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Capítulo 1

Nos anos anteriores, os seminários da CABRI haviam se debruçado sobre um tema 
subordinado à orçamentação, de importância para os Estados membros. Porém, 
face à introdução de outras intervenções dirigidas, como os diálogos sectoriais e 
os seminários de políticas, foi tomada a decisão de permitir que o seminário anual 
abarcasse um conjunto de temas relacionados com o trabalho em curso da CABRI 
e/ou de interesse imediato para os países participantes. O 5º Seminário Anual, 
realizado de 9 a 11 de Abril em Dakar, Senegal, foi o primeiro seminário com o actual 
formato. O programa e as comunicações apresentadas no decorrer do seminário estão 
disponíveis no website da CABRI (www.cabri-sbo.org).

O seminário abordou os temas inerentes aos estudos realizados pela CABRI no 
último ano (práticas orçamentais e prioridades de reforma, e as sessões subordinadas 
ao tema da contabilização da ajuda no orçamento), acções previstas para o futuro (o 
desempenho da orçamentação e sessões subordinadas à orçamentação de projectos 
de capital de grande dimensão), e questões em matéria da gestão orçamental que 
revelaram ser pertinentes no momento do seminário (a sessão sobre as respostas 
fiscais ao abrandamento económico global). 

Este artigo contém uma apresentação dos trabalhos do seminário, associados às 
exposições, bem como comentários decorrentes do seminário e apresentados neste 
volume. À semelhança dos seminários anteriores, os artigos aqui publicados contêm 
breves comentários sobre as exposições preparadas para o seminário e os documentos 
de referência que alicerçaram as exposições relacionadas com as acções empreendidas 
pela CABRI, e artigos preparados para este volume que aprofundam ou espelham os 
temas discutidos no seminário. O volume destina-se a servir de documento e recurso 
de referência para os países que integram a CABRI. 

Práticas e procedimentos orçamentais em África

A participação da CABRI no estudo levado a cabo em 2008 pela Organização de 
Cooperação e Desenvolvimento Económicos (OCDE) sobre as Práticas e Procedimentos 
Orçamentais criou uma oportunidade para analisar as semelhanças e as divergências 
nas práticas orçamentais dos países participantes. O estudo, que englobou 24 países 
da CABRI, foi o primeiro a disponibilizar informação harmonizada substancial sobre 
sistemas orçamentais em países africanos. Nos inícios de 2009, a CABRI publicou 
o seu Relatório sobre Práticas e Procedimentos Orçamentais em África, cujas conclusões 
foram divulgadas aos membros numa sessão do 5º Seminário Anual dedicada a este 
tema. O Capítulo 2 deste volume contém uma síntese das conclusões. 

As conclusões relativas aos aspectos principais do processo orçamental revelaram 
divergências quanto ao modo em como diversos aspectos são tratados nos sistemas 
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orçamentais em África. As conclusões também revelaram os progressos empreendidos 
no sentido de aplicar os princípios geralmente aceites da boa orçamentação. Conforme 
relatado por Paolo de Renzio e Joachim Wehner no Capítulo 2:

•	 O começo do processo de orçamento anual varia de entre 11 e quatro meses 
antes do começo do exercício fiscal.

•	 Os prazos para a apresentação do orçamento ao órgão legislativo variam de 
entre três meses antes do começo do exercício fiscal e um mês depois.

•	 Apenas dois dos 26 países publicam as suas contas até seis meses a contar do 
fim do exercício fiscal. Em nove países, as contas auditadas demoram mais 
de 12 meses a publicar, e alguns países não divulgam ao público as suas 
contas auditadas. 

•	 Catorze países impõem limites abrangentes aos níveis inferiores da estrutura 
orçamental no início do processo orçamental, três países impõem apenas 
limites parciais relativos a determinados tipos de despesa, cinco países 
impõem limites indicativos, e dois não impõem quaisquer limites.

•	 Em 12 países, o ministro das finanças resolve os diferendos a alto nível 
no processo alocativo do orçamento, em dois países esta função compete 
ao primeiro-ministro ou ao presidente, em dez países os diferendos a alto 
nível são resolvidos pelo conselho de ministros, e dois países remetem essas 
questões a um subgrupo de ministros.

•	 Onze países não incluem as estimativas plurianuais nos documentos 
orçamentais remetidos ao Parlamento para aprovação. Cinco países 
apresentam estimativas pormenorizadas a nível das rubricas orçamentais, 
enquanto que os restantes dez países apresentam estimativas a um ou outro 
nível. Em todos excepto um dos países, as estimativas plurianuais abarcam 
um período de três anos e são actualizadas anualmente.

•	 É mais vulgar as metas ou os tectos de despesa plurianual não serem 
apresentados ao órgão legislativo. Apenas três países indicaram não 
utilizarem tais metas a nível interno.

•	 Cinco países indicaram que, uma vez aprovada, o executivo não pode 
cancelar a despesa. Em 14 países, a despesa pode ser cancelada, mas com 
restrições, e seis não impõem qualquer restrição em relação à despesa.

•	 Sete países responderam que não é possível exceder a despesa definida sem 
autorização prévia, 16 países indicaram que isto é possível apenas até a um 
determinado limite ou tratando-se de despesas obrigatórias, enquanto que 
três responderam que não existem limites.
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O relatório inclui uma análise abrangente dos pontos fortes dos órgãos legislativos 
dos países, e o desempenho dos países em relação aos princípios internacionalmente 
aceites de boa gestão orçamental, incluindo transparência e disciplina, na execução do 
orçamento e contabilização da ajuda no orçamento. 

De Renzio e Wehner concluem que o estudo sobre a orçamentação em África, 
realizado pela CABRI/OCDE em 2008, confirma vários elementos do trabalho já 
realizado pela CABRI. Por exemplo, a contribuição dos órgãos legislativos para 
a boa gestão das finanças públicas, a transparência e a despesa extra-orçamental 
são elementos que, de acordo com os resultados, registam fragilidades. Em muitos 
casos, as respostas dos países revelam que a informação a respeito do orçamento, 
ou não está disponível, ou não é suficientemente abrangente. A ausência de políticas 
claras, a fraca coordenação institucional, e a qualidade de fluxos de informação para 
a gestão da ajuda, conjugadas às fragilidades dos quadros orçamentais de médio 
prazo, constituem outras deficiências. Uma gestão mais proactiva dos fluxos de ajuda, 
sobretudo por parte dos governos que mais dependem dos fundos dos doadores, 
poderá contribuir significativamente para a ‘contabilização da ajuda no orçamento’ 
e melhorar a capacidade do governo no sentido de adoptar uma perspectiva de 
médio prazo. Por último, os processos de execução e auditoria orçamentais devem 
ser aprimorados.

A fim de ponderar como as iniciativas de reforma em curso poderão responder a 
alguns destes desafios, o seminário da CABRI incluiu sessões de trabalho em grupo 
subordinadas às actuais prioridades de reforma. O Capítulo 2 deste volume contém 
seis breves comentários sobre os estudos de caso apresentados nestas sessões e 
posteriores debates. Os estudos de caso foram: Mali, apresentado por Abdoulaye 
Touré, Director do Orçamento; Libéria, apresentado por Anthony G Meyers, assessor 
especial do Ministro das Finanças; e Etiópia, apresentado por Demelash Megersa e 
Desu Gebre do Ministério das Finanças e do Desenvolvimento Económico. Os grupos 
foram estruturados por países com uma longa história de reformas em matéria gestão 
das finanças públicas, países que encetaram reformas recentemente, e países cujas 
reformas ocorreram no contexto da União Económica e Monetária da África Ocidental 
e da União Económica da África Central. 

Não obstante as diferentes situações que se fazem sentir nos países, os debates 
revelaram alguns aspectos comuns em relação às preocupações que enfrentam e às 
reformas empreendidas. Um tema comum foi a vasta gama de reformas que os países 
estavam a empreender em simultâneo: desde a reforma das instituições responsáveis 
pela contratação pública, passando pela introdução e o reforço da auditoria interna, 
até ao desenvolvimento de sistemas de informação sobre a gestão das finanças 
públicas, estratégias para que os processos orçamentais respondessem melhor aos 
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anseios dos cidadãos, introdução da orçamentação de médio prazo, novas estruturas 
e programas, e orçamentação por programas. Apesar do alcance das reformas, os 
países revelaram uma preocupação comum ligada à contínua falta de disciplina na 
preparação e execução dos orçamentos e à necessidade de desenvolver abordagens 
nacionais apropriadas, em conformidade com as especificidades do país. 

Todos os países relataram progressos rumo aos orçamentos por programas ou 
pelo desempenho; até o grupo dos países que mais progressos registaram a nível 
das reformas implementadas (onde o debate se concentrou quase exclusivamente 
nas diversas iniciativas destinadas a introduzir orçamentos por programas), embora 
todos os países tenham relatado desafios significativos em assegurar a sua eficácia. 

Orçamentos por programas 

Os desafios ligados aos orçamentos por programas (ou orçamentos pelo desempenho) 
foram levantados em todas as sessões do seminário, sendo a experiência da Coreia 
sobre a orçamentação por programas, apresentada por Youngsun Koh do Instituto 
de Desenvolvimento da Coreia, o ponto focal. Esta sessão foi desenvolvida em 
colaboração com a OCDE. 

Em todas as sessões, embora tivesse ficado claro que muitos países prevêem adoptar 
uma orçamentação centrada no desempenho, os países revelaram que adaptam as 
abordagens às suas necessidades. Alguns países adoptam uma abordagem mais 
formal em relação à utilização da informação relativa ao desempenho; noutros, a 
abordagem é mais informal. Alguns países acrescentam uma estrutura programática à 
sua informação orçamental embora retenham os instrumentos legislativos autorizando 
a despesa por classificação económica ou rubrica; alguns afectam verbas a programas; 
outros países optam por uma implementação generalizada, enquanto que outros 
preferem começar por determinados sectores e fazer uma implementação gradual. 
Independentemente das diferentes abordagens, os desafios foram partilhados. 

Os países deparam-se com mais dificuldades a nível da definição de programas e 
dos respectivos indicadores em todos os sectores públicos. Nalguns sectores, como 
a educação e a saúde, as estruturas programáticas e os indicadores de desempenho 
são mais evidentes. Noutros sectores, como nos departamentos administrativos, a 
tarefa é mais difícil. Um segundo desafio comum passa pela gestão da informação 
do desempenho. Mesmo que um país consiga criar uma boa estrutura por programas 
e seleccionar os indicadores apropriados de desempenho, continua a confrontar-se 
com o desafio da recolha fiável e oportuna de informação e seu armazenamento. O 
terceiro desafio prende-se pela utilização apropriada da informação de desempenho. 
A adopção de uma abordagem centrada no desempenho não exige apenas o 
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desenvolvimento de um quadro de informação sobre o desempenho, bem como a 
recolha e o registo de informação em conformidade com as medidas de desempenho 
identificadas, como ainda exige uma alteração dos paradigmas relativos à gestão 
das políticas, das organizações e dos programas. Para ser eficaz, a orçamentação por 
programas exige uma alteração do modo de gerir as políticas, as organizações e os 
programas. Uma boa orçamentação por programas exige uma alteração da abordagem 
em relação à liderança e à gestão, e diferentes capacidades de apoio por parte dos 
processos de gestão a todos os níveis do governo. Assim sendo, é revelador o facto 
que muitos países tenham manifestado dificuldades no que respeita à apropriação e à 
gestão da eficácia e à aceitação de reformas dirigidas à orçamentação por programas. 
Uma das principais conclusões do seminário foi que a elaboração de orçamentos e 
a gestão da eficácia da despesa a nível dos programas e centradas no desempenho 
se trata de um processo de implementação morosa: vai muito além de um simples 
programa anual ou trienal; exige um contínuo desenvolvimento e aprimoramento. 

O debate relacionado com a experiência da Coreia na implementação da 
orçamentação pelo desempenho constituiu um contributo oportuno para os países 
participantes se informarem como a orçamentação pelo desempenho pode ser 
sistematizada, institucionalizada e incentivada. Os dois artigos no Capítulo 6 deste 
volume (um dos quais constitui um comentário à exposição do Sr. Koh) apresentam 
o contexto, a estrutura institucional e os mecanismos pormenorizados do sistema 
orçamental em evolução na Coreia. 

Os debates acerca da orçamentação por programas ou pelo desempenho durante 
o seminário apresentam informações úteis para a rede, num momento em que se 
começa a preparar para encetar os estudos relativos à orçamentação por programas.

Respostas fiscais ao abrandamento económico global 

Os países africanos escaparam aos efeitos da primeira ronda da crise financeira 
global pelo facto de os seus sectores bancários não estarem expostos a instrumentos 
de dívida de alto risco. Porém, foram gravemente afectados pela segunda ronda do 
abrandamento económico global. Conforme referido no Capítulo 4, o Banco Africano 
de Desenvolvimento descreveu o impacto do abrandamento global como uma ‘crise 
para o crescimento’ de África, susceptível de agravar os constrangimentos fiscais. 
A crise tem afectado as principais forças motrizes do crescimento africano: a menor 
procura e redução dos preços dos produtos africanos, os menores fluxos comerciais, a 
redução das entradas de capital e as dificuldades de aceder a crédito têm prejudicado 
significativamente as previsões conjunturais para África. 
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A sessão (abordada em mais pormenor no comentário sobre o estudo de caso no 
Capítulo 4) conduzida por Daniel Chisenda, Director do Orçamento, demonstrou 
como a economia da Zâmbia se confronta com um aumento da inflação e do custo 
de capital, aliado à desvalorização da moeda e fracas perspectivas económicas. As 
finanças públicas são afectadas pela queda de receitas em sequência da queda dos 
níveis de produção e uma maior procura por despesa. 

A sessão do seminário subordinada às respostas fiscais ao abrandamento económico 
global proporcionou aos países participantes uma oportunidade para partilharem os 
principais impactos nas suas economias e discutir as suas prioridades em resposta à 
apresentação pela Zâmbia. Emergiram lições e escolhas de intervenções comuns. 

Embora o debate se tenha concentrado nas respostas mais apropriadas, um tema 
destacado foi que os países que aproveitaram o crescimento económico acelerado 
registado nos anos antes da crise para criar saldos fiscais positivos, conseguiram 
proteger-se melhor dos choques, pois dispunham dos meios para combater os efeitos 
do abrandamento económico nas suas economias. A crise também revelou a lição 
importante que as economias africanas são vulneráveis, não estão suficientemente 
diversificadas, e dependem demasiado da procura global pelos seus produtos de 
base. 

Olhando para o futuro, os países realçaram a necessidade de evitar medidas 
imprudentes de curto prazo, introduzidas para responder aos efeitos imediatos do 
abrandamento – com recurso excessivo a crédito nos mercados de capital internos 
para sustentar a despesa corrente, frequentemente pouco produtiva, sem tomar em 
consideração os efeitos prejudiciais dessas medidas a longo prazo. Embora o impacto 
da crise global esteja a afectar o desenvolvimento em África, esta poderá ser uma 
oportunidade para introduzir elementos internos, impulsionadores do crescimento. 
As escolhas fiscais e orçamentais são fundamentais para minimizar os impactos da 
crise global e promover o desenvolvimento económico futuro em África. 

Por exemplo, os participantes concordaram que o aumento da despesa pública 
pode vir a ser necessário para combater o abrandamento económico no país, mas 
alertaram que a qualidade da despesa constitui o elemento cerne para que uma tal 
acção tenha os efeitos desejados. Até no caso dos países cuja situação fiscal antes do 
abrandamento não tenha permitido um espaço suficiente para aumentar a despesa, a 
afectação do financiamento disponível é importante. Algumas reflexões importantes 
foram que:

•	 Os países devem resistir à medida de curto prazo de cortar na despesa de 
capital ou no investimento em infra-estruturas para permitir a continuação 
da despesa corrente. Se não for aumentada, a despesa de capital deve pelo 
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menos ser mantida. O recurso aos fundos públicos para aumentar a despesa 
nas infra-estruturas produz resultados económicos imediatos, para além de 
melhorar as perspectivas económicas de médio e longo prazos. 

•	 A fim de proteger a população contra a perda de postos de trabalho em 
sequência do abrandamento global, os países devem considerar empregar 
métodos intensivos para o desenvolvimento das infra-estruturas e prestação 
dos serviços públicos. 

•	 Convém tomar medidas visando reajustar a distribuição dos recursos 
públicos de modo a proteger os mais vulneráveis. Os países devem identificar 
as camadas das suas populações mais vulneráveis ao abrandamento e 
mais carentes, e desenvolver respostas apropriadas, como programas de 
assistência social.

Para além de uma resposta fiscal cuidadosa e uma afectação bem ponderada 
dos recursos púbicos, o aproveitamento da pressão causada pelo abrandamento 
do crescimento para melhorar a eficiência da cobrança de receitas constitui um 
aspecto prioritário para os países. À parte de estas respostas fiscais e orçamentais, 
os participantes realçaram a necessidade de introduzir políticas económicas que 
tenham em linha de conta dois aspectos principais: a diversificação da economia 
local e a necessidade de melhorar a competitividade económica a longo prazo. Para 
além de melhorar a qualidade da despesa, as políticas destinadas a diversificar as 
reformas económicas e regulamentares para baixar os custos das trocas comerciais, 
são intervenções importantes que determinarão a capacidade de um país de alcançar 
um maior crescimento quando a conjuntura económica melhorar.  

