando 
simultaneamente as suas capacidades. Os contratos públicos também farão 
objecto de revisão com uma determinada periodicidade.

2) Para efeitos de melhorar a coordenação entre o MFB e os MDA, foi decidido 
que a DGMP comunicará sistematicamente por telefone, no prazo de sete 
dias, qualquer rejeição de uma proposta de concurso público. Por sua vez, 
os MDA concordaram em serem proactivos no acompanhamento dos 
projectos de investimento e inspirarem-se nas abordagens desenvolvidas 
pelos desviantes positivos.

3) De modo a assegurar que os estudos de viabilidade fossem sistematicamente 
realizados, seria criada uma base de dados contendo todos os projectos e 
respectivos estudos de viabilidade disponíveis para os MDA, que beneficiarão 
do reforço das suas capacidades neste domínio. Os MDA foram encorajados 
a fazer pleno uso da linha de crédito destinada aos estudos de viabilidade, 
disponibilizada em 2019 pela DGPE

4) Os participantes concordaram que a criação de um comité de 
acompanhamento das despesas de capital seria uma forma pragmática de 
garantir que os MDA se responsabilizem pela execução dos seus orçamentos 
de investimento. Numa base trimestral, o comité reuniria os directores-
gerais, técnicos de finanças, a DGMP, a DGB, a DGTCP (Direcção Geral do 
Tesouro e das Contas Públicas) e a equipa, para passar em revista e, se 
necessário, formular soluções para a implementação do orçamento de 
investimento

Estas decisões farão objecto de uma aprovação formal do Ministro. Ademais, 
com vista a assegurar a implementação das mesmas, durante a oficina foram 
criadas seis equipas de MDA, sendo cada membro da equipa responsável pela 
sua coordenação e monitorização com vista a assegurar a implementação das 
referidas medidas.

Período de promoção de acções3
NOV
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Formulação de recomendações aceites pelas partes 
interessadas 

A relevância das medidas propostas pela equipa reside mais na aceitação das 
mesmas a nível administrativo e político do que na precisão técnica. Durante 
seu trabalho de diagnóstico, a equipa constatou que algumas medidas, embora 
tecnicamente correctas, prejudicavam o bom funcionamento da administração e 
contribuíam para agravar o problema. Este é o caso, por exemplo, do 
procedimento de contratação pública, revisto em 2009, que previa um conjunto 
de boas práticas, permitindo que a RCA obtivesse a sua única classificação “A” na 
sua última avaliação PEFA (Despesa Pública e Responsabilidade Financeira) 15. 
Porém, é precisamente este procedimento que está no centro das dificuldades 
enfrentadas pelos MDA no âmbito da execução de seus orçamentos de 
investimento e a conclusão é que o recurso a contratação por ajuste directo, 
caracterizada como “excepcional” de acordo com a lei, era comum. Ao contrário 
disto, a equipa certificou-se junto de cada um dos actores envolvidos de que as 
medidas adoptadas eram realistas e úteis.

A equipa terá aplicado três abordagens diferentes para identificar as medidas 
propostas. Muitas dessas medidas baseiam-se na melhoria das práticas 
existentes, seja modificando-as ligeiramente (por exemplo, a nomeação de 
técnicos financeiros) ou introduzindo melhorias entre os técnicos responsáveis 
(por exemplo, comunicando as rejeições por via telefónica no prazo de 7 dias). 
Outras passam por acompanhar os técnicos a melhorar o seu desempenho e, em 
simultâneo, apoiá-los (por exemplo, através do Comité de Responsabilização). 
Por último, a equipa explorou as acções dos desviantes positivos e disseminou as 
boas práticas locais (por exemplo, o acompanhamento de propostas a concursos 
de projectos de capital). Todas as medidas foram registadas numa nota dirigida 
ao Ministro de Finanças e do Orçamento, acompanhada de um projecto de 
decreto estabelecendo o Comité de Controlo da Execução dos Investimentos.

Estas medidas representam um passo inicial para resolver o problema, e mais 
iterações são necessárias. A finalidade não é a de encontrar uma solução 
completa para o problema, mas sim contribuir para a sua resolução; à medida 
que sejam logrados progressos, a equipa irá reforçar a sua legitimidade e poderá 
abordar problemas mais sensíveis ou mais graves. No decorrer das suas 
actividades, a equipa beneficiou dos efeitos de uma legitimidade acrescida que 
lhe permitiu obter um maior apoio e reunir actores com os quais não possui 
qualquer relação hierárquica. Além disso, só o tempo ditará a eficácia de certas 
medidas que então poderão ser sujeitas a adaptação e iteração pela equipa. É o 
caso, por exemplo, das medidas relativas à nomeação dos técnicos de finanças.