Contabilização da ajuda no orçamento

O tema da contabilização da ajuda no orçamento tem estado na mira da CABRI há 
mais de dois anos. O estudo internacional realizado em 2007 em conjunto com a 
Parceria Estratégica para África (Strategic Partnership for Africa (SPA)) sobre como 
os países destinatários de ajuda podem integrar melhor os fluxos de ajuda nos 
seus processos orçamentais, levou à publicação pela CABRI e pela SPA, em 2008 do 
Relatório de Síntese sobre a Contabilização da Ajuda no Orçamento e Nota de Boas Práticas, 
documentos que têm influenciado a abordagem que tem vindo a ser adoptada pelos 
defensores da eficácia da ajuda em relação à utilização dos sistemas nacionais. Por 
sua vez, a utilização dos sistemas nacionais surge como um compromisso assumido 
na Declaração de Paris de 2005 relativa à Eficácia da Ajuda e, mais recentemente, na 
Agenda de Acção de Acra de 2008. 
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Nos estudos efectuados em 2007, as acções encetadas no sentido de repartir a 
utilização dos sistemas nacionais pelas fases do processo orçamental, asseguraram 
que a CABRI esteja em condições para auxiliar os seus países membros a investigar 
e ultrapassar os principais obstáculos com vista a melhorar a integração da ajuda no 
orçamento. O processo desenvolvido com o Ministro da Economia e das Finanças 
do Ruanda a este respeito foi apresentado no seminário e encontra-se resumido no 
Capítulo 3 do artigo desenvolvido por Clement Ncuti do Ministério da Economia 
e das Finanças do Ruanda e pelo investigador da CABRI, Mailan Chiche. Este 
trabalho, aliado à interacção da CABRI com estados membros e os estudos de caso 
desenvolvidos em dez países como parte do estudo da CABRI/SPA realizado em 
2007, aprofundou os conhecimentos da CABRI no tocante aos constrangimentos 
práticos da utilização dos sistemas nacionais, os riscos do mesmo, e as eventuais 
consequências imprevistas para os países beneficiários da ajuda. 

Em princípio, a CABRI concorda que a utilização dos sistemas nacionais como 
modo de gerir a ajuda é necessária não apenas para melhorar a eficácia da ajuda e 
reforçar as capacidades da função pública, como também para melhorar a eficácia 
da despesa no país. Porém, a utilização dos sistemas nacionais constitui um meio 
para alcançar estes fins e não deve ser vista como um fim, sem considerar se é 
capaz de produzir os melhoramentos preconizados. Uma abordagem mais cautelosa 
durante a implementação deve reflectir as escolhas dos países em desenvolvimento 
em relação ao modo como preferem gerir os seus próprios riscos fiduciários e de 
desenvolvimento. Aspectos importantes a ter em consideração é a sequência que 
os países querem adoptar para reforçar os seus sistemas, e quando a ajuda deve ser 
contabilizada no orçamento duma ou doutras dimensões.  

Uma lição importante para a CABRI é que, enquanto a documentação existente 
em relação à utilização dos sistemas nacionais faz extensa referência aos riscos 
fiduciários, de desenvolvimento e de reputação para os doadores, pouca atenção é 
prestada aos riscos enfrentados pelos países destinatários da ajuda e às medida para 
os combater. A CABRI mantém que a utilização dos sistemas nacionais se concentra 
demasiado na utilização dos elementos a jusante do ciclo orçamental; os elementos 
a montante – planeamento, orçamentação e aprovação parlamentar – são ainda mais 
importantes para a eficácia da ajuda e da despesa dos recursos internos. Por último, a 
CABRI tem lembrado a comunidade internacional que os países em desenvolvimento 
têm um papel muito mais forte a desempenhar em determinar se e quando a ajuda 
deve ser integrada nas várias dimensões do ciclo político e orçamental de um país, 
sendo esta determinação o enfoque das acções da CABRI no âmbito da contabilização 
da ajuda no orçamento a nível dos diversos países.
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As duas sessões do seminário subordinadas a estas questões – o estudo das 
reformas introduzidas no Ruanda e os debates pelos países membros da CABRI acerca 
da resposta formal da CABRI em relação à Agenda de Acção de Acra (apresentada 
no Capítulo 3 por Aarti Shah do Secretariado da CABRI) – evocou um debate acesso. 
Um tema central foi que a utilização dos sistemas nacionais e a integração da ajuda 
no orçamento são questões específicas aos países: embora os princípios fundamentais 
sejam universais, a aplicação dos mesmos já não. As reformas da gestão da ajuda, à 
semelhança das reformas orçamentais, não se aplicam igualmente a todos os países. O 
progresso a nível nacional deve responder à situação no país e só será bem sucedido 
se for apropriado ao país em questão. As tentativas no sentido de aplicar abordagens 
uniformizadas em prossecução de metas globais podem provocar resultados mais 
negativos do que positivos. As reformas a nível nacional devem ser lideradas pelo 
país beneficiário, tendo em vista a integração da ajuda no processo orçamental. Na 
prática, as reformas serão encetadas paulatinamente, em função do doador e da 
modalidade. 

A sessão reconfirmou que o objectivo e os princípios que fundamentam as acções da 
CABRI em relação à contabilização da ajuda no orçamento prendem-se pela eficácia, 
transparência, responsabilização e despesa dos recursos nacionais. No futuro, há que 
dar mais primazia a uma interligação mais estreita entre as reformas em matéria da 
gestão da ajuda e as reformas no domínio da gestão das finanças públicas.  

Orçamentos de projectos de capital 

O quinto tema do Seminário Anual de 2009 centrou-se no desenvolvimento de 
abordagens sistemáticas em relação à elaboração de orçamentos para projectos de 
capital, e como a fonte do financiamento externo afecta o eventual desenvolvimento 
de um sistema abrangente a nível da função pública para avaliar, planear e gerir 
projectos de capital. 

A experiência do Chile, discutida na primeira sessão inerente a este tema, representou 
um estudo de caso importante sobre o recurso à avaliação técnica a nível centralizado. 
Conforme ilustrado no Capítulo 5 deste volume, o governo do Chile desenvolveu 
um Sistema Nacional de Investimentos (SNI), ligado ao processo orçamental, para 
gerir a avaliação, o planeamento e a implementação do investimento público. Em 
primeiro plano, foram analisados os processos empregues na análise dos projectos de 
investimento, e as vantagens dos mesmos para a qualidade dos investimentos e das 
decisões, ao referir aos processos de avaliação ex ante, os mecanismos institucionais 
para a monitorização e implementação eficazes dos projectos de investimento, a 
influência da política nas decisões finais dos projectos, e capacitação no âmbito da 
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avaliação de projectos. As lições mais importantes tiradas desta sessão residiram na 
importância de uma avaliação robusta para cortar os projectos imprudentes do ciclo 
o mais cedo possível, antes de avançarem, e os benefícios de um sistema nacional 
sistemático, abrangente, integrado, bem como a capacidade para gerir o ciclo de 
projectos do princípio ao fim. 

A segunda sessão relacionada com a orçamentação para projectos de capital 
debruçou-se sobre o modo como as diferentes fontes de fundos externos obrigam os 
países africanos a afastarem-se do desenvolvimento de sistemas centralizados em 
situações que facilitem uma concessão sistemática entre projectos e abordagens. A 
exposição sobre o estudo de caso do Ruanda no Capítulo 5 (elaborada por Tasima Jah 
e Abdul Rahman Conteh do Ministério das Finanças a Serra Leoa) foi seguida pela 
exposição por Martyn Davies do Centro de Estudos Chineses na Universidade de 
Stellenbosch, sobre o envolvimento da China no sector das infra-estruturas em África 
(artigo representado neste volume no Capítulo 5, que refere à exposição e a outros 
produtos do Centro). 

Os temas principais produzidos por esta sessão foi que os países que recebem 
empréstimos bonificados para o desenvolvimento de infra-estruturas devem realizar 
uma análise cuidadosa e ponderar as condições ligadas ao apoio. Os empréstimos 
bonificados não devem orientar o desenvolvimento. Antes pelo contrário, os 
países devem desenvolver abordagens mais fortes em relação ao planeamento do 
desenvolvimento sistemático e sequenciado das suas infra-estruturas, aliadas a uma 
capacidade forte ao nível central para avaliar os projectos logo no início do ciclo 
de projectos e desenvolver e considerar opções de financiamento para os projectos 
aprovados. 

Nas práticas actuais, o elo entre os projectos realizados com financiamento 
externo e o ciclo orçamental é demasiado fraco; os técnicos do orçamento possuem 
fracos conhecimentos dos encargos advindos dos projectos financiados com fundos 
externos, quer no decorrer da implementação dos projectos, quer posteriormente 
quando as infra-estruturas entram em funcionamento e necessitam de manutenção. 
Também este é um sintoma das fragilidades da capacidade de planeamento, avaliação 
e financiamento a nível central. A aquisição de informações oportunas e exaustivas 
sobre os impactos imediatos e a longo prazo de um projecto de infra-estrutura trata-se 
de um primeiro passo imprescindível, mesmo na ausência dessa capacidade.

Esta sessão do seminário concluiu com um debate em torno das dificuldades 
enfrentadas pelos sistemas nacionais de desenvolvimento de infra-estruturas 
provocadas pelo facto que o contacto político a alto nível normalmente precede ao 
apoio chinês para projectos de infra-estruturas em África. A exposição relativa ao 
envolvimento da China concentrou-se nas vantagens mútuas que derivam da maior 
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presença da China nas economias africanas, e a responsabilidade dos países africanos 
no sentido de assegurar que as condições para o engajamento da China os venham 
favorecer. Existe uma necessidade premente de os políticos africanos compreenderem 
os interesses da China em África e negociarem de modo mais robusto a favor dos seus 
próprios interesses no que toca ao crescimento e desenvolvimento nacional a longo 
prazo.

As sessões subordinadas à infra-estrutura, no 5º Seminário Anual realçaram o 
interesse da CABRI em continuar a trabalhar nesta área e sublinharam a importância 
do seminário previsto para Dezembro de 2009 sobre a avaliação, financiamento e 
gestão de projectos de infra-estruturas de grande dimensão.



2
Práticas orçamentais em África
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2.1 Introdução

Em 2008, a CABRI colaborou com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económicos (OCDE) com o intuito de levar a cabo o seu inquérito exaustivo sobre as 
práticas e os procedimentos orçamentais nos países participantes. Foi a primeira vez 
que uma quantidade substancial de informação padronizada foi disponibilizada em 
relação aos sistemas orçamentais dos países em África. A base de dados – que contém 
informação de 26 países da CABRI e de outros 71 países em todo o mundo – constitui 
um recurso ímpar e exaustivo para funcionários públicos, órgãos legislativos, 
académicos e organizações não governamentais. 

A CABRI também encomendou uma análise dos resultados dos 26 Estados 
participantes, com destaque para aspectos como calendários orçamentais, formulação 
de orçamentos, o papel do órgão legislativo e práticas de execução orçamental. Para 
o inquérito realizado nos países africanos, foi introduzido um conjunto adicional 
de perguntas relacionadas com a gestão da ajuda, cujos resultados foram também 
analisados. O artigo principal neste capítulo, por Paolo de Renzio e Joachim Wehner 
da London School of Economics, apresenta as conclusões em formato sintético. O 
relatório original está disponível no website da CABRI (www.cabri-sbo.org).
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O relatório sobre as práticas e os procedimentos orçamentais apresentou uma 
oportunidade para obter informações actualizadas em relação às prioridades de 
reforma dos países participantes da CABRI. A terceira sessão do seminário de Dakar 
debruçou-se sobre as medidas de reforma encetadas nos diversos países. Este debate 
realizou-se em três grupos: (a) países na vanguarda das reformas; (b) países em fases 
avançada de reforma; e (c) países participantes que integram a União Económica e 
Monetária da África Ocidental (UEMOA) e a Comunidade Económica e Monetária da 
África Central (CEMAC), nas quais as reformas são realizadas no âmbito de critérios 
de convergência e ao abrigo do Regulamento de 1959 relativo à Gestão das Finanças 
Públicas. 

Em cada grupo, um país participante foi solicitado a iniciar o debate, ao partilhar 
as suas experiências em matéria da reforma, seguido dos contributos dos outros 
membros do grupo. Os debates em grupo depois concentraram-se nos aspectos 
comuns e nas diferenças entre os programas de reforma. Os seis breves comentários 
que acompanham o artigo relativo às práticas e aos procedimentos orçamentais 
neste capítulo oferecem uma síntese dos debates do grupo. No que respeita ao grupo 
na vanguarda das reformas, o comentário sobre o debate liderado pelo Dr Bode 
Oyetunde da Nigéria é acompanhado de uma nota sobre a experiência da Libéria 
por Caroline Mulliez, uma estagiária no Secretariado da CABRI. O comentário por 
Yacine Bio-Tchané do Secretariado da CABRI sobre as experiências dos países que 
integram a UEMOA e a CEMAC é acompanhado por um resumo da comunicação e 
das experiências do Mali. Por último, o comentário sobre as reformas encetadas na 
Etiópia acompanha uma síntese do debate sobre a orçamentação por programas no 
seio dos países na vanguarda das reformas.



16

2.2 Práticas e procedimentos 
orçamentais em África: Resultados 
do Inquérito de 2008 relativos aos 
orçamentos em África 
Paolo de Renzio e Joachim Wehner

Introdução

Um factor importante que incide sobre a capacidade da Iniciativa Colaborativa para a 
Reforma Orçamental em África (CABRI) alcançar os seus objectivos é a disponibilidade 
de informação comparativa a respeito do funcionamento dos sistemas orçamentais no 
continente africano. Assim sendo, a CABRI decidiu aproveitar a oportunidade para 
participar numa ampliação do já existente inquérito sobre Práticas e Procedimentos 
Orçamentais, promovido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
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Económicos (OCDE) e baseado num questionário que captura as características mais 
importantes do processo orçamental nas suas diversas fases.1

A componente africana do inquérito de 2008 foi realizada com a colaboração da 
CABRI, tendo produzido resultados em relação a 24 países.2 É a primeira vez que 
uma quantidade substancial de dados está disponível sobre os sistemas orçamentais 
empregues nos países em África. A base de dados constitui um recurso singular e 
exaustivo para funcionários públicos, órgãos legislativos, académicos, e organizações 
não governamentais, facultando a estes grupos os dados necessários para as suas 
investigações e permitindo a comparação e o confronto das práticas nacionais. Os 
dados adquiridos permitem à CABRI e às outras partes interessadas realizar uma 
análise profunda e publicar estudos no domínio das práticas vigentes na área da 
orçamentação. O relatório documenta a análise realizada e destaca possibilidades 
para um trabalho futuro a ser realizado em fases posteriores.3 Este capítulo apresenta 
um resumo do material no relatório, com destaque para os temas substanciais ligados 
às diferentes fases do ciclo orçamental e a alguns elementos transversais do processo 
orçamental. 

Prazos do processo orçamental 

O processo orçamental pode ser dividido em quatro fases distintas: (1) formulação pelo 
executivo, (2) aprovação pelo órgão legislativo, (3) execução, e (4) auditoria e avaliação 
(Lee, Johnson e Joyce 2004). O calendário do processo orçamental provavelmente 
reflectirá factores nacionais particulares, como a herança administrativa e as 
capacidades, o equilíbrio de poder entre as diversas alas do governo, e o contexto 
macroeconómico.

1 Em 2007, a OCDE efectuou um estudo sobre as Práticas e Procedimentos Orçamentais, que 
produziu resultados relativos a 30 estados membros da OCDE e outros oito países. A ampliação do 
inquérito em 2008 tinha como alvo específico os países não membros da OCDE e produziu resultados 
em relação a 59 países, alargando o total de países na base de dados para 97.
2 Os países são: Benin, Botsuana, Burquina Faso, Congo (Brazzaville), Etiópia, Gana, Guiné, Quénia, 
Libéria, Madagáscar, Malawi, Mali, Maurícias, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Ruanda, Serra Leoa, 
África do Sul, Suazilândia, Uganda, Zâmbia e Zimbabué. O Department of International Development 
(DFID) proporcionou o apoio financeiro. Outros 35 países de várias regiões foram abrangidos com 
o financiamento do Banco Mundial, incluindo dois países da África do Norte, designadamente 
Marrocos e Tunísia.
3 Ver CABRI/ADB (2009). As apêndices do relatório contêm tabelas indicando os códigos e a 
construção dos índices utilizados em todo o relatório, bem como perfis sintéticos de todos os 26 países 
participantes, reunindo alguma informação básica e as respostas às perguntas do levantamento que 
fizeram objecto do relatório. Nalguns casos, as respostas do levantamento foram recodificadas, com 
base nos comentários incluídos no levantamento, após o workshop realizado em Pretória em Dezembro 
de 2008. Os pormenores relativos às mudanças estão incluídos no relatório.
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Não existem directrizes internacionais concretas no que respeita à duração do 
processo de elaboração pelo executivo (ou formulação do orçamento), por boas razões. 
Conforme salienta Wildavsky (1975), o carácter da orçamentação é uma reflexão de, 
entre outros factores, o grau de incerteza com que se reveste o planeamento. Nos 
países caracterizados por um ambiente macroeconómico volátil (por exemplo, em 
que o volume de receitas depende da exportação de algumas mercadorias a preços 
incertos), é muito difícil desenvolver planos de longa duração. Até é impossível 
fazer planos de um ano, face ao alto nível de incerteza, necessitando da contínua 
rectificação do orçamento (Caiden e Wildavsky 1974). Por seu lado, as economias 
mais estáveis podem planear para o futuro com mais facilidade, com horizontes 
temporais mais alargados, por vezes com quadros fiscais de vários anos (Tarschys 
2002). Estas realidades resultam em padrões divergentes dos dados entre países.

A Figura 2.2.1 contém um gráfico de pontos comparando o começo da fase de 
elaboração pelo executivo, o momento da apresentação do orçamento ao órgão 
legislativo e a aprovação do mesmo. Os países são classificados em função do 
começo do processo de elaboração pelo executivo, em ordem descendente no eixo 
vertical. A figura revela que o começo do processo de orçamento anual varia entre 
11 meses (Lesoto, Moçambique, África do Sul e Tunísia) e quatro meses (Zimbabué) 
antes do começo do respectivo ano fiscal. A média é oito meses. Estas diferenças não 
são atenuadas nem se tomarmos em consideração o momento de apresentação do 
orçamento ao órgão legislativo: regista-se a mesma diferença de sete meses entre o 
processo de elaboração pelo executivo mais moroso na amostra (nove meses Quénia, 
Lesoto, África do Sul e Tunísia) e o mais curto (dois meses no Zimbabué). Na média, 
o processo de elaboração pelo executivo dura seis meses. 

As normas internacionais em matéria da transparência orçamental exigem que seja 
atribuído tempo suficiente às legislaturas para apreciar a proposta de orçamento. 
Em particular, as Melhores Práticas para a Transparência Orçamental da OCDE 
recomendam que o orçamento seja apresentado pelo menos três meses antes do início 
do ano fiscal (OECD 2002: 8). O Quadro de Medição do Desempenho da Gestão das 
Finanças Públicas (Public Financial Management Performance Measurement Framework) 
é menos exigente, e atribui aos países uma classificação elevada se o orçamento for 
apresentado pelo menos dois meses antes do começo do ano fiscal (Secretariado do 
PEFA 2005: PI-27). O Código de Boas Práticas sobre a Transparência Fiscal do FMI 
também sugere um “tempo adequado” para o apreço do projecto de orçamento pelo 
órgão legislativo (FMI 2007a: 2.1.1). Em suma, embora todas estas normas reconheçam 
a importância do apreço do projecto de orçamento pelo órgão legislativo, não existe 
uma convenção precisa que determine um período mínimo concreto.
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Figura 2.2.1: Calendários para a formulação de orçamentos

Obs: Com base na P25 (‘Na prática, qual é o prazo para o processo de elaboração do orçamento?’) e P39 
(‘Na prática, qual é o prazo para as seguintes fases de aprovação do orçamento?’).

Os dados na Figura 2.2.1 revelam que os prazos para a apresentação do orçamento ao 
órgão legislativo variam de entre três meses antes do começo do ano fiscal (em oito 
países) e um mês após (Zâmbia). A média é dois meses antes do começo do ano fiscal. 
Assim sendo, a maioria dos países na amostra responde às exigências do Secretariado 
do Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA), mas não às da OCDE, 
que são mais exigentes. 

O prazo para a aprovação pelo órgão legislativo revela uma variação mais acentuada. 
Ocorre entre um mês antes do início do fiscal (em sete países) e quatro meses após o 
início do ano fiscal (Quénia e África do Sul). A média é zero meses antes do início do 
ano fiscal. Em geral, o prazo médio do processo legislativo é mais compacto do que 
o recomendado pela OCDE. Isto sugere que o papel do órgão legislativo em muitos 
países africanos é relativamente fraco (ver também Lienert 2003). 

Findo o exercício financeiro, a auditoria das contas é um requisito fundamental 
para a responsabilização do governo (INTOSAI 1998). De acordo com as melhores 
práticas da OCDE, as contas públicas auditadas devem estar disponíveis até seis 
meses após o termo do exercício fiscal (OCDE 2002: 10). Este é um prazo muito 
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curto que nem alguns dos países industrializados democráticos conseguem cumprir. 
O Código do FMI é mais flexível: ‘As contas financeiras e os relatórios auditados, 
incluindo a reconciliação com o orçamento aprovado, devem ser apresentadas à 
legislatura e publicadas no prazo de um ano’ (FMI 2007a: 2.2.4). O Quadro PEFA 
atribui a classificação mais elevada aos países quando esses produzem relatórios 
anuais até seis meses após o final do exercício fiscal e quando estes são auditadas até 
quatro meses depois (Secretariado PEFA 2005: PI-25 e PI-26). As normas da OCDE, 
FMI e PEFA exigem todas a publicação das contas (OCDE 2002: 14; Secretariado PEFA 
2005: PI-10; FMI 2007a: 4.3.2).

A maioria dos países na amostra não cumpre com as normas da OCDE; apenas dois 
dos 26 países (Maurícias e ÁFrica do Sul) publicam as suas contas no prazo de seis 
meses a contar do fim do exercício fiscal ou mais cedo. Metade dos países na amostra 
cumpre com o prazo mais amplo do FMI, embora o prazo médio para a publicação 
de contas auditadas ultrapasse os 12 meses. Em nove países, as contas demoram 
mais de 12 meses a publicar; a Tunísia não disponibiliza contas auditadas ao público 
e as Instituições Superiores de Controlo do Congo (Brazzaville) e Libéria só haviam 
sido criadas pouco tempo antes do inquérito e ainda não tinham concluído qualquer 
auditoria.

Em vários países, os prazos de conclusão da auditoria externa melhoraram nos 
últimos anos. Um estudo comparativo de cinco países africanos, publicado em 2002, 
revelou que, na média, os relatórios auditados eram apresentados à legislatura uns 
dois anos ou mais após o final do respectivo exercício financeiro, embora os prazos 
legais variassem de entre seis e 11 meses (Fölscher 2002: 42). Por exemplo, quando 
a democracia foi instaurada novamente na Nigéria em 1999, contas financeiras não 
haviam sido produzidas desde 1993 e também não podiam ser auditadas. A Nigéria 
hoje informa que as contas auditadas estão disponíveis no prazo de oito meses. A 
reconstrução da função de auditoria externa no Congo (Brazzaville) e na Libéria 
também representa um passo acertado. Assim, embora este indicador da qualidade 
da contabilidade e da auditoria ainda não reúna as condições internacionais em 
vários países africanos, a tendência geral é mais positiva. 

Aspectos relacionados com a formulação de orçamentos

Conforme salientado no capítulo anterior, a fase de formulação do orçamento é 
dedicada à elaboração dos documentos orçamentais pelo executivo, com vista 
a transformar as iniciativas políticas em decisões de afectação de recursos às 
respectivas actividades e unidades governamentais. Este processo é orientado por 
uma Autoridade Orçamental Central (normalmente afecta ao Ministério das Finanças), 
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que fixa directrizes, formula o quadro macroeconómico, e negoceia as dotações do 
exercício seguinte com os ministérios e agências de despesa. Embora as práticas 
divirjam de país para país, Schiavo-Campo (2007: 236) identifica três pré-requisitos 
para a formulação de orçamentos, destinados a assegurar que o orçamento resultante 
seja ‘sólido, do ponto de vista técnico, e fiel às directivas políticas. Estes são: (a) 
decisões precoces sobre as prioridades orçamentais; (b) fixar patamares rígidos para 
assegurar uma disciplina fiscal geral, e (c) adoptar uma perspectiva de médio prazo. 
Os primeiros dois enquadram-se nas ditas práticas de ‘orçamentação descendente’ 
(Kim e Park 2006), enquanto que o terceiro está associado à introdução de quadros 
orçamentais plurianuais. Esta secção recorre a algumas conclusões do estudo para 
analisar estes aspectos da formulação de orçamentos e descrever as práticas em vigor 
no continente africano.

Orçamentação descendente
A ênfase sobre a abordagem descendente surgiu da observação que, ao permitir 
que os orçamentos fossem formulados de acordo com a abordagem ‘ascendente’, 
de acordo com a qual os ministérios apresentam pedidos de verbas ilimitadas que 
depois são agregadas pela Autoridade Orçamental Central, poderia resultar em 
despesa excessiva e défices fiscais insustentáveis. Os mecanismos institucionais 
que atribuem competências estratégicas aos actores centrais, como o ministro das 
finanças, o primeiro-ministro, ou o presidente, são elementos que caracterizam uma 
abordagem ‘descendente’ mais susceptível de promover a disciplina fiscal em geral 
(Von Hagen e Harden 1995; Alesina e Perotti 1996). Alesina et al. (1999), por exemplo, 
analisaram a configuração do processo orçamental nos países da América latina. 
Fizeram uma distinção entre os procedimentos ‘hierárquicos’ (descendentes) e os 
procedimentos ‘colegiais’ (ascendentes). Os procedimentos hierárquicos impõem um 
constrangimento orçamental rígido e concentram os poderes de decisão no ministro 
das finanças, ao contrário dos procedimentos ‘colegiais’, que se caracterizam pela 
difusão dos poderes de decisão. Efectivamente, concluíram que os procedimentos 
‘hierárquicos’ estavam associados a défices inferiores. 

Uma das eventuais vantagens dos procedimentos ‘descendentes’ é que protege a 
disciplina fiscal. Porém, os estudos de caso sugerem que pode haver uma compensação 
entre a disciplina fiscal e as eficiências locativas e operacionais (Stasavage e Moyo 
2000; Campos e Pradhan 1996). Assim, é impossível afirmar qual das práticas, 
ascendente ou descendente, é a mais desejável e eficaz. O relatório simplesmente se 
limita a seleccionar as perguntas do questionário que demonstram o grau até ao qual 
o processo orçamental impõe um constrangimento orçamental rígido e concentra os 
poderes de decisão no ministro das finanças. 
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A Pergunta 23 no questionário perguntava se a Autoridade Orçamental Central 
impõe limites (tectos) para a solicitação inicial de gastos para cada ministério durante 
a fase de formulação do orçamento, e a que nível de detalhe, se apropriado. As 
respostas estão apresentadas na Tabela 2.2.1. As Autoridades Orçamentais Centrais 
na África do Sul e Zimbabué não impõem quaisquer limites,4 e outros cinco países 
impõem apenas limites indicativos. Em três países existem apenas limites parciais 
relativos a determinados tipos de despesa, enquanto que, em 14 países, a Autoridade 
Orçamental Central impõe limites abrangentes a nível de divisão, e a nível de item 
de linha em três países.

Tabela 2.2.1: Limites/tectos sobre os pedidos iniciais de verbas
P23: A Autoridade Orçamental Central impõe limites 
(tectos) para a solicitação inicial de gastos para 
cada ministério? 

Países

Não, não há tais limites África do Sul, Zimbabué

Não, há apenas limites sugestivos/indicativos Congo (Brazzaville), Botsuana, Etiópia, Suazilândia, Tunísia

Sim, mas apenas para alguns tipos de despesas (ex. 
salários) a nível de Divisão

Benin, Libéria, Uganda

Sim, mas apenas para alguns tipos de despesas (ex. 
salários) a nível de item de linha

Nenhum

Sim, para todos os tipos de despesas em nível de 
Divisão

Guiné, Lesoto, Madagáscar, Malawi, Mali, Maurícias, 
Marrocos, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Ruanda, Serra 
leoa, Zâmbia

Sim, para todos os tipos de despesas a nível de item 
de linha

Gana, Burquina Faso

A pergunta 26 debruçava-se sobre a resolução de diferendos a alto nível (ver a Tabela 
2.2.2). Na maioria dos processos orçamentais, surgirão questões que não podem ser 
resolvidas por funcionários públicos por exigirem uma decisão política. O inquérito 
procurou averiguar se é uma pessoa no governo central que toma a decisão final 
nestes casos, ou se esta é tomada por um fórum colegial. Doze países indicaram que 
o ministro das finanças é a pessoa que normalmente resolve os diferendos a alto 
nível, tendo outros dois indicado que esta função compete ao primeiro-ministro ou ao 
presidente. Nove países adoptam uma abordagem colegial, onde os diferendos a alto 
nível são resolvidos pelo conselho de ministros, e três países remetem essas questões 
a um subgrupo de ministros reunidos num comité ministerial. 

4 Todavia, no caso da África do Sul, a ausência de limites/tectos sobre os pedidos iniciais de verbas 
não sugere que não existam práticas orçamentais descendentes. Fölscher e Cole (2005: 118) explicam 
como ‘todos os pedidos concorrentes para o mesmo envelope de fundos disponíveis são apreciados 
em conjunto no âmbito de um constrangimento orçamental rigoroso, obrigando a escolhas difíceis’.
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Tabela 2.2.2: Resolução de disputas
P26: Na prática, como são resolvidas as disputas entre os 
ministérios sectoriais e a Autoridade Orçamental Central 
no processo de preparação do orçamento, i.e. questões que 
não são resolvidas a nível dos funcionários públicos? 

Países

A questão é resolvida pelo Ministro das Finanças Benin, Burquina Faso, Quénia, Lesoto, Madagáscar, 
Malawi, Maurícias, Marrocos, Serra leoa, Tunísia, 
Uganda, Zimbabué

A questão é resolvida pelo Primeiro-Ministro Mali

A questão é resolvida pelo presidente Congo (Brazzaville)

A questão é resolvida pelo conselho de ministros Botsuana, Etiópia, Gana, Guiné, Moçambique, 
Namíbia, Ruanda, África do Sul, Suazilândia, Zâmbia

A questão é remetida ao conselho de ministros Libéria, Nigéria, 

Quadros plurianuais
Embora a elaboração de orçamentos pelo governo normalmente siga ciclos anuais, 
é inevitável que a gestão das finanças públicas exija um horizonte de tempo 
mais prolongado, dado o facto que as decisões fiscais e políticas têm implicações 
orçamentais que se fazem sentir para além do exercício fiscal em que são tomadas. 
Os quadros orçamentais de médio prazo tratam-se de instrumentos destinados a 
responder às necessidades complementares de assegurar a manutenção da disciplina 
fiscal ao, em simultâneo, afectar recursos às prioridades políticas (Banco Mundial 
1998; Le Houerou e Taliercio 2002). Ademais, esses quadros contribuem para 
aumentar a transparência orçamental e estreitar o vínculo entre os orçamentos de 
capital e correntes (FMI 2007b).

Os Quadros de Despesa de Médio Prazo (QDMP) têm sido promovidos em toda 
a África como uma “melhor prática” visando colmatar a lacuna entre as metas e os 
objectivos das estratégias nacionais de desenvolvimento a médio prazo e o processo 
orçamental anual. Face aos desafios de introduzir uma perspectiva de médio prazo 
nos orçamentos, em 2007, a CABRI dedicou todo o seu Seminário Anual a este tema, 
explorando alguns dos blocos de edificação dos QDMP, como as regras orçamentais 
existentes, previsões, projecções e estimativas, tanto de receitas como de despesa, 
orçamentos de capital e a integração dos fluxos de ajuda nos processos orçamentais 
(CABRI 2007).

O questionário focou dois aspectos fundamentais dos orçamentos de médio prazo, 
distinguindo entre as estimativas incluídas nos documentos orçamentais que perfazem 
previsões orçamentais de médio prazo, e as metas/tectos plurianuais impostas sobre 
determinadas despesas sectoriais. Por exemplo, a Tabela 2.2.3 indica os países que 
incluem as estimativas plurianuais nos documentos orçamentais remetidos ao 
Parlamento para aprovação. Onze deles não incluem tais estimativas, enquanto que 
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outros o fazem a diversos níveis de pormenor. Cinco países apresentam estimativas 
muito pormenorizadas a nível das rubricas orçamentais (itens de linha). Em todos 
os países que apresentam estimativas plurianuais, estas abarcam um período de três 
anos, incluindo o orçamento seguinte (salvo Madagáscar, que apresenta estimativas 
quinquenais), e são actualizadas anualmente (excepto o Ruanda e a África do Sul, 
onde são actualizada duas vezes por ano).

Tabela 2.2.3: Estimativas plurianuais
P16: A documentação orçamental submetida à 
Assembleia Legislativa contém estimativas de despesas 
plurianuais?

Países

Não Botsuana, Burquina Faso, Congo (Brazzaville), Etiópia, 
Guiné, Libéria, Moçambique, Suazilândia, Tunísia, 
Zâmbia, Zimbabué

Sim, em nível agregado Uganda

Sim, a nível de cada ministério Benin, Gana, Lesoto, Madagáscar, Mali, Maurícias, 
Namíbia, Nigéria, Serra leoa

Sim, a nível de item de linha Quénia, Malawi, Marrocos, Ruanda, África do Sul

Obs: Convém notar que, em alguns países francófonos, as leis relativas ao orçamento não permitem a 
inclusão de estimativas plurianuais no documento orçamental anual.

Conforme referido na Tabela 2.2.4, é muito mais vulgar as metas ou tectos de despesa 
plurianuais não serem apresentadas ao órgão legislativo para aprovação. Apenas três 
países indicaram não utilizarem tais metas, enquanto que todos os outros países as 
aplicam a nível do ministério ou a nível de rubrica (item de linha). Também neste caso, 
todos os países informaram que os limites orçamentais são fixados por um período de 
3 anos, excepto no caso do Madagáscar e Uganda (ambos 5 anos) e Botsuana (6 anos). 
Todos os países fazem o ajustamento anual dos limites, salvo em Botsuana, onde são 
ajustados de três em três anos.