15  A avaliação, datada de 2010, atribuiu também um único B à nomenclatura orçamental.

4Reflexões sobre o progresso 
logrado  4

Reforço das Capacidades de GFP – Notas sobre práticas   |  15



Criação de alianças e partilha de informações 

Ao reunir todos os actores da cadeia de despesas em torno de um objectivo 
comum, a equipa fez despertar o espírito de colaboração. Constatou que os 
actores cujas tarefas deviam fazer objecto de uma coordenação estreita 
mantinham apenas trocas limitadas. Um exemplo notável para a equipa é o 
acompanhamento dos processos de contratação pública: a DGMP achava que os 
MDA não eram suficientemente proactivos, enquanto estes últimos achavam 
que a DGMP não os mantinha informados sobre o andamento do processo, 
sobretudo nos casos de falhas do processo. Assim, a equipa procurou reunir as 
duas partes, obtendo da DGMP o acordo no sentido de comunicar a rejeição de 
propostas no prazo de sete dias, por via telefónica, e obtendo MDA um 
compromisso no sentido de estes fazerem um acompanhamento mais sistemático 
dos seus projectos, com base nas boas práticas desenvolvidas por ministérios 
como o MOP. Da mesma forma, a equipa estimulou novas ideias para colaboração 
e intercâmbio entre os MDA, como a partilha de estudos de viabilidade e apoio 
técnico mútuo em relação aos processos de contratação pública.

A relação de confiança que a equipa estabeleceu com os MDA é uma mais-valia 
crucial para o sucesso das suas iniciativas. Ao procurar sempre obter as opiniões 
dos mesmos sobre as medidas propostas, a equipa adoptou uma abordagem 
atípica para um Ministério das Finanças e do Orçamento e, assim, conseguiu 
estabelecer essa relação de confiança. É graças a este factor que a equipa pôde 
ter discussões francas sobre as origens do problema, e transmitir mensagens 
importantes. Além disso, alguns quadros superiores dos MDA auto designaram-
se assessores da equipa, participando plenamente nos seus trabalhos16. Foi 
também graças a essa relação que os MDA concordaram em fazer parte dos 
grupos de trabalho mistos dos MDA, coordenados por um representante da 
equipa. Esta relação de confiança foi importante para a apresentação, pela 
primeira vez em 2019, de todos os PCP pelos MDA, sem qualquer apoio técnico 
adicional ou advertências excepcionais.

16  Muitos deles (Obras Públicas, Agricultura, Defesa, Habitação, etc.) realizaram sessões de trabalho durante a 
oficina promovida pela equipa.

Reflexões sobre o progresso  
logrado

A equipa estimulou novas ideias para colaboração e 
intercâmbio entre os MDA, como a partilha de estudos de 

viabilidade e apoio técnico mútuo em relação aos processos 
de contratação pública.
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4
Introdução da prestação de contas 

A criação de um comité de prestação de contas foi uma iniciativa fundamental 
e original da equipa. Depois de realizar consultas e passar em revista as 
instituições que de jure estavam incumbidas com a tarefa de prestação de contas 
em relação à implementação do orçamento de investimento, a equipa achou que 
a criação de um comité de prestação de contas especializado seria uma opção 
exequível e realista. Os termos de referência propostos pela equipa ao seu 
ministro indicam que o comitê trimestral visa: (i) avaliar a execução dos 
investimentos; (ii) partilhar informações entre os quadros superiores e os 
técnicos financeiros; (iii) compilar as informações de desempenho num único 
relatório; iv) identificar e fornecer, periodicamente, soluções concertadas para as 
dificuldades relativas à execução das despesas de capital; v) enviar o relatório 
aos técnicos financeiros. Um projecto de decreto registando formalmente os 
termos de referência do comité de prestação de contas foi submetido ao Ministro 
para assinatura.

O comité de prestação de contas permitirá à equipa dar continuação ao seu 
trabalho de resolução de problemas de forma formal e organizada. Com uma 
periodicidade trimestral, reunirá todos os actores da cadeia de investimentos 
que terão de justificar o nível de execução dos projectos incluídos em seus PCP. 
Um debate deste tipo, no seio de uma estrutura de colaboração, apresenta várias 
vantagens, além daquelas identificadas nos termos de referência, entre elas, a 
partilha de práticas e apoio técnico entre os MDA e os técnicos de finanças, a 
eventual reafectação de dotações orçamentais, e a optimização da linha de 
crédito destinada à realização de estudos de viabilidade. Além disso, a equipa 
poderá fazer uso dessa reunião periódica para dar continuação às suas acções de 
sensibilização e propor novas iniciativas para ultrapassar o problema de 
subutilização das verbas de investimento. A par disto, as autoridades da República 
Centro-Africana receberão um relatório periódico, que contribuirá para reforçar 
a legitimidade do problema e, por conseguinte, a legitimidade das futuras acções 
da equipa.

Depois de realizar consultas e passar em revista as instituições 
criadas ao abrigo da lei, a equipa achou que a criação de um 

comité de prestação de contas especializado seria uma opção
exequível e realista.
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Obter resultados em equipa

A equipa viu-se obrigada a adaptar a sua organização à medida que o trabalho 
progredia. A multiplicidade das trocas e a acumulação das informações recolhidas 
necessitaram, não somente a partilha das tarefas entre os membros como 
também o intercâmbio durante as reuniões quinzenais cujos cronogramas foram 
revistos. Conforme afirmou um membro da equipa: “O entusiasmo registado 
quando a equipa foi criada começou a desvanecer-se […] A atribuição das 
diversas responsabilidades em função das competências de cada um pôs fim a 
essa desordem”. A preparação da oficina exigiu mais uma reunião semanal 
adicional ao Sábado. Finalmente, depois de serem identificadas as soluções, a 
equipa organizou-se em subgrupos por ponto de entrada e repartiu o 
acompanhamento da implementação das medidas pelos grupos de MDA.

A equipa inspirou-se em várias fontes de motivação durante o programa. Em 
primeiro lugar, a relevância e a natureza concreta do problema levaram a uma 
maior determinação por parte da equipa, sendo esta uma fonte de orgulho 
pessoal e nacional: “pela primeira vez, fiquei com a sensação de que estava a 
trabalhar para meu país. Esse sentimento ajudou-me a procurar exceder as 
expectativas”. À medida que a equipa acumulava informações e identificava 
soluções, os seus membros iam adquirindo “a convicção de que estavam no 
caminho certo para encetar a reforma do ministério e responder às necessidades 
dos seus concidadãos”. Essa convicção permitiu que a equipa ultrapassasse a 
resistência demonstrada por alguns quadros que resistiam à mudança e 
persuadisse muitos deles a participar activamente no seu trabalho de resolução. 
A par disto, a abordagem proactiva do programa RCGFP teve ressonância junto 
da equipa, que beneficiou de um círculo virtuoso em que a observação do 
progresso contínuo contribuiu apara alimentar a sua motivação. Por último, o 
apoio dos superiores hierárquicos e as expectativas criadas pelos relatórios 
periódicos reforçaram a convicção da equipa de que o problema seria resolvido: 
“temos a obrigação de demonstrar resultados e o ministro [...] está a demonstrar 
interesse no nosso trabalho através do IGF que foi instruído a acompanhar as 
nossas atividades e mantê-lo informado. 

Aprendizagem baseada no problema e iteração

A diversidade da equipa permitiu que adoptasse uma perspectiva crítica a 
respeito das práticas vigentes. Embora estivessem integrados no MFB, à partida, 
alguns membros da equipa possuíam poucos conhecimentos dos processos de 
contratação pública ou dos mecanismos de prestação de contas. A aprendizagem 
foi muito importante para a equipa que, em vários momentos, pôs em causa a 
situação vigente. Por exemplo, não obstante as múltiplas consultas com os MDA, 
nenhum dos quadros superiores sabia explicar a razão pela rotação anual dos 
técnicos financeiros, e a grande maioria achava que esse ritmo de rotação 
prejudicava a execução dos projectos de investimento.