Tabela 2.2.4: Limites (metas) ou tectos orçamentais
P20: Existem metas ou tectos de despesas plurianuais? Países

Não Guiné, Libéria, Zimbabué

Sim, em nível agregado Congo (Brazzaville), Moçambique, Suazilândia

Sim, a nível de cada ministério Benin, Botsuana, Burquina Faso, Etiópia, Gana, Quénia, 
Lesoto, Madagáscar, Mali, Maurícias, Namíbia, Nigéria, 
Serra Leoa, Zâmbia

Sim, a nível de item de linha Malawi, Marrocos, Ruanda, África do Sul, Tunísia, 
Uganda
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Estes resultados parecem apontar para o recurso a quadros orçamentais de médio 
prazo em África como instrumentos para assegurar a disciplina fiscal, que os 
executivos aplicam com flexibilidade. Porém, este estudo não esclarece a ‘qualidade’ 
destes instrumentos e o impacto dos mesmos sobre a disciplina fiscal e políticas e 
processos orçamentais em geral. Estudos anteriores em matéria dos QDMP nos países 
em desenvolvimento (incluindo Le Houerou e Taliercio 2002; Holmes e Evans 2003) 
realçaram alguns desafios com que os países africanos se confrontam ao introduzirem 
os quadros de médio prazo. Estes incluem o facto que estes instrumentos são 
frequentemente introduzidos sem ter em conta o ambiente orçamental geral e 
as capacidades existentes, a ausência de projecções de médio prazo relativas aos 
fluxos de ajuda mais previsíveis, e a existência de tradições legais e administrativas 
divergentes susceptíveis de influenciar a viabilidade de introduzir um quadro a 
médio prazo (ver capítulo por Lienert em CABRI 2007). 

Apenas duas das perguntas revelam aspectos potencialmente interessantes a 
respeito da orçamentação de médio prazo em África. A primeira é a Pergunta 19, que 
procura saber como as extrapolações para as estimativas plurianuais são computadas. 
As respostas da maioria dos países revelam que as estimativas são simplesmente 
ajustadas consoante as previsões macroeconómicas oficiais, sendo prestada muito 
pouca atenção às alterações políticas previstas ou a outros factores. Nos países da 
OCDE, por exemplo, certos critérios suplementares são normalmente analisados 
pelos países ao computarem as suas estimativas plurianuais. A segunda é a Pergunta 
27, que revela que 11 dos 26 países incluídos no estudo possuem orçamentos distintos 
de capital e operacionais (ver a Tabela 2.2.5). 

Existem boas razões para distinguir entre o carácter diferente destes dois tipos de 
despesa, reconhecendo, por exemplo, que os orçamentos de capital normalmente 
seguem alguns processos distintos. Porém, a existência de dois documentos 
orçamentais distintos correspondente a dois processos divergentes de formulação de 

Tabela 2.2.5: Dupla orçamentação
P27: O orçamento do Governo central é dividido 
num orçamento de capital separado do orçamento 
operacional?

Países

Não Benin, Congo (Brazzaville), Etiópia, Gana, Guiné, Lesoto, 
Libéria, Madagáscar, Mali, Moçambique, Ruanda, África 
do Sul, Uganda, Zâmbia, Zimbabué

Sim Botsuana, Burquina Faso, Quénia, Malawi, Maurícias,* 
Marrocos, Namíbia, Nigéria, Serra Leoa, Suazilândia, 
Tunísia

Obs: * Os dois orçamentos foram integrados a partir do ano fiscal 2008/9.
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orçamentos sem os devidos mecanismos de articulação pode constituir um obstáculo 
para a produção de orçamentos credíveis e exaustivos de médio prazo.5 

O papel dos órgãos legislativos no processo orçamental

O papel do parlamento no processo orçamental é um dos factores que distingue 
qualquer sistema de gestão de finanças públicas (Lienert 2005). Schick (2002) e 
Coombes (1976), entre outros, exploraram a evolução do controlo legislativo do 
orçamento num pequeno número de países da OCDE, com destaque, sobretudo, para 
o declínio da influência do parlamento. Porém, pouco se sabe acerca do “poder da 
bolsa” noutros lugares (Oppenheimer 1983), com a excepção de alguns estudos de 
caso (ex. Stapenhurst et al. 2008). Os estudos transnacionais recentes revelam que o 
papel dos órgãos legislativos no orçamento diverge assinalavelmente de país para 
país (Lienert 2005; Wehner 2006). Ademais, certos órgãos legislativos já iniciaram 
reformas para fortalecer o escrutínio financeiro (Stapenhurst et al. 2008). O estudo 
oferece uma oportunidade ímpar para avaliar, pela primeira vez, o protagonismo dos 
órgãos legislativos africanos no âmbito do orçamento.

A capacidade orçamental dos órgãos legislativos pode ser definida de vários 
modos (Meyers 2001). Wehner (2006) adopta uma perspectiva de capacidade 
institucional e estuda seis aspectos que incidem sobre o controlo do órgão legislativo 
em relação ao processo orçamental, cujos aspectos são classificados de zero (menos 
favoráveis da perspectiva legislativa) a dez (mais favorável). As legislaturas obtêm 
uma classificação elevada se: (a) possuírem capacidades ilimitadas para alterar o 
orçamento, (b) a despesa não é permitida sem a aprovação do órgão legislativo, (c) o 
executivo não pode unilateralmente ajustar o orçamento durante a implementação, 
(d) o orçamento for apresentado muito antes do início do exercício fiscal, (e) existe 
um comité orçamental e comités sectoriais envolvidos na análise do orçamento, 
e (f) o parlamento tem acesso a facilidades de investigação orçamental. Estes seis 
indicadores foram agrupados num índice de instituições orçamentais legislativas 
(Wehner 2006: 774–776; consultar também Alesina et al. 1999: 260). A pontuação foi 
normalizada num alcance de entre zero (nenhuma capacidade orçamental legislativa) 
e um (plena capacidade). O relatório principal contém mais pormenores.

A Pergunta 40 indagou acerca dos poderes do órgão legislativo no sentido de 
emendar o orçamento (ver a Tabela 2.2.6). Existem várias limitações legais no 
contexto africano que são moldadas pela herança colonial. Muitos países francófonos 

5 Naturalmente, o contrário também tem cabimento. Um dos objectivos principais de um processo 
orçamental de médio prazo eficaz é reunir os orçamentos de capital e operacionais num único 
processo conjunto e integrado.
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adoptaram disposições que não permitem ao órgão legislativo aumentar o défice, 
ao passo que, em muitos países anglófonos, os órgãos legislativos podem efectuar 
cortes apenas nas rubricas já existentes. No total, 21 dos 26 países na amostra proíbem 
certos tipos de alterações, incluindo dois países em que o órgão legislativo pode 
apenas aceitar ou rejeitar o orçamento em poder alterá-lo. No índice, Pontuações 
progressivamente mais elevadas são atribuídas aos órgãos legislativos com poderes 
para alterar a proposta de orçamento.

Tabela 2.2.6: Poderes para introduzir alterações
P40: Quais são os poderes formais da Assembleia 
Legislativa para emendar o orçamento proposto pelo 
Executivo?

Países

A Assembleia Legislativa tem poderes ilimitados para 
emendar o orçamento

Etiópia, Libéria, Moçambique, Namíbia, Nigéria

A Assembleia Legislativa pode fazer emendas mas 
apenas se não alterar o défice/excedente total proposto 
pelo Executivo

Benin, Congo-Brazzaville, Guiné, Madagáscar, Mali, 
Ruanda, Serra Leoa

A Assembleia Legislativa apenas pode reduzir despesas/
receitas existentes (ex. a Assembleia Legislativa não 
pode aumentar as rubricas nem criar novas rubricas)

Botsuana, Burquina Faso, Gana, Quénia, Lesoto, 
Maurícias, Suazilândia, Tunísia, Uganda, Zâmbia, 
Zimbabué

A Assembleia Legislativa não pode fazer alterações; 
apenas pode aprovar ou rejeitar o orçamento no seu todo

Malawi, África do Sul*

Outro: A Assembleia Legislativa não pode aumentar a 
despesa nem reduzir as receitas 

Marrocos

Obs: *Em Outubro de 2008, a Assembleia Nacional aprovou o projecto de lei sobre o Procedimento de 
Alteração de Contas e Aspectos Conexos (“Money Bills Amendment Procedure and Related Matters 
Bill”), que especifica os processos a seguir na alteração do orçamento.

Depois, os ‘orçamentos remissíveis’, que entram em vigor se o órgão legislativo 
não der a sua aprovação antes do início do exercício fiscal. As respostas dos países 
encontram-se sintetizadas na Tabela 2.2.7. Em nove países, o projecto de orçamento 
elaborado pelo executivo entra em vigor mesmo que o orçamento não tenha sido 
aprovado antes do início do exercício fiscal. Noutros 13 países, a despesa reverte 
provisoriamente ao orçamento anterior aprovado. Em três países, o órgão legislativo 
tem de adoptar medidas provisórias enquanto que, na Libéria, a despesa sem a 
aprovação do órgão legislativo não é permitida. Este último país apresenta uma 
excepção à regra e assemelha-se ao sistema norte-americano (consultar Williams e 
Jubb 1996). O sistema de classificação atribui uma pontuação mais elevada aos países 
que não permitem despesa sem a autorização do órgão legislativo, e pontuações mais 
baixas se os mecanismos forem mais favoráveis para o executivo.

O levantamento também analisa a flexibilidade concedida ao executivo durante a 
execução do orçamento, inclusive os poderes de compensação ou confisco, e acesso a 
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uma reserva de contingência. Estes aspectos são apresentados em pormenor na secção 
seguinte sobre a execução orçamental, mas convém notar a importância dos mesmos 
no contexto da supervisão legislativa. Se forem concedidos ao executivo poderes 
amplos para ajustar unilateralmente o orçamento durante a execução, surge o risco 
de os ajustes intercalares provocarem uma diferença importante entre o orçamento 
aprovado pelo órgão legislativo e a despesa efectiva, o que torna a aprovação 
legislativa menos expressiva. Como indicativo do controlo legislativo, o índice atribui 
uma pontuação elevada aos países que não permitem cortes (ver a Tabela 2.2.10), 
deslocamentos (ver a Tabela 2.2.12) ou despesas de emergência de uma reserva de 
contingência (ver a Tabela 2.2.13) sem a aprovação prévia do órgão legislativo.

Os três factores seguintes têm a ver com a organização do processo legislativo 
associado ao orçamento. Em primeiro plano, o relatório examina o tempo disponível 
para o escrutínio do orçamento antes de começar o novo exercício fiscal. Conforme 
explicado na primeira secção, existem várias normas internacionais que reconhecem 
a importância de o orçamento ser apresentado com uma antecedência suficiente para 
permitir um escrutínio meticuloso. A informação relativa ao horizonte temporal para 
a apresentação do orçamento consta da Figura 2.2.1. Para efeitos do índice, uma 
pontuação mais elevada é atribuída aos órgãos legislativos que recebem o orçamento 
com uma antecedência maior.

A Pergunta 33 pediu aos países que indicassem a estrutura de comités para tratar 
do orçamento. Neste sentido, o importante são os resultados relativos à câmara 
dos deputados (ou parlamento de câmara única). Em 14 países o processo centra-
se num único comité orçamental, enquanto que em cinco países existe um comité 
orçamental e comités sectoriais. Em dois dos casos (Gana e Tunísia), não existe 
um comité orçamental, embora existam comités sectoriais que fazem o apreço do 

Tabela 2.2.7: Orçamentos remissíveis
P43: Se o orçamento não for aprovado pela Assembleia 
Legislativa antes do início do ano fiscal, qual dos 
seguintes descreve as consequências?

Países

A proposta orçamental do Executivo passa a ter efeito Botsuana, Madagáscar, Marrocos, Serra Leoa, Tunísia, 
Zâmbia

A proposta orçamental do Executivo tem efeito 
interinamente, ex., por um período limitado

Lesoto, África do Sul, Uganda

O orçamento do ano passado tem efeito interinamente, 
ex., por um período limitado

Benin, Etiópia, Guiné, Malawi, Mali, Maurícias, 
Moçambique, Namíbia, Nigéria, Suazilândia, Zimbabué, 
Congo-Brazzaville, Ruanda

Outras medidas interinas são votadas pela Assembleia 
Legislativa

Burquina Faso, Gana, Quénia

Não são permitidas despesas sem aprovação legislativa Libéria
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orçamento, enquanto que em cinco países, o orçamento é debatido pelos próprios 
deputados reunidos na assembleia. Visto que os comités são fundamentais para o 
desenvolvimento de conhecimentos legislativos, e em virtude de permitirem aos 
órgãos legislativos processar assuntos complexos pela divisão do trabalho, uma 
pontuação mais alta é atribuída aos órgãos legislativos que envolvem ambos os 
comités orçamentais e sectoriais.

Tabela 2.2.8: Estruturas de comité
P33: Considerando os seguintes tipos de estruturas de comissão para 
a administração de orçamentos, indique qual a disposição que se 
aplica à câmara de deputados.

Países

Uma comissão orçamental única considera formalmente todas as 
questões relacionadas com o orçamento. Comissões sectoriais podem 
fazer recomendações, mas a comissão orçamental não tem que as 
seguir

Burquina Faso, Congo (Brazzaville), 
Guiné, Quénia, Malawi, Mali, Moçambique, 
Ruanda, Zimbabué

Uma comissão orçamental única considera formalmente o orçamento, 
porém os membros das comissões sectoriais participam nas reuniões 
da comissão orçamental quando as despesas nas suas áreas 
específicas são discutidas

Benin, Etiópia, Libéria, Madagáscar, 
Nigéria

Uma comissão orçamental única considera formalmente os 
orçamentos agregados (nível total de receitas e despesas e sua 
disponibilização para cada sector) e comissões sectoriais consideram 
formalmente gastos para verbas específicas do sector

Marrocos, Serra Leoa, África do Sul, 
Suazilândia, Uganda

Comissões sectoriais consideram formalmente verbas para cada 
sector respectivo. Não há nenhuma comissão orçamental em 
funcionamento ou ela apenas oferece assistência técnica

Gana, Tunísia

Nenhum envolvimento formal da comissão orçamental, mas as 
comissões podem analisar aspectos do orçamento 

Botsuana, Lesoto, Maurícias, Namíbia, 
Zâmbia

 
Por último, é analisado o acesso, pelo órgão legislativo, a uma unidade especializada 
de pesquisa orçamental. Certos órgãos legislativos estão a considerar estabelecer, 
ou estão em vias de considerar criar escritórios orçamentais legislativos (Johnson e 
Stapenhurst 2008). Na data do estudo, cinco dos 26 países informaram que os seus 
parlamentos têm acesso a uma capacidade especializada em matéria dos orçamentos, 
na modalidade de tais unidades. A maior de longe é a do Uganda, com 27 efectivos, 
existindo unidades de menor envergadura em Benin, Quénia, Marrocos e Zimbabué. 
Na Libéria, o Gabinete Orçamental Legislativo havia sido aprovado por lei na data 
do estudo, embora ainda não tivesse sido activado, e o Parlamento da África do Sul, 
na data da elaboração, estava em vias de aprovar uma lei visando criar um escritório 
orçamental. O índice atribui uma pontuação mais elevada aos países com unidades 
grandes e zero a países sem tais unidades. Nesta amostra, o Uganda recebeu a 
pontuação mais alta (0.75), tendo sido atribuída uma pontuação mais baixa aos 
restantes quatro países dotados de escritórios legislativos (0.25), enquanto que todos 
os demais receberam uma pontuação de zero.
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Tabela 2.2.9: Escritórios orçamentais legislativos
P34: Há um escritório/unidade especializada de 
pesquisa orçamental ligado à Assembleia Legislativa 
para conduzir análises orçamentais? 

Países

Não Botsuana, Burquina Faso, Congo-Brazzaville, Etiópia, 
Gana, Guiné, Lesoto, Libéria,* Madagáscar, Malawi, 
Mali, Maurícias, Moçambique, Namíbia, Nigéria, 
Ruanda, Serra Leoa, África do Sul,** Suazilândia, 
Tunísia, Zâmbia

Sim, há um escritório/unidade especializada de 
pesquisa orçamental (número de efectivos entre 
parênteses) 

Benin (5), Quénia (6), Marrocos (3), Uganda (27), 
Zimbabué (5)

Obs: * Um Escritório Orçamental Legislativo foi aprovado por lei, mas ainda não entrou em vigor. 
**Em Outubro de 2008, Assembleia Nacional aprovou a Lei sobre o Procedimento de Alteração de Contas 
e Aspectos Conexos (‘Money Bills Amendment Procedure and Related Matters Bill’), nos termos da qual 
o Parlamento criará o seu próprio gabinete de orçamento.

A Figura 2.2.2 sintetiza os resultados do índice relativo às instituições legislativas. As 
pontuações totais variam entre 0.47 (Libéria e Nigéria) e 0.06 (Zâmbia). A média é 0.33. 
É digno de reparo que nenhuma legislatura nesta amostra alcançou uma pontuação 
de 0.5 ou superior, contrastando aos resultados de 27 dos 30 países da OCDE citados 
em Wehner (2006), onde as pontuações variam entre 0.89 (Estados Unidos) e 0.17 
(Irlanda), com uma média de 0.42. Ao contrário das legislaturas na amostra africana, 
mais de um terço das legislaturas da OCDE (dez entre 27) obtiveram uma pontuação 
de 0.5 ou superior. Isto sugere que o papel das legislaturas no processo orçamental 
apresenta maiores variações nas democracias industrializadas do que nos países 
africanos. Além disto, as legislaturas africanas possuem, na média, menos capacidade 
institucional de escrutínio financeiro do que as suas homólogas nos países da OCDE.

Um estudo comparativo entre estes dois grupos de países revela também alguns 
aspectos comuns. Em particular, uma tendência que se regista tanto nos países 
africanos como nos países da OCDE alvos de estudo, é que os países que herdaram 
o sistema de Westminster apresentam órgãos legislativos mais fracos. Na amostra de 
27 países da OCDE, todas as cinco legislaturas assentes no sistema de Westminster 
(Austrália, Canada, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido) figuram entre o terço dos 
países menos bem classificados da distribuição. Na Figura 2.2.2, este grupo composto 
pelo terço dos países com menor classificação também é dominado por legislaturas 
de África anglófona com características do sistema de Westminster (Botsuana, Gana, 
Quénia, Lesoto, Malawi África do Sul e Zâmbia). Além disto, a Nigéria e a Libéria, 
cujas constituições sofreram influências dos EUA, apresentam as pontuações mais 
elevadas de entre os países na amostra africana. Estes resultados sugerem que existem 
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grupos de legislaturas com características institucionais particulares parcialmente 
influenciadas pela herança colonial ou outras influências constitucionais.

A Figura 2.2.2 distingue ainda entre dois conjuntos de variáveis, que estão capturadas 
no índice. Três dos elementos (poderes de alteração, orçamentos remissivos e 
flexibilidade do executivo durante a execução) estão associados aos poderes formais 
do órgão legislativo. Um segundo conjunto de variáveis (o calendário do processo 
orçamental, capacidade dos comités e capacidade de investigação) está associado 
à capacidade organizacional do órgão legislativo. Esta distinção produz um outro 

Figura 2.2.2: Índice das instituições orçamentais legislativas

Obs: Consultar os pormenores relativos ao sistema de codificação no texto do relatório.
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resultado interessante: na maioria dos países que integram a amostra, os poderes 
formais excedem a capacidade organizacional. Em apenas cinco das 23 legislaturas 
africanas aqui estudadas é que as variáveis organizacionais excedem as que estão 
ligadas aos poderes formais (Uganda, Marrocos, Quénia, África do Sul e Tunísia). 
Os poderes formais das legislaturas são tipicamente mais inflexíveis em termos do 
factor temporal, ou duradouras, que as características organizacionais como sistemas 
de comités ou escritórios orçamentais. Isto sugere que, nos casos em que o reforço 
do órgão legislativo é considerado desejável, que as últimas características são 
frequentemente muito mais adequadas às iniciativas de capacitação.

Execução do orçamento

Um dos maiores desafios enfrentados por muitos países africanos reside em 
melhorar a credibilidade do orçamento ao reduzir a diferença entre a despesa 
prevista e efectiva. De acordo com o quadro PEFA, um sistema de gestão financeira 
em boas condições de funcionamento assegura que orçamento seja ‘implementado 
metódica e previsivelmente e que existam mecanismos para exercer o controlo e 
fiscalização da aplicação dos fundos públicos’ (PEFA 2005: 2). Uma fraca execução 
orçamental pode minar a política fiscal, distorcer as dotações e prejudicar a eficiência 
operacional (Ablo e Reinikka 1998; Stasavage e Moyo 2000). Mas, ao mesmo tempo, 
as regras demasiado rígidas podem ser prejudiciais para o desenvolvimento 
(Campos e Pradhan 1996; Blöndal 2003). Esta secção apresenta informação sobre 
várias características institucionais importantes que afectam o grau de flexibilidade 
do executivo na implementação do orçamento, e sobre o âmbito dos ajustamentos 
durante o exercício.

Um dos modos principais que pode ser adoptado para alterar o orçamento durante 
o ano fiscal passa pela anulação ou rescisão da despesa aprovada pela legislatura. 
Os cortes durante o ano podem ajudar o governo a assegurar que a despesa total 
não ultrapasse os níveis planeados e prudentes, embora isto possa também incidir 
sobre as prioridades orçamentais. A Pergunta 52 averiguou os poderes do governo 
no sentido de fazer cortes durante o exercício, e até que medida. Os resultados na 
Tabela 2.2.10, revelam que cinco países indicaram que o governo não pode cancelar 
a despesa e outros 14 responderam que isto é possível, mas com restrições. Em seis 
países, não existem restrições sobre o cancelamento da despesa. 

A execução orçamental pode também prejudicar a gestão orçamental quando não 
existe um controlo efectivo da despesa excedentária. O estudo averiguou a facilidade 
com que a despesa pode exceder o valor autorizado pelo parlamento. A Pergunta 57 
debruçou-se sobre a possibilidade de haver despesa excessiva antes da aprovação de 
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dotações suplementares pela assembleia legislativa. Sete países responderam que não 
é possível exceder a despesa fixada sem prévia aprovação, 16 países indicaram que 
isto é possível apenas até um determinado limite ou no caso de despesas obrigatórias, 
enquanto que três responderam que não existem limites quanto ao excesso da 
despesa sem a aprovação legislativa. Contudo, é de notar que estas respostas podem 
ocultar o verdadeiro alcance da despesa em excesso, visto que, em muitos países os 
ministérios contornam os controlos de despesa ao acumular dívidas cuja quantia, em 
alguns casos, representa uma percentagem significa da despesa pública.

Tabela 2.2.11: Despesa em excesso
P57: Podem ocorrer despesas excessivas antes de uma 
lei/orçamento de verba suplementar ser aprovada pela 
Assembleia Legislativa?

Países

Não Etiópia, Gana, Libéria, Marrocos, Moçambique, Nigéria, 
Ruanda

Sim, mas apenas até um certo limite Guiné, Quénia, Lesoto, Malawi, Mali Maurícias, Tunísia, 
Uganda, Zimbabué

Sim, mas apenas para despesas obrigatórias Benin, Botsuana, Congo (Brazzaville), Madagáscar, 
Namíbia, África do Sul, Suazilândia

Sim, há limites de despesas excessivas sem aprovação 
legislativa

Burquina Faso, Serra Leoa, Zâmbia

Algumas alterações efectuadas durante o ano não afectam o nível agregado de 
despesa, mas sim a composição da mesma. A Tabela 2.2.12 contém as respostas 
à Pergunta 53, que perguntou aos países se os ministros podem redistribuir ou 
transferir fundos entre rubricas. Após o ajustamento dos resultados obtidos dos 
comentários dos países, nenhum país nesta amostra proíbe de todo a redistribuição. 
Quatro países permitem a reafectação irrestrita e 18 indicaram que aplicam restrições. 
Por exemplo, na Etiópia, os ministros não podem transferir das rubricas de operação 
e manutenção para a rubrica de despesas, nem do orçamento de capital para o 

Tabela 2.2.10: Cortes durante o ano
P52: O governo tem autoridade para cortar/
cancelar/rescindir despesas após a aprovação 
do orçamento pela Assembleia Legislativa?

Países

Não Benin, Lesoto, Madagáscar, Malawi, Namíbia

Sim, com restrições Burquina Faso, Congo (Brazzaville), Etiópia, Gana, Guiné, 
Quénia, Libéria, Mali, Maurícias, Marrocos, Ruanda, África do 
Sul, Tunísia, Uganda

Sim, sem restrições Botsuana, Moçambique, Nigéria, Serra Leoa, Zâmbia, Zimbabué

Omisso Suazilândia
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orçamento corrente. No Ruanda, o Ministro das Finanças, após a aprovação do 
Conselho de Ministros, pode autorizar as transferências entre algumas das rubricas 
na mesma categoria do orçamento corrente de um ministério, sujeito a um limite de 
20 %. Na África do Sul, tais transferências carecem da aprovação do parlamento, se 
o valor em questão exceder 8 % do valor afectado a um programa, enquanto que, em 
13 países, carecem da aprovação do Ministro das Finanças. A necessidade de virement 
está associada, grosso modo, ao nível de pormenor aplicado pelo parlamento ao 
aprovar o orçamento.

Tabela 2.2.12: Virement
P53: Os ministros estão permitidos a 
redistribuir/transferir fundos entre itens de 
linha dentro das suas responsabilidades?

Países

Não Nenhum

Sim, sem restrições Botsuana, Suazilândia, Zâmbia, Zimbabué

Sim, com restrições Benin, Burquina Faso, Etiópia, Gana, Guiné, Quénia, Lesoto, Libéria, 
Madagáscar, Malawi, Mali, Maurícias, Moçambique, Namíbia, 
Ruanda, África do Sul, Tunísia, Uganda

Com a aprovação da Assembleia Legislativa África do Sul

Com a aprovação do Ministro das Finanças Burquina Faso, Congo (Brazzaville), Etiópia, Gana, Guiné, Lesoto, 
Malawi, Maurícias, Marrocos, Nigéria, Serra Leoa, África do Sul, 
Tunísia

Em situações excepcionais, também poderá ser necessário permitir a despesa em 
itens que não constam do orçamento aprovado, por exemplo, para responder rápida 
e prontamente a calamidades naturais, como cheias ou secas. A Pergunta 61 tentou 
estabelecer o recurso a reservas de contingência, que conferem a flexibilidade para 
responder a tais necessidades de despesa de emergência. De acordo com a Tabela 
2.2.13, a maioria dos orçamentos nacionais contêm um fundo central de reserva para 
tais propósitos; apenas nove dos 26 países não possuem uma reserva de contingência. 
O recurso a reservas de contingência deve ser completamente transparente, a fim que 
o mecanismo não seja abusado, por exemplo, para financiar a despesa que não estava 
incluída no orçamento e, por conseguinte, não estava prevista.

Tabela 2.2.13: Reservas de contingência
P61: O orçamento do último exercício fiscal incluiu 
alguns fundos de reserva centrais para atender a 
despesas não previstas?

Países

Não Benin, Botsuana, Burquina Faso, Libéria, Mali, Nigéria, 
Serra Leoa, Suazilândia, Uganda

Sim Congo (Brazzaville), Etiópia, Gana, Guiné, Quénia, 
Lesoto, Madagáscar, Malawi, Maurícias, Marrocos, 
Moçambique, Namíbia, Ruanda, África do Sul, Tunísia, 
Zâmbia, Zimbabué
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A Tabela 2.2.14 apresenta alguns dados básicos relacionados com a frequência dos 
orçamentos suplementares. Uma grande quantidade de orçamentos suplementares 
ou rectificativos pode ser uma indicação de um fraco planeamento orçamental, 
embora isto também esteja associado ao nível de pormenor aplicado na aprovação do 
orçamento. Além disto, é possível que um país possua regras permissivas no que toca 
aos ajustamentos durante o ano, que permitem ao executivo fazer um elevado número 
de modificações sem ter de pedir a aprovação do parlamento. Assim, a quantidade 
de orçamentos suplementares não constitui necessariamente uma indicação do 
alcance dos ajustamentos durante o ano. Embora alguns países afirmem que não 
apresentaram qualquer orçamento suplementar nos últimos dois exercícios fiscais, 
a maioria dos países indicou que apresentou um orçamento suplementar por ano. 
Nenhum país indicou que apresenta mais do que quatro orçamentos suplementares.

Tabela 2.2.14: Orçamentos suplementares
P58: Quantos orçamentos 
suplementares ou leis/orçamentos de 
verbas adicionais foram submetidos?

a) Último exercício fiscal b) Ano anterior ao último exercício 
fiscal 

Nenhum Guiné, Marrocos, Namíbia, Serra Leoa Congo (Brazzaville), Marrocos, 
Namíbia, Nigéria, Serra Leoa

Um Benin, Congo (Brazzaville), Etiópia, 
Quénia, Lesoto, Libéria, Madagáscar, 
Malawi, Mali, Maurícias, 
Moçambique, Nigéria, Ruanda, 
Zimbabué

Benin, Burquina Faso, Gana, Guiné, 
Quénia, Lesoto, Libéria, Malawi, Mali, 
Maurícias, Ruanda, África do Sul, 
Zâmbia, Zimbabué

Dois Burquina Faso, Gana, África do Sul, 
Uganda, Zâmbia

Suazilândia

Três Botsuana Botsuana, Uganda

Quatro Suazilândia Nenhum

Omisso Tunísia Etiópia, Madagáscar, Moçambique, 
Tunísia

A auditoria interna desempenha um papel importante em assegurar a eficácia do 
controlo interno, na qual está alicerçada a boa execução orçamental (Diamond 2002). 
Todos os países na amostra, com a única excepção da Suazilândia indicaram que os 
ministérios possuem unidades de auditoria internas (Pergunta 66). Porém, é muito 
provável que haja uma variação substancial na cobertura da auditoria interna.

Embora estes resultados destaquem, novamente, as grandes divergências que se 
registam na prática em todo o continente africano, também apontam para fragilidades 
em matéria da execução orçamental e do controlo da despesa. O recurso extensivo 
a orçamentos suplementares, e as oportunidades que existem para a despesa em 
excesso e reafectações, pode muito facilmente prejudicar a integridade geral dos 
mecanismos de controlo do processo orçamental. Por outro lado, conforme referido 
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no início desta secção, alguns dos mecanismos conferem espaço para a flexibilidade 
de que tantos países necessitam, visto que preparam orçamentos com escassos 
recursos e estão sujeitos a numerosas incertezas e choques.

Aspectos transversais

Transparência fiscal
A transparência nas finanças públicas implica ‘abertura em relação às intenções, 
formulação e execução das políticas’ (OCDE 2002: 7, ver também Kopits e Craig 
1998). Vários estudos concluíram que a transparência fiscal está associada a uma 
disciplina fiscal mais forte, melhores notações de risco e uma menor incidência de 
corrupção (consultar Alesina e Perotti 1996; Hameed 2005; Alt e Lassen 2006). Outros 
defendem que os cidadãos e os contribuintes têm direito à plena divulgação no que 
respeita à gestão do erário público (Fölscher 2002). Em virtude deste maior enfoque 
sobre a divulgação de informação orçamental de qualidade, várias organizações 
desenvolveram directrizes internacionais e quadros de medição. A OCDE elaborou 
as Melhores Práticas para a Transparência Orçamental, um instrumento de referência 
não prescritivo (OCDE 2002). Outras iniciativas incluem o Código de Boas Práticas 
para a Transparência Fiscal (FMI 2007a), que é aplicado nas avaliações formais de 
países, e o Índice de Orçamento Aberto do International Budget Project, que desenvolve 
um índice da transparência fiscal para comparar países em todo o mundo (IBP 2006).

É difícil definir com precisão a quantidade e os tipos de informação que os 
governos devem disponibilizar ao público. Embora se possa justificar a publicação de 
tanta informação quanto possível, há que manter dois elementos em mente. Primeiro, 
a quantidade de informação disponibilizada ao público não deve predominar a 
qualidade da mesma. Por exemplo, as Melhores Práticas da OCDE indicam que todos 
os países devem produzir relatórios mensais com valores actualizados de receitas e 
despesas durante a execução do orçamento. Porém, nalguns casos, relatórios menos 
frequentes com informações mais fiáveis podem ser uma melhor opção face aos 
limites de capacidade para produzir informação de alta qualidade. Em segundo lugar, 
nos casos em que a capacidade para utilizar a informação disponível é limitada, por 
exemplo, no seio da sociedade civil, a informação publicada pode levar as que outros 
actores, como agências doadoras ou grupos de lóbi com agendas estreitas, deturpam 
o processo geral de prestação de contas.

Nesta secção, o relatório reúne algumas respostas do estudo que apresentam 
uma visão geral inicial do grau até ao qual os países africanos oferecem uma ‘plena 
divulgação de todas as informações fiscais pertinentes, oportuna e sistematicamente’ 
(OCDE 2002:7). A transparência fiscal é avaliada a nível de três áreas associadas 
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às diferentes fases do ciclo orçamental: (a) a informação incluída nos documentos 
apresentados ao órgão legislativo (Pergunta 35); (b) a frequência de publicação de dados 
sobre as receitas e gastos reais durante a execução (Pergunta 56); e (c) disponibilização 
dos relatórios de auditoria ao público (Pergunta 69) e a que intervalos (Pergunta 70). 
Um índice de transparência fiscal é assim desenvolvido, que permite fazer um estudo 
comparativo da cobertura, dos intervalos e da disponibilidade pública da informação 
orçamental mais importante nas diferentes fase do processo orçamental.

A Pergunta 35 visa obter 12 tipos de informação, referidos nas directrizes da 
OCDE e do FMI, que devem ser incluídos na documentação orçamental apresentada 
à assembleia legislativa. Todos, ou a maioria dos países relataram que incluem 
informação sobre pressupostos económicos, prioridades orçamentais, objectivos de 
política fiscal de médio prazo, dotações claramente definidas a serem aprovadas pela 
assembleia legislativa, e o vínculo entre as dotações e as unidades administrativas (ex. 
ministério, agência). A divulgação das despesas extra-orçamentais e dos fundos extra-
orçamentais, despesas fiscais, planos financeiros anuais abrangentes e relatórios sobre 
metas não financeiras de desempenho é menos frequente, enquanto que nenhum país 
confirmou incluir uma perspectiva de longo prazo a respeito do total das receitas e das 
despesas (dez anos ou mais) na documentação apresentada à assembleia legislativa. 
Embora países como Burquina Faso, Lesoto, Madagáscar e Nigéria afirmam que 
facultam apenas alguns tipos de informação à assembleia legislativa, os documentos 
orçamentais em países como o Gana, Malawi e África do Sul são mais exaustivos.