Ilações colhidas 

Pela primeira vez, fiquei 
com a sensação de que 
estava a trabalhar para 
meu país. Esse 
sentimento ajudou-me a 
procurar exceder as 
expectativas.
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Esta abertura de espírito estimulou a adopção de uma abordagem franca, 
iterativa. Uma abordagem iterativa exige um grau de humildade, a par da noção 
de que é impossível conhecer com toda a certeza a solução a um problema 
complexo que perdura já há tantos anos. A equipa remeteu várias das soluções 
propostas pelos interlocutores à apreciação dos outros actores na cadeia de 
despesas de investimento. Face às constatações anteriores, o Ministério da 
Educação propôs a criação de um grupo de quadros responsáveis pela 
administração dos contratos públicos, cuja ideia foi refutada pelo IGF face às 
dificuldades sofridas pela função pública. A equipa depois realizou consultas 
para definir as habilitações mínimas, a saber o BAC+2 e uma rotação trianual, 
uma alternativa aceitável, do ponto de vista administrativo. A totalidade das 
soluções sugeridas fizeram objecto de uma análise crítica e franca pelos MDA 
durante a oficina realizada de 20 a 23 de Novembro, uma iniciativa de concertação 
sem precedentes para o Ministério das Finanças da República Centro-Africana.

Assegurar a aceitação pelas partes interessadas

A equipa apercebeu-se que a aprovação dos actores na cadeia de investimentos 
era essencial para o sucesso do seu empreendimento. Embora tenham sido 
identificadas várias soluções desde Setembro, a equipa reconheceu que o MFB 
não poderia resolver todos os problemas por si só e que os MDA teriam de 
envidar alguns esforços. Foi a partir daqui que surgiu a ideia de uma ambiciosa 
oficina de concertação com os actores da cadeia de despesas de investimento 
para permitir que se manifestassem a respeito das iniciativas a serem encetadas. 
Estas acções de concertação representaram uma parte pelo menos tão 
importante do trabalho da equipa que a identificação das soluções técnicas. 
Conforme afirmou um membro da equipa: “entendemos que esta oficina 
ofereceu o contexto deveras propício para debater todas as propostas de 
soluções com os MDA. […], que nos indicaram outras soluções para pôr fim a 
esta situação de subutilização do orçamento de investimento”.

As virtudes de uma real aprovação foram ampliadas para a equipa. Em primeiro 
lugar, a consciencialização do problema suscitada pela equipa for real e galvanizou 
vários agentes: “o nosso percurso rumo à resolução deste problema tornou-se 
uma preocupação de todos”. Esta consciencialização manifestou-se de forma 
mais concreta posteriormente quando, pela primeira vez, todos os 33 MDA 
apresentaram os seus PCP embora nenhuma acção de ordem técnica tenha sido 
tomada neste sentido. Alias, esta concertação aberta permitiu à equipa acolher 
novos membros e apoios da parte da DGMP ou da Direcção de Estatística que 
desejavam desempenhar um papel activo na resolução do problema. Por último, 
a equipa conseguiu promover relações de trabalho equilibradas com os MDA 
que se assumiram como parceiros na resolução de um problema comum, o que 
facilita a franqueza nos intercâmbios. 

O nosso percurso rumo à 
resolução deste problema 
tornou-se uma 
preocupação de todos.
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A equipa deu continuação ao seu trabalho em 2019 com os primeiros resultados 
animadores. Na sequência da apresentação de um projecto de decreto ao 
ministro, e enquanto aguardava a nomeação do novo governo, a equipa prevê 
convocar a primeira reunião do comité de prestação de contas durante o primeiro 
semestre de 2019. No interregno, a equipa prossegue com a implementação das 
medidas decididas na oficina com as MDA que “continuam a identificar soluções 
para executar os seus orçamentos de investimento”. A equipa prevê novas acções 
em 2019 no âmbito dos pontos de entrada identificados, a saber: ancorar o 
plano de tesouraria noutros instrumentos de gestão; elaborar um guia 
metodológico simplificado relativo à contratação pública e preparar um 
cronograma para a compilação das propostas de contratos públicos com a 
DGMP; e, por último, agilizar os processos de contratação pública. A equipa 
sentiu-se animada com os resultados iniciais com a assinatura, em Janeiro de 
2019, pelo Ministro das Finanças e do Orçamento de todos os PCO dos 33 MDA 
e definiu um objectivo ambicioso para 2019 de pelo menos 50 por cento da 
execução das despesas de investimento financiadas com recursos próprios.