A frequência da prestação de contas sobre as receitas e despesas efectivas também 
é fundamental porque permite aos governos avaliarem o progresso das verbas já 
aplicadas durante o ano. Os relatórios intercalares também facultam aos técnicos e 
ao público em geral a informação necessária para avaliar a exactidão das projecções 
orçamentais e responsabilizar o governo pela entrega. A Pergunta 56 indica a 
frequência com que os países inquiridos publicam informação sobre receitas e 
despesas no decorrer do ano fiscal. As respostas constam da Tabela 2.2.15. Nove dos 
25 países informam produzir informação semanal ou mensal, nove publicam esta 
informação trimestralmente e três publicam-na semestralmente. O mais preocupante 
é que quatro países só publicam esta informação anualmente, assim impedindo 
qualquer acompanhamento significativo durante a execução do orçamento.

Por último, a Pergunta 69 averigua a disponibilidade pública dos relatórios de 
auditoria. De acordo com os resultados apresentados na Tabela 2.2.16, 15 dos 26 
países publicam relatórios com alguma assiduidade, enquanto que seis países nunca 
o fazem. O último grupo de países integra países como Congo (Brazzaville) e Libéria, 
onde a função de auditoria externa sofreu remodelações recentemente, ou países 
como Guiné e Serra Leoa, onde se vive fortes constrangimentos e atrasos. As práticas 
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que se venham a desenvolver nestes países nos próximos anos serão cruciais para 
definir o contributo destas reformas de auditoria para a transparência fiscal.

Tabela 2.2.16: Disponibilidade pública dos pareceres de auditoria
P69: As conclusões da Instituição 
Superior de Auditoria (Tribunal de Contas) 
estão disponíveis ao público?

Países

Nunca Congo (Brazzaville), Libéria, Tunísia

Raramente Guiné, Nigéria, Serra Leoa

Sim, na maioria dos casos, mas com 
algumas excepções (ex., auditorias 
militares)

Benin, Botsuana, Burquina Faso, Madagáscar, Zâmbia

Sim, sempre Etiópia, Gana, Quénia, Lesoto, Malawi, Mali, Maurícias, Marrocos, 
Moçambique, Namíbia, Ruanda, África do Sul, Suazilândia, Uganda, 
Zimbabué

A fim de se fazer uma avaliação comparativa geral do nível de transparência 
fiscal nos países africanos que integraram o estudo, a Figura 2.2.3 apresenta um 
índice sintético das respostas às perguntas acima. Para reflectir a oportunidade 
da apresentação dos relatórios, a disponibilidade dos relatórios é ponderada pela 
demora na sua publicação. As pontuações atribuídas aos países, indicativas do índice 
de transparência fiscal, variam de um máximo de 0.89 para a África do Sul e um 
mínimo de 0.25 para a Nigéria, com uma média de 0.54. 

O que os resultados do estudo revelam é que existe uma variação assinalável no 
tocante à transparência fiscal nos países em África, embora alguns países pareçam 
publicar volumes substanciais de informação fiscal. Embora seja um factor positivo, 

Tabela 2.2.15: Frequências de contas intercalares
P56: Com que frequência é publicada 
informação sobre a execução de receitas e 
despesas durante o ano fiscal?

Países

Semanalmente Burquina Faso

Mensalmente Botsuana, Etiópia, Libéria, Malawi, Marrocos, África do Sul, Tunísia, 
Zimbabué

Trimestralmente Benin, Congo (Brazzaville), Quénia, Madagáscar, Mali, Moçambique, 
Ruanda, Serra Leoa, Zâmbia

Semestralmente Gana, Guiné, Uganda

Anualmente Lesoto, Maurícias, Namíbia, Nigéria

Quando necessário Nenhum

Nunca Nenhum

Omisso Suazilândia
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deve também encorajar aqueles países que ainda não se concentram na produção e 
publicação de mais e melhor informação orçamental, em formatos que promovam o 
acesso e a compreensão generalizada.

Despesa extra-orçamental
O princípio de abrangência, que prevê que todas as receitas e despesas orçamentais 
devem ser sujeitas e mecanismos e procedimentos orçamentais trata-se de uma 
questão transversal de suma importância para os orçamentos públicos, já reconhecida 
pelos primeiros teóricos no domínio da orçamentação (Sundelson 1935) bem como 

Figura 2.2.3: Índice de transparência fiscal

Obs: Consultar o esquema de atribuição de pontuações no relatório principal.
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nos instrumentos de avaliação mais recentes, como sendo o quadro PEFA (PEFA 
2005). A abrangência trata-se de um pré-requisito para a transparência que, por sua 
vez, permite uma melhor prestação de contas (CABRI e SPA 2008). Mesmo assim, 
existe uma série de categorias de despesa pública que frequentemente não são sujeitas 
aos processos orçamentais normais e não integram a documentação orçamental, 
assim reduzindo o grau de transparência das operações fiscais, ao criarem eventuais 
obrigações susceptíveis de minar a sustentabilidade fiscal. Tais categorias de despesa 
incluem, entre outros aspectos, os fundos de segurança social, as garantias de 
empréstimos, as reformas do sector público e os fundos dos doadores.

O questionário pretendeu averiguar o alcance e a importância da despesa extra-
orçamental nos países africanos inquiridos. Os resultados do estudo sugerem que 
existem alguns desafios a serem superados no que respeita à integração da despesa 
extra-orçamental no processo orçamental. Embora a maioria dos países informe que 
grande parte das categorias de despesas extra-orçamentais não existem nos seus 
sistemas, nos casos aplicáveis (ou seja, nos casos em que a despesa orçamental existe), 
esta não é divulgada nem transparente, uma vez que, em cerca de metade dos casos, 
não carece de autorização da assembleia legislativa e a informação não é incluída 
na documentação orçamental. Outro aspecto que convém notar é que muitos países 
prestam contas sobre muito poucas categorias de despesa extra-orçamental, embora 
muitas sejam bastante vulgares. Países como Burquina Faso e Mali, por exemplo, 
responderam que não existem fundos dos doadores extra-orçamentais. 

Porém, em muitos países africanos, os fundos dos doadores constituem uma 
categoria importante de despesa frequentemente não reportada no orçamento 
por serem aplicados directamente em projectos administrados pelos doadores ou 
através de outros sistemas paralelos. A Pergunta 99 do questionário pediu aos países 
inquiridos que procurassem avaliar até que medida os fluxos de ajuda são capturados 
nos diversos documentos orçamentais. Enquanto que Gana, Quénia, Etiópia, Mali 
e Uganda informam possuir uma cobertura média-alta dos fluxos de ajuda nas 
diferentes fases do processo orçamental, nos países como Burquina Faso, Serra Leoa 
e Moçambique, a cobertura é muito menos consistente e abrangente. Ademais, são 
mais os países que reportam a cobertura nas fases iniciais do processo orçamental 
do que durante a execução. Os índices de cobertura também são mais elevados 
nos documentos de formulação do orçamento. Algumas das respostas dos países 
inquiridos são também interessantes e apontam para as dificuldades enfrentadas 
pelos governos no que concerne à capturação da ajuda nos sistemas orçamentais, 
maioritariamente devido à fragmentação entre os doadores e à falta de transparência 
e previsibilidade dos fluxos de ajuda. Em muitos casos, a cobertura limita-se aos 
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empréstimos e à ajuda directa ao orçamento, enquanto que a ajuda a projectos 
frequentemente não figura nos orçamentos.

Os dados relatados não só estão incompletos, como também podem não ser 
fiáveis, uma vez que assentam em estimativas subjectivas fornecidas por técnicos 
no ministério das finanças, que nem sempre estão na posse de toda a informação 
necessária quando estão a preencher o questionário. A CABRI concluiu recentemente 
um estudo em vários países sobre a ‘contabilização da ajuda no orçamento’ (CABRI 
e SPA 2008), que revela não só os desafios enfrentados pelos Governos africanos e 
seus doadores ao procurarem assegurar que os fluxos de ajuda sejam capturados nos 
orçamentos nacionais, como também a dificuldade em definir, em termos precisos, 
o termo ‘no orçamento’, para dar cumprimento, em simultâneo, aos objectivos de 
maior abrangência, transparência e prestação de contas no que toca aos processos 
orçamentais. Os dados relatados do estudo da CABRI confirmam apenas parcialmente 
as respostas do questionário. Embora, em ambos os relatórios, países como o Gana, 
a Quénia e o Uganda conseguem capturar percentagens mais elevadas de ajuda nos 
seus orçamentos, os dados relativos a Ruanda e Moçambique, por exemplo, revelam 
incoerências entre uma e a outra fonte de informação (CABRI e SPA 2008: 21–24). Isto 
aponta para o facto que esta é uma área que merece mais atenção para obter uma ideia 
melhor e mais completa da inclusão dos fluxos de ajuda nos processos e documentos 
orçamentais nacionais.

Gestão da ajuda
Nas situações em que a ajuda externa para o desenvolvimento representa uma 
porção significativa dos gastos públicos, o modo como a ajuda externa é gerida 
constitui um factor importante que incide sobre a qualidade das políticas e dos 
processos orçamentais em África. Nos últimos anos, tem sido formado um consenso 
internacional sobre a eficácia da ajuda, com destaque para a importância de esta ser 
canalizada pelos sistemas governamentais, e em apoio das políticas e intervenções 
definidas pelo governo destinatário (OCDE 2005). Embora a mudança das práticas 
dos doadores tenha merecido bastante atenção, também é fundamental que o governo 
destinatário possua sistemas eficazes de gestão da ajuda para assegurar que os 
fluxos de ajuda sejam bem aplicados. Em reconhecimento deste factor, uma secção 
sobre a Gestão da Ajuda foi acrescentada ao questionário com a finalidade de obter 
informação sobre como os governos africanos estão organizados para lidar com 
programas e projectos financiados por doadores e incorporá-los nos seus processos 
políticos e orçamentais. A CABRI também tem realizado uma série de estudos de 
caso destinados a averiguar como os governos na África Subsariana podem assegurar 
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que os fluxos de ajuda fiquem apropriadamente capturados nas diferentes fases do 
processo orçamental (CABRI 2007: 160–184).

Da perspectiva do governo destinatário, três aspectos fundamentais moldam a 
capacidade do governo no sentido de gerir com eficácia os fluxos de ajuda externa. O 
primeiro está ligado à estrutura das instituições públicas responsáveis por lidar com a 
comunidade de doadores; o segundo tem que ver com as políticas introduzidas pelo 
governo para gerir e coordenar activamente as actividades dos doadores; e o terceiro 
assenta no fluxo de informação que permite ao governo captar melhor os fluxos nas 
diferentes fases do processo orçamental. Os sistemas de gestão de ajuda mais fortes 
promovem a adesão aos três princípios básicos da orçamentação, ou seja, abrangência, 
transparência e prestação de contas. Estas três dimensões estão reunidas num índice 
assente em algumas das perguntas do questionário extraídas da nova secção sobre a 
gestão da ajuda (Perguntas 90 a 99).

No que respeita às próprias instituições, a Pergunta 90 (ver a Tabela 2.2.17) averigua 
quem é responsável pela função da gestão da ajuda. As respostas revelam um grande 
nível de fragmentação, com 16 dos 26 países indicando que existem duas ou mais 
unidades da função pública conjuntamente responsáveis pela gestão da ajuda. Na 
maioria dos casos, as responsabilidades estão divididas entre vários ministérios 
(Finanças, Planeamento, Negócios Estrangeiros) e, por vezes, entre os referidos 
ministérios e o Gabinete do Presidente. É inevitável que esta situação torne mais 
complexa a tarefa de assegurar a integração adequada de todos os fluxos de ajuda no 
orçamento. Nos sete países que responderam que toda a responsabilidade pela gestão 
da ajuda se concentra no Ministério das Finanças (ou na Autoridade Orçamental 
Central), a tarefa é agilizada. Uma outra característica institucional importante tem 
que ver com o modo como as negociações com as agências doadoras são efectuadas 
aquando da elaboração de novos projectos/programas. Nalguns países, os ministérios 
têm mais liberdade para negociar directamente com os doadores sem a participação 
do Ministério das Finanças, do que noutros. Também a este nível, quanto maior essa 
liberdade, quanto mais difícil será assegurar a plena integração de todos os fluxos de 
ajuda no orçamento.

Em matéria das políticas de gestão da ajuda, a Tabela 2.2.18 revela como tais 
declarações de política foram adoptadas pela maioria dos países. Registam-se duas 
características em comum. Primeiro, no que respeita aos países que integraram 
no inquérito, os órgãos legislativos nunca participam na aprovação das mesmas. 
Em segundo lugar, na maioria dos casos, integram outros documentos de política, 
tipicamente um programa de redução da pobreza ou documento semelhante. Embora 
estes não sejam problemas propriamente ditos, apontam para o facto que, até à data, a 
gestão da ajuda não é vista como uma área que mereça uma atenção política específica 
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não apenas pelo executivo, como também pelo governo em geral, incluindo as entidades 
de supervisão responsáveis pela prestação de contas em relação ao orçamento.

Tabela 2.2.18: Políticas de gestão de ajuda
P91: O seu Governo possui uma política explícita de 
gestão da ajuda?

Países

Não, não existe tal política Benin*, Gana,* Guiné-Conakry, Lesoto, Malawi,* 
Moçambique, Namíbia, Nigéria, Serra Leoa,* Tunísia,* 
Zimbabwe

Sim, num documento específico aprovado pela 
Assembleia Legislativa e pelo Conselho de Ministros

Nenhum

Sim, num documento específico aprovado apenas 
pela Assembleia Legislativa

Nenhum

Sim, num documento específico que foi aprovado 
apenas pelo Conselho de Ministros

Etiópia, Maurícias, Ruanda, África do Sul, Suazilândia, 
Zâmbia

Sim, como parte de um outro documento Botsuana, Burquina Faso, Congo-Brazzaville, Quénia, 
Libéria, Madagáscar, Mali, Marrocos, Uganda

Obs: * Estes países estão em vias de preparar políticas de gestão da ajuda, ou estas já existem, mas ainda 
não foram aprovadas pelo Conselho de Ministros, nem pela Assembleia Legislativa.

Por último, no que toca aos fluxos de informação, a Pergunta 94 questionou se a 
unidade de gestão de ajuda mantém uma base de dados da ajuda que entra no 
país, assim permitindo um acompanhamento eficaz das actividades financiadas por 
doadores e a integração das mesmas no orçamento. A maioria dos países confirma a 
existência de uma tal base de dados (23 dos 26), mas com uma abrangência de entre 
60 a 80% de todos os fluxos de ajuda. À semelhança da despesa extra-orçamental, é 
difícil calcular a abrangência dessas bases de dados. As actividades financiadas com 
empréstimos gozam de uma melhor abrangência em virtude da responsabilidade do 
governo de liquidar a dívida, mas as respostas sobre a abrangência das subvenções 

Tabela 2.2.17: Localização da função de gestão de ajuda
P90: Onde está localizada a função de gestão da ajuda? Países

Não há uma unidade específica responsável pela gestão 
da ajuda

Nenhum

Numa única unidade dentro da Autoridade Orçamental 
Central

Botsuana, Etiópia, Lesoto, Madagáscar, Maurícias, 
Ruanda, África do Sul

Numa única unidade separada da Autoridade Orçamental 
Central

Benin, Quénia, Malawi, Namíbia

Está dividida entre duas ou mais unidades Burquina Faso, Congo-Brazzaville, Gana, Guiné-
Conakry, Libéria, Mali, Marrocos, Moçambique, Nigéria, 
Serra Leoa, Suazilândia, Tunísia, Uganda, Zâmbia, 
Zimbabué 
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devem ser consideradas com maior circunspecção, pois, frequentemente, limitam-se 
a modalidades de ajuda como o apoio directo ao orçamento.

A informação obtida das perguntas no questionário, aliadas a outras na secção sobre 
a gestão da ajuda que fornecem mais pormenores sobre o conteúdo das políticas e das 
bases de dados de ajuda são resumidas num índice que reflecte as medidas que cada 
país tem vindo a adoptar para implantar um sistema de gestão de ajuda mais eficaz. 

Figura 2.2.4: Índice da Gestão da Ajuda

Obs: Consultar o esquema de atribuição de pontuações no relatório principal.
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O índice da gestão da ajuda, apresentado na Figura 2.2.4 atribui uma classificação 
mais elevada aos países com uma função centralizada de gestão da ajuda, que não 
permitem aos ministérios negociarem directamente o financiamento dos doadores, 
e que possuem uma política e uma base de dados exaustivas de fluxos de ajuda. As 
pontuações variam de um máximo de 0.91 (Ruanda) a um mínimo de 0.08 (Nigéria), 
com um valor médio de 0.49.

É evidente que, para os países com uma fraca dependência sobre a ajuda externa, 
como a Nigéria, a Namíbia ou a África do Sul, os sistemas da gestão da ajuda não 
são tão importantes como para países onde uma percentagem elevada da despesa 
pública é financiada de fontes externas. Regra geral, conforme evidenciado no 
Índice, os resultados do inquérito parecem indicar que os países estão em condições 
razoáveis no que respeita às instituições necessárias, e em condições um pouco menos 
razoáveis no que respeita aos fluxos de informação. O facto principal omisso parece 
ser uma política inequívoca que regulamente o relacionamento entre o governo e a 
comunidade doadora.

Conclusões

Esta análise dos resultados do Inquérito da CABRI/OCDE sobre Orçamentos em 
África confirma muitas das conclusões nos trabalhos da CABRI. Em primeiro lugar, o 
inquérito realça a variedade de práticas e procedimentos que caracterizam os países 
africanos, por exemplo, com respeito aos calendários orçamentais, a adopção de 
abordagens orçamentais ‘descendentes’, e o protagonismo dos parlamentos. Estas 
diferenças resultam de um número de factores, como tradições administrativas 
e tentativas de reformas, até realidades económicas do passado e presente. Uma 
consequência importante disto é o facto que poderá ser difícil identificar soluções 
genéricas susceptíveis de contribuir para melhorar as práticas orçamentais no 
continente, uma vez que os melhoramentos dependerão de intervenções ‘feitas à 
medida’ concebidas para responder a determinados aspectos do sistema orçamental 
de cada país. As actividades e Seminários Anuais da CABRI até à data já destacaram 
isto várias vezes.

Em segundo lugar, e mais importante ainda, os resultados identificam as áreas 
caracterizadas pelos desafios significativos confrontados por África. A necessidade 
de aumentar a transparência e ultrapassar a despesa extra-orçamental, por exemplo, é 
apenas uma das áreas que merecem atenção. Em muitos casos, as respostas dos países 
revelam a fraca disponibilidade e abrangência da informação orçamental que, por sua 
vez, pode ter um impacto grave sobre a prestação de contas e ‘função de contestação’ 
no processo orçamental (CABRI 2006), e prejudicar a coerência e coordenação das 
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políticas adoptadas (CABRI 2005). A ausência de políticas inequívocas, melhor 
coordenação institucional e qualidade dos fluxos de informação em matéria dos 
fluxos de ajuda, e os fracos quadros de orçamentação a médio prazo são outras áreas 
com graves falhas. Especialmente para os governos que dependem largamente do 
financiamento dos doadores, uma gestão mais proactiva dos fluxos de ajuda poderá 
trazer vantagens significativas no âmbito da ‘contabilização da ajuda no orçamento’ 
e reforçar a capacidade do governo de adoptar uma perspectiva de médio prazo 
(CABRI e SPA 2008). Por último, os aspectos relacionados com a solidez da execução 
orçamental e dos procedimentos de auditoria revelam espaço para melhoramento. 
Esta será talvez uma área que merece mais atenção nas futuras actividades da CABRI.
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2.3 Experiências dos países anglófonos 
na vanguarda da reforma 
Dr. Bode Oyetunde1

Introdução

Todos os países, até aqueles que vivem situações semelhantes e introduzem reformas 
parecidas, se confrontam com problemas ímpares que incidem sobre o caminho 
que devem percorrer para encetar essas mesmas reformas. Convém prestar especial 
atenção às particularidades dos países aquando da concepção dos pacotes de reformas. 
Esta foi uma das conclusões do debate sobre as experiências de reforma vividas em 
oito países com sistemas assentes na doutrina inglesa, que participaram no seminário 
de Dakar e que podem ser descritos como ‘países na vanguarda da reforma’ em 
virtude do nível de desenvolvimento por eles registado com respeito à gestão das 
finanças públicas em geral, e reformas a nível da preparação de orçamentos.2 Alguns 

1 Dr Oyetunde é o Assistente Técnico do Director Geral do Gabinete do Orçamento da Federação 
no Ministério Federal das Finanças, na Nigéria; foi o relator do Grupo III durante os debates.
2 Designadamente,  Gâmbia, Lesoto, Libéria, Nigéria, Ruanda, Serra Leoa, Suazilândia e Zâmbia.
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destes Estados participantes (a saber a Libéria, a Serra Leoa e o Ruanda) são Estados 
em situação de pós-conflito. Outros (como a Nigéria e a Suazilândia) encetaram, 
apenas recentemente, reformas orçamentais sistemáticas e modernas. 

O debate, neste grupo de ‘países na vanguarda da reforma’ centrou-se na troca de 
experiências e de lições em relação aos caminhos por eles trilhados. A exposição pela 
delegação da Libéria sobre as experiências vividas nesse país, serviu de precursora 
dos debates que seguiram (ver mais além neste capítulo) O debate continuou com 
breves exposições e subsídios por parte de cada um dos países, evocando temas, 
questões e experiências comuns. 

Este processo contribui para a identificação de questões, experiências, prioridades 
e abordagens de reforma, e das características do caminho distinto trilhado por cada 
um dos países no âmbito da reforma, não obstante possuírem objectivos bastante 
comuns. Os debates do grupo concentraram-se nos aspectos chave aplicáveis a cada 
país mas que representavam implicações para todos. 

Temas e questões comuns 

Vários aspectos de carácter comum surgiram durante os debates do Grupo III. 
Um objectivo de reforma comum foi o melhoramento da transparência, credibilidade e 
abrangência do orçamento. Ao permitir uma maior participação do público, dos meios 
de comunicação e do órgão legislativo no processo de preparação do orçamento pelo 
executivo, os países como a Nigéria e a Zâmbia procuraram aumentar a transparência 
do orçamento, conferindo uma maior credibilidade aos resultados do processo. 
Igualmente, no que tange aos muitos países que recebiam níveis elevados de ajuda 
dos doadores ou com despesas elevadas a nível do governo local (como o Ruanda 
e a Serra Leoa), a prioridade reside em melhorar a abrangência da informação 
orçamental ao contabilizar a ajuda no orçamento e fazer reflectir os fluxos de ajuda 
nos orçamentos locais. 

Face ao enfoque dos países do Grupo III em encetar reformas orçamentais, não foi 
surpreendente que um aspecto de interesse comum tivesse que ver com o melhor 
modo de iniciar, acelerar e aprofundar as reformas no domínio da gestão das finanças 
públicas. Muitos dos países neste grupo estavam em vias de encetar reformas visando 
a implementação de quadros de despesa de médio prazo (QDMP), a introdução de 
sistemas orçamentais centrados em programas pelo desempenho, e o melhoramento 
da transparência e da relação qualidade/preço nos seus sistemas de contratação 
pública. O Lesoto, a Nigéria, a Serra Leoa e a Suazilândia partilharam as suas 
experiências e respectivos desafios neste domínio.
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No que respeita àqueles países que recebiam elevados níveis de ajuda dos doadores, 
o melhoramento da coordenação e da gestão da ajuda	 apresentava desafios comuns. O 
Lesoto, a Serra Leoa, a Suazilândia e a Zâmbia relataram as suas experiências em 
procurar canalizar os fluxos da ajuda pelos sistemas de orçamentação nacionais e 
em gerir as acções dos países e das organizações doadoras de modo a apoiar as suas 
prioridades de finanças públicas. 

O último aspecto comum levantado pelas experiências foi o de gerir a despesa 
extraorçamental, sobretudo a despesa subnacional e as despesas fiscais . Este aspecto é mais 
acentuado em países com estruturas federais como a Nigéria. O Ruanda, a Serra Leoa 
e a Suazilândia partilharam as suas perspectivas em relação às suas experiências 
no que respeita a este assunto de interesse comum, com enfoque particular para a 
contabilização de toda a despesa pública no orçamento e o reforço da coordenação 
central da informação sobre incentivos tributários e fiscais oferecidos pelos diversos 
níveis de governo.

Experiências e questões de carácter particular 

Durante as conversas entre os países do Grupo III, surgiram aspectos de carácter 
particular para cada país, associados a problemas subjacentes – alguns deles de 
ordem estrutural – no sistema de gestão das finanças públicas, que tinham de ser 
resolvidos quanto antes a fim de as reformas serem bem sucedidas. Alternativamente, 
estavam associados a determinados instrumentos ou abordagens priorizados pelos 
países para melhorar a orçamentação, ou a circunstâncias específicas nos países de 
curta duração mas susceptíveis de afectar o orçamento.

No que toca à Gâmbia, o aspecto idiossincrático estava ligado ao melhoramento da 
formulação e da monitorização do orçamento em conformidade com as iniciativas de 
redução da pobreza, que também influenciavam os patamares orçamentais definidos. 
O Lesoto confrontava-se com os desafios de avançar com as reformas no domínio 
da contratação pública e, sobretudo, a descentralização dos processos, partindo do 
conselho nacional de concursos públicos para os ministérios, departamentos e agências 
governamentais responsáveis pelo respectivo contrato. A Libéria deparava-se com a 
dificuldade em procurar conciliar a obrigação de apresentar orçamentos equilibrados, 
exigida dos países objecto da iniciativa HIPC (países altamente endividados), com a 
necessidade de preparar numerosos orçamentos rectificativos para a aprovação, pelo 
órgão legislativo, da ajuda necessária para fazer face aos défices fiscais. 

A Nigéria confrontou-se com o desafio atípico de querer ampliar a abrangência e 
a transparência do orçamento perante os constrangimentos da autonomia fiscal dos 
governos subnacionais no sistema federal, conforme consagrados na constituição. 
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Estas condições legais e políticas impediam os esforços no sentido de compilar, 
analisar, de divulgar informação sobre as contas nacionais consolidadas, finanças 
públicas e despesas fiscais. O Ruanda foi o único país que deu primazia à promoção da 
paridade do género no seu programa orçamental e previa introduzir uma declaração 
de orçamento centrado na paridade de género até ao exercício fiscal de 2010/11. Por 
seu lado, a Serra Leoa deparava-se com graves constrangimentos e défices fiscais, 
face à acentuada redução da ajuda dos doadores precipitada pelo abrandamento 
económico global. A Suazilândia encontrava-se na situação ímpar de ter de recomeçar 
as reformas de gestão financeira (como a transição para um QDMP) após uma 
tentativa mal sucedida. Por último, enquanto todos os países se confrontavam com a 
realidade do abrandamento económico global, a Zâmbia, cuja economia depende do 
cobre, tinha de lidar não só com a redução de receitas provenientes da exportação de 
produtos de base, mas também com o aumento da fuga de capital e a desvalorização 
acelerada da moeda.

Aspectos principais de relevo 

Após explorar as semelhanças e as diferenças evidentes nas experiências de cada 
país, o workshop concluiu com três aspectos importantes. Primeiro, para que as acções 
sejam bem sucedidas, os países deviam priorizar e concentrar-se nas áreas mais prementes 
de reforma 	 (essencialmente, ao perguntarem, ‘O que pretendemos alcançar?’). 
Frequentemente, os países preparam agendas de reforma muito ambiciosas e 
abrangentes, incorrendo no risco de fazer um pouco de tudo mas não concretizar 
nada. Porém, esta circunspecção e exame minucioso do que pretendem alcançar exige 
que os países compreendam porquê estas questões constituíam prioridades prementes. Esta 
articulação dessa fundamentação constituía um pré-requisito para definir o carácter e 
a sequência dos passos a seguir para superar os desafios e alcançar progressos rumo 
à reforma. Por último, tornou-se evidente que independentemente das semelhanças das 
experiências de reforma dos diversos países, as circunstâncias nacionais eram frequentemente 
ímpares e não comparáveis às dos outros, exigindo abordagens, estratégias e intervenções 
individualizadas. Um exemplo claro disto era os diferentes níveis de dependência 
sobre a ajuda dos doadores. Na Libéria, este recurso representava 68% dos fundos 
comprometidos para a Estratégia de Redução da Pobreza do país, orçamentada em 
US$1.6 mil milhões. No outro extremo, na Nigéria, a ajuda dos doadores representava 
menos de 1% do total das dotações no orçamento federal. As abordagens de 
contabilização da ajuda no orçamento adoptadas por ambos estes países teriam de ser 
diferentes. Assim, os países no grupo reconheceram a importância de definir reformas 
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ajustadas às condições nacionais, pois era evidente que estratégias generalizadas nem 
sempre se adequavam às situações de todos.  

Prioridades políticas para o futuro e fundamentação 

Armados com estes novos conhecimentos e perspectivas, cada país analisou o 
caminho que pretendia trilhar em relação à reforma, tirando lições das experiências 
e exemplos de outros países para moldar e servir de fundamento para as prioridades 
de reforma. No que toca à Gâmbia, ao Lesoto, a Serra Leoa	e	à Suazilândia, a prioridade 
fundamental era de melhorar a coordenação e a gestão da ajuda, reconhecer a 
importância da ajuda para as suas agendas de gestão das finanças públicas, e a 
necessidade de implantar e consolidar as melhores práticas. Porém, registaram-se 
diferenças a nível das prioridades secundárias destes países. A Gâmbia precisava de 
desenvolver as suas capacidades sectoriais para implementar o seu QDMP. O Lesoto 
estava também focalizado nas reformas de gestão das finanças públicas, mas estas 
estendiam-se para além do QDMP e englobavam processos de auditoria, processos 
para a preparação de relatórios, e reformas no domínio da contratação pública. O 
imperativo secundário de reforma identificado pela Suazilândia era de modernizar 
os seus processos orçamentais, sobretudo ao cumprir os prazos para a preparação 
do orçamento e ao implementar um QDMP nos próximos dois a três anos. Porém, 
o enfoque secundário da Serra Leoa era um tanto ou quanto diferente, e estava 
relacionado com a necessidade de gerir melhor a despesa extraorçamental e assim 
melhorar a abrangência do orçamento.

Para a Nigéria e o Ruanda, o aprofundamento das reformas de gestão pública 
ocupava um lugar igualmente elevado nas suas respectivas agendas. Porém, embora 
a Nigéria tivesse dado mais importância ao aprofundamento das reformas de 
gestão das finanças públicas do que ao melhoramento da abertura, transparência 
e credibilidade do orçamento, o Ruanda fez o contrário. A Nigéria estava em vias 
de intensificar os seus esforços no sentido de intensificar os ganhos do QDMP e 
do programa de Estratégias Sectoriais de Médio Prazo, que alicerçavam o processo 
do orçamento de capital. O país estava também a preparar-se para a introdução 
de uma variante do sistema orçamental pelo desempenho num futuro próximo. A 
prioridade de reforma secundária da Nigéria era de tirar lições das experiências 
recentes para assegurar uma melhor interligação com o órgão legislativo e outros 
actores importantes, com vista a melhorar o processo orçamental a participação 
pública, a transparência orçamental e a credibilidade do orçamento. Porém, para o 
Ruanda, o destaque para o melhoramento da abertura e transparência do orçamento 
constituía a sua maior prioridade, face à necessidade de corrigir os lapsos passados. 
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O aprofundamento das reformas de gestão pública tratava-se de uma preocupação 
importante mas secundária, na medida que o país pretendia acelerar os progressos 
rumo à introdução de um QDMP, um Sistema Integrado de Informação Financeira e 
Económica, a classificação do Plano de Contabilidade e a abrangência do orçamento, 
com maior destaque para o acompanhamento dos resultados dos ministérios, 
departamentos e agências e reforço dos elos entre as funções de planeamento e 
orçamentação. 

Igualmente, a Zâmbia priorizou o aprofundamento das reformas de finanças públicas 
como seu objectivo principal de reforma, ao concentrar-se no desenvolvimento de 
um quadro legal e regulamentar apropriado para institucionalizar estas acções. 
Face à importância da ajuda no fisco da Zâmbia, o melhoramento dos processos e 
procedimentos de gestão da ajuda foi considerado um imperativo secundário de 
reforma. 

A Libéria identificou três reformas prioritárias para a sua agenda de reforma. 
A primeira estava associada à capacitação dos órgãos executivos e legislativos 
do governo, de modo a que os ministérios, departamentos e agências executivas 
pudessem definir os seus resultados, bem como melhorar a capacidade organizacional 
do órgão legislativo, de modo a poder gerir as suas responsabilidades no processo 
orçamental. O imperativo secundário de reforma era de desenvolver um processo 
orçamental mais aberto e responsável. Por último, face às circunstâncias semelhantes 
às da Gâmbia, do Lesoto, da Serra Leoa e da Suazilândia, a delegação da Libéria 
identificou o melhoramento da coordenação e da gestão da ajuda como prioridade 
chave (embora terciária), face à importância inquestionável da ajuda na sua estratégia 
de gestão fiscal.

Conclusão

Em resumo, as experiências recentes dos países no Grupo III em avançar as reformas 
de gestão das finanças públicas podem ser comparadas ao conhecido ‘longo percurso’ 
de Mandela,3 no sentido que, após terem superado vários obstáculos no caminho 
da reforma, os países constataram que ainda tinham muitos outros obstáculos pela 
frente, uns maiores que outros. Felizmente, estes países encontraram-se uns aos 
outros, enquanto percorriam caminhos semelhantes mas não idênticos. Estes países 
também vieram a descobrir que ao pararem para ouvir as experiências ricas, variadas 
e comuns dos outros, sentiam-se inspirados e encorajados para completarem com 
êxito o seu percurso individual, embora comum.  

3 Mandela N (1994) Long walk to freedom: The autobiography of Nelson Mandela. New York: Little, 
Brown & Co.



55

2.4 Libéria: Perspectivas de um país na 
vanguarda da reforma
Anthony Meyers 
Comentário por Caroline Mulliez

Desde o fim da guerra civil em 2003, a Libéria tem-se deparado com a difícil tarefa 
de reconstruir as suas instituições públicas. Um aspecto importante disto, pós 2006, é 
a introdução de sistemas eficazes de orçamentação e de gestão das finanças públicas 
(GFP). Ao remodelar o quadro político e administrativo, definir plafonds de despesa 
fixos, associações claras entre a despesa e os resultados, a gestão dos fluxos de caixa, 
um sistema de contratação pública com prazos fixos e responsável, e a introdução de 
quadros para aumentar os recursos orçamentais, alguns sucessos têm sido realizados.

Tabela 2.4.1: A Libéria de relance
Habitantes 3.6 milhões

PIB por capita (US$2000) 134

Receitas do Governo central (% do PIB) 5.4

Dívida externa (% do PIB) 102.4

Ajuda líquida (% do PIB) 43.8

Fonte: Banco Mundial (2008)
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As reformas

A guerra civil na Libéria teve um efeito devastador sobre a capacidade do sector 
público de prestar os serviços públicos básicos. O colapso das receitas públicas, 
a falta de recursos humanos, e a quebra dos sistemas e procedimentos de gestão 
pública, contribuíram para a deterioração do sistema de finanças públicas da 
Libéria. Por conseguinte, o processo orçamental antes de 2006 era caracterizado por 
um quadro administrativo e político fraco e, em certos casos, ausente. Não existia 
uma associação clara entre os recursos gastos e os resultados finais: o que estava 
prescrito no orçamento nem sempre reflectia a verdadeira afectação das verbas. Este 
colapso do sistema de gestão financeira, um sinal de fraca governação, proporcionou 
oportunidades para fuga de receitas e prejudicou as relações com os doadores. Havia 
pouca responsabilização e transparência: o governo, o órgão legislativo e a sociedade 
civil eram incapazes de fazer o acompanhamento, a monitorização e a justificação das 
diferenças entre o orçamento aprovado e executado. Por último, a dívida insustentável 
(dívida interna de US$1 mil milhões e dívida externa de US$4 mil milhões) impediu 
que a Libéria acedesse a fontes multilaterais de financiamento. 

O novo governo, dirigido pela Presidente Ellen Johnson Sirleaf, assumiu o cargo 
em 2006 e implementou uma série de reformas, incluindo uma estratégia de redução 
da pobreza (ERP), que adoptou como objectivos principais a restauração da boa 
governação e uma gestão financeira sólida. 

A Libéria iniciou as suas reformas ao fortalecer o quadro político e administrativo 
do processo orçamental. A nível interno, estas reformas foram impulsionadas pelo 
reconhecimento da importância de um processo orçamental aberto e disciplinado. 
Isto resultou em iniciativas visando melhorar a qualidade do processo orçamental 
entre o ministério das finanças e as agências de despesa, ao torná-lo mais consultivo, 
e seus processos e decisões mais transparentes. Foi introduzida uma maior disciplina 
nos processos ao definir regulamentos orçamentais claros e fazê-los executar. Uma lei 
do orçamento foi aprovada e um calendário orçamental prescritivo foi estabelecido. 
Hoje, a interacção entre o ministério das finanças e as agências de despesa responde 
a directrizes e normativos orçamentais, e a implementação do orçamento é regida 
por uma série de regras e normas financeiras. O ministério das finanças reconheceu 
o valor de um processo orçamental aberto aos actores externos; por conseguinte, o 
processo inclui pontos chaves para a troca de informação e a participação pública.

Estas reformas internas foram complementadas pelos esforços dos parceiros de 
desenvolvimento da Libéria. O Programa de Ajuda à Governação e Administração 
Económicas da Libéria (Governance and Economic Management Assistance Programme – 
GEMAP), iniciado nos fins de 2005, trata-se de uma parceria entre o governo da Libéria 
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e a comunidade internacional no domínio da governação económica. Com respeito à 
reforma de políticas e ao quadro administrativo da GFP, este é apoiado por reformas 
em matéria da administração financeira e devida responsabilização, e na gestão do 
orçamento e da despesa, inclusive o estabelecimento de um sistema de controlo 
de compromissos, o desenvolvimento do software para o programa de Controlo de 
Despesa e Contabilidade da Libéria, a elaboração de um sistema de administração 
de caixa, assim como o desenvolvimento de um Sistema Integrado de Gestão de 
Informação Financeira. Na área da contratação pública e concessões, é apoiado pela 
aprovação de uma nova lei de contratação pública e o estabelecimento de instituições 
para assegurar uma contratação pública transparente e justa. O GEMAP é um veículo 
importante para a coordenação dos doadores em matéria da GFP, e inclui apoio para 
o desenvolvimento de sistemas, instituições vitais e capacitação. Ao GEMAP estão 
ligados programas importantes dos doadores, como o Fundo para a Redução da 
Pobreza e Crescimento.

Na Libéria, a Iniciativa dos Países Pobres Altamente Endividados (HIPC) está ligada 
a reformas políticas e administrativas importantes; por exemplo, o estabelecimento 
de um quadro fiscal de médio prazo, a reforma do código tributário, a realização de 
auditorias periódicas e a aprovação da legislação de GFP. A Iniciativa HIPC também 
impulsionou a integração do Gabinete do Orçamento no Ministério das Finanças, 
uma reforma institucional importante. Por sua vez, a  Iniciativa HIPC está ligada à 
ERP, cuja implementação é uma condição chave para alívio da dívida.  

Um segundo aspecto das reformas na Libéria tem que ver com o aproveitamento 
máximo dos recursos: esta parte das reformas assenta em duas vertentes, 
designadamente: o vínculo entre propostas de despesa, e a política e execução dos 
plafonds de despesa fixos. Hoje, são definidos vínculos entre a despesa e os resultados 
previstos: toda a despesa contraída deve responder a um dos objectivos contidos nas 
políticas. Também foi introduzida a priorização estratégica das políticas e das verbas 
a elas dotadas, em conformidade com a ERP. Por exemplo, foi atribuída grande 
importância ao programa HIPC e ao Processo de Kimberley, programas prioritários 
para alcançar a governação económica e macroeconómica e a estabilidade das receitas 
para o governo da Libéria.1

O sistema de plafonds faz distinções apropriadas durante a preparação e a execução 
do orçamento entre despesas correntes e não correntes contraídas num período 
plurianual, e entre programas essenciais e dispensáveis. As dotações têm por 

1 Após receber a certificação do Programa de Certificação do Processo de Kimberley, como estando 
habilitada a controlar a produção e a importação e exportação de diamantes, a Libéria agora está 
em condições de exportar os seus diamantes brutos para o mercado legal de comercialiazação de 
diamantes. Esta trata-se de uma consequência dos melhoramentos nos domínios da gestão financeira 
e da governação no sector mineiro em resultado do programa.
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objectivo alcançar um equilíbrio apropriado entre despesas correntes e não correntes, 
sem ultrapassar os plafonds de despesa fixados para o médio prazo, levando em 
conta a rigidez da despesa a curto e longo prazos. Na afectação de fundos, é dada 
primazia aos programas essenciais de despesa, assim alinhando melhor a despesa às 
prioridades.   

Um terceiro aspecto importante relacionado com as reformas na Libéria tem que 
ver com a gestão de caixa e o controlo da execução do orçamento. A Libéria teve de 
assegurar que a melhor distribuição dos recursos disponíveis através do orçamento 
fosse transformada numa melhor eficácia da despesa. 

Neste sentido, um problema significativo residia em assegurar a simetria entre 
as receitas cobradas e os desembolsos dos doadores face à despesa prevista. À 
semelhança de muitos outros países membros da CABRI, a assimetria entre o fluxo 
de caixa e a procura por despesa frequentemente provocava disrupções nos serviços 
prestados, interrupções na implementação de projectos, assim como despesas e custos 
excessivos associados ao pagamento tardio de facturas em contratos públicos. Em 
resposta, a Libéria reforçou o funcionamento do comité de administração de caixa, 
responsável por controlar a simetria entre o dinheiro em caixa e os planos de despesa 
das agências, e instituiu um sistema de planos de caixa rolantes e planos de despesa 
dinâmicos que permitem a identificação de despesa mais flexível e que podem ser 
transitados para criar um maior alinhamento sem interromper o financiamento das 
actividades importantes.   

A segunda vertente da promoção da eficiência pela Libéria passa pela execução 
mais rígida da Lei de Contratação Pública e Concessões, que entrou em vigor em 
Janeiro de 2006 e que é considerada o primeiro passo significativo da Libéria para 
melhorar a transparência. Esta proporciona um quadro sólido, com calendários 
temporais, e contratação responsável. Também liga com mais fermeza a iniciação dos 
processos de contratação pública à disponibilidade de fundos através de processos de 
aprovação de orçamentos.

Por último, a Libéria teve de alargar as suas fontes de receita para reduzir a carga da 
dívida e prestar melhores serviços públicos. Isto foi alcançado por dois meios. Primeiro, 
foram envidados esforços no sentido de modernizar os sistemas do fisco interno e das 
alfândegas, apoiados por legislação e regulamentos claros, procedimentos modernos 
e sistemas automatizados. Na administração das receitas, foram consolidadas as 
contas das receitas cobradas a nível central e as contas dos encargos e taxas avulsos, 
permitindo assim um melhor apoio às funções de orçamentação e de previsão de 
receitas do ministério das finanças. A nível das alfândegas, por exemplo, é aplicado 
um regime rígido e moderno de inspecção de pré-embarque e de destino. Também 
se constata uma maior automatização através da implementação do software de 
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Administração Integrada dos Impostos e do Sistema Automatizado para Dados 
Aduaneiros. Além disto, a Libéria procura integrar tanta ajuda quanto possível no 
seu orçamento, para poder contabilizar a ajuda extraorçamental e canalizar os fundos 
para sectores de crescimento e sectores críticos para desenvolvimento social.

Ganhos

A Libéria alcançou sucessos em seis áreas, em virtude destas numerosas reformas 
ao seu sistema de GFP. Primeiro, existe agora um vínculo claro entre os recursos 
afectados e as metas que a Libéria pretende alcançar. Os orçamentos alicerçam-se 
em políticas: o orçamento do exercício financeiro de 2005/06 foi reformulado para 
reflectir a política do novo governo, e a ERP orientou os orçamentos dos exercícios 
financeiros de 2006/07 e 2007/08 e determinará a política orçamental a partir de Julho 
de 2008 até Junho de 2011.   

Em segundo lugar, tem-se constatado um cumprimento geral do quadro legal. A 
Base de Dados de Práticas e Procedimentos Orçamentais da OCDE também revela 
o importante ‘poder da bolsa’ do órgão legislativo hoje existente na Libéria. Por 
exemplo, órgão legislativo possui poderes irrestritos para emendar o orçamento, uma 
lei/orçamento rectificativo tem de ser aprovado pelo órgão legislativo antes que se 
contraía qualquer despesa extraordinária, e os ministros têm poderes restritos para 
reafectar fundos entre áreas da sua responsabilidade. Estas medidas asseguram uma 
maior prestação de contas pelo governo aos cidadãos.

Nos orçamentos recentes, a lei das apropriações tem sido aplicada mais 
escrupulosamente, assinalando a aplicação efectiva do novo quadro legal introduzido 
no âmbito do novo programa de reforma. As novas Normas para a Instituição de 
Auditoria, conforme consagradas pela Constituição, também já entraram em vigor; 
a Comissão Geral de Auditoria, um órgão do Estado independente e autónomo 
criado em 2005, iniciou as suas funções em 2007. Antes de 2005, o Auditor General 
respondia perante o Presidente, mas essa situação punha em causa a capacidade para 
monitorizar o órgão executivo do governo e não existia qualquer mecanismo formal 
para o órgão legislativo monitorizar a aplicação efectiva dos recursos orçamentais. 
Hoje, a Comissão Geral de Auditoria continua a ser nomeada pelo Presidente, 
mas com o consentimento do Senado, e presta contas ao órgão legislativo. As suas 
atribuições e obrigações encontram-se mais bem definidas nos novos regulamentos.

Em terceiro lugar, existe um vínculo entre as despesas previstas e os resultados 
dos programas. Os ministros têm de justificar os pedidos de financiamento nos 
formulários de preparação dos orçamentos, e a relevância da despesa de cada unidade 
organizacional é avaliada em relação aos objectivos preconizados no programa da 
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ERP. O orçamento aprovado também apresenta um vínculo entre a apropriação e 
os produtos. Existe, assim, um controlo mais rigoroso da despesa, assegurando a 
eficiência na aplicação do orçamento.   

Quarto, o processo orçamental é mais estruturado, previsível e aberto. São emitidas 
estimativas com regularidade, conforme exigido pelas directrizes e calendário 
orçamentais. Por conseguinte, tem-se constatado uma melhor participação pelos 
actores governamentais e não governamentais. A publicação das propostas de 
orçamento e dos orçamentos finais, bem como das rectificações periódicas, também 
confere a transparência necessária, contribui para a prestação de contas e é 
instrumental em criar uma maior sensibilização entre o público a respeito das questões 
relacionadas com o orçamento.

Quinto, o aumento das receitas e das despesas orçamental tem sido fenomenal. 
A despesa orçamental – sem assumir cargas de dívida incapacitadoras – cresceu 
de US$80 milhões em 2005 para US$199 milhões em 2007; as projecções para 2009 
são de US$293 milhões. Isto permitirá melhorar os serviços públicos e reforças as 
capacidades do sector público em geral.   

Em sexto lugar, as relações com os doadores têm vindo a melhorar significativamente. 
A Libéria recebeu mais de US$20 milhões de apoio orçamental directo desde 2007, e 
os doadores comprometeram-se a financiar 68% dos US$1.6 milhões necessários para 
dar continuação à ERP. Além disto, tem-se registado o apoio à finalização do processo 
para o alívio da dívida da Libéria.

Desafios em vista 

Apesar dos sucessos, a Libéria enfrenta ainda alguns desafios. Por exemplo, precisa 
de reforçar as capacidades da autoridade do orçamento e a nível dos ministérios, 
departamentos e agências (MDA) para tirar partido dos sistemas melhorados 
recentemente introduzidos. Algumas das reformas também criaram novos desafios; 
por exemplo, a introdução da nova legislação de contratação pública cria dificuldades 
para a implementação oportuna e sem percalços do orçamento. Como em muitos outros 
países da CABRI que recebem apoio significativo dos parceiros de desenvolvimento, 
a contabilização/relato da ajuda extraorçamental e o seu alinhamento às prioridades 
orçamentadas, apresenta problemas a nível da gestão orçamental. Porém, a melhoria 
deste aspecto não está completamente sob o controlo da Libéria. A Libéria também 
enfrenta desafios – sobretudo na conjuntura económica actual – relacionados com 
a gestão dos constrangimentos fiscais ligados aos programas com instituições 
multilaterais. O desafio de gerir as exigências dos parceiros de desenvolvimento e dos 
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actores internos, e as diferentes pressões colocadas sobre o orçamento, constitui uma 
realidade constante para os gestores do orçamento na Libéria.

Referência
Banco Mundial (2008) Little Data Book on Africa. Washington DC: Banco Mundial.
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2.5 Reformas em África francófona
Yacine Bio-Tchané

Antecedentes

Na véspera da independência da França, os sistemas orçamentais dos países 
francófonos em África eram réplicas do sistema francês. Estes países retiveram as leis 
e as práticas do país colonizador no que respeita ao processo orçamental. A lei de 1959 
relativa à gestão das finanças públicas continua a ser a lei de base que rege o quadro 
orçamental dos países francófonos em África. Este legado e quadro jurídico resultaram 
em semelhanças entre os aspectos ligados à reforma orçamental enfrentados pelos 
participantes francófonos no seminário: foram discutidas estas questões, medidas 
de reforma comuns e soluções numa sessão de grupo paralela. Os participantes do 
grupo – Mali, Benin, Burquina Faso, Congo e República Centroafricana – fizeram 
uma avaliação das reformas por eles encetadas em resposta à comunicação principal 
apresentada pelo Mali (consultar este capítulo).

Em 1994, foram criadas uniões económicas e monetárias regionais, e os países 
africanos de expressão francesa repartiram-se em dois blocos: a União Económica e 
Monetária da África Ocidental (UEMAO) e a Comunidade Económica e Monetária 
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da África Central (CEMAC).1Estas duas comunidades económicas regionais foram 
criadas para reformar as instituições fiscais, orçamentais, de contratação pública, 
contabilidade e auditoria, assim como as leis e as práticas. Adicionalmente, definem 
procedimentos de convergência visando harmonizar as políticas económicas 
e orçamentais entre países. Países da UEMAO estabeleceram um processo de 
monitorização multilateral responsável pela coordenação e harmonização das 
políticas de finanças públicas.  

Para além das acções de harmonização regional em matéria da finanças públicas, 
é uma prerrogativa dos governos da UEMAO transpor nas suas leis nacionais as 
directrizes da lei de finanças, os regulamentos de contabilidade pública, a nomenclatura 
aplicada no orçamento e a tabela de operações financeiras convencionadas pela 
União. Os países da CEMAC elaboraram 20 medidas a serem implementadas para 
consolidar as finanças