A equipa prevê igualmente começar a debruçar-se sobre outras vertentes do 
problema, na convicção de que se registarão progressos em matéria da 
resolução em 2019. A equipa pretende aprofundar dois novos pontos de entrada: 
as previsões inadequadas das receitas, estruturalmente subestimadas entre 10 e 
40 porcento nos últimos quatro anos (ver o Anexo 4), assim como a recusa das 
empresas credíveis de trabalhar com o Estado, frequentemente identificada 
pelos  MDA como um obstáculo à execução dos seus orçamentos de investimento. 
A participação do programa RCGFP conferiu confiança na capacidade da equipa 
no sentido de resolver o problema de subutilização do orçamento de investimento 
financiado com recursos próprios. Conforme a afirmação de um dos membros 
da equipa: “continuo convicto de que vamos ultrapassar este desafio”.

Observações de conclusão:  
reflexões sobre o trabalho em 
vistas 

A equipa sentiu-se animada com os resultados iniciais com a 
assinatura, em Janeiro de 2019, pelo Ministro das Finanças e do 

Orçamento, de todos os PCO dos 33 MDA.
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ANEXO 1 : Taxa de execução do orçamento por categoria de despesas

ANEXO 2 : Taxa de execução das despesas de investimento por ministério

 2015 2016 2017

Ministério das Infra-estruturas, dos Transportes, da Aviação Civil e do 
Desenvolvimento 5% 0% 73%

Ministério da Saúde, da Higiene Pública e da População 0% 0% 2%

Ministério das Minas e da Geologia 24% 0% 2%

Ministério da Economia, do Plano e da Cooperação 0% 1% 2%

Ministério da Habitação e do Alojamento 4% 11% 6%

Ministério das Finanças e do Orçamento 4% 16% 88%

Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 0% 14% 6%

Ministério da Educação Nacional e do Ensino Superior 0% 0% 81%

Ministério das Artes, do Turismo, da Cultura e da Francofonia 0% 10% 3%
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ANEXO 3 : Eventuais soluções preconizadas pela equipa em Setembro

PONTO DE ENTRADA CAUSAS SECUNDÁRIAS SOLUÇÕES PRECONIZADAS 

Os procedimentos de 
contratação pública não 
são bem conhecidos

• Os procedimentos são complexos
• O período de rotação dos técnicos 

financeiros é curto 
• Ausência de habilitações adequadas 
• Os procedimentos são enunciados de 

forma complexa

• Envolver os quadros da IGF na 
simplificação dos procedimentos 

• Propor uma duração de rotação mais 
longa 

• Aprovar as habilitações mínimas para os 
técnicos de finanças 

• Guia metodológico simplificado

Falta de comunicação 
entre o Ministério das 
Finanças e os MDA

• Ausência de acompanhamento dos 
processos pelos MDA

• Os MDA não conhecem bem o que é 
necessário 

• As deficiências dos processos não são 
comunicadas 

• Fraca mobilização das receitas (falta 
de civismo fiscal, de segurança)

• Ausência de um plano de cooperação 
(ausência de acompanhamento pelo 
Ministério das Finanças)

• Explorar os desvios positivos e partilhar 
instrumentos de acompanhamento (TP)

• Simplificar a lista do que é necessário 
para os processos 

• Promover um sistema de comunicação 
• Simplificar o plano de engajamento 

global e sensibilização a respeito do 
mesmo 

Não existe prestação de 
contas em relação à 
execução dos 
orçamentos de 
investimento

• Os técnicos não prestam contas aos 
quadros superiores

• O ministro não presta contas à 
assembleia nacional 

• A sociedade civil não exige a 
prestação de contas do executivo 

• O funcionamento do Tribunal de 
Contas é fraco

• Ausência de comunicação pública a 
respeito da subutilização do 
orçamento de investimento

• Conversar com o Tribunal de Contas para 
definir as acções que podia levar a cabo

• Utilizar outros meios para comunicar o 
problema (p.ex., a Alta Autoridade 
responsável pela boa governação)

• Criação de um grupo de 
acompanhamento da execução 

Os MDA não efectuam 
estudos de viabilidade 

• Fragilidade do capital humano 
• O Ministério do Plano não considera 

este critério
• Não existe um acervo de estudos de 

viabilidade
• Os MDA não sabem quem pode 

realizar estes estudos 
• Financiamento insuficiente 

• Formação e/ou sistema de ajuda mútua 
entre os MDA

• Criar uma base de dados com os estudos 
de viabilidade 

• Os MDA podem partilhar os prestadores 
para os estudos 

• Rubrica “Estudos de viabilidade DGPE”

ANEXOS
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ANEXO 4 : Taxa de realização das previsões de receitas e despesas

Receitas   Despesas
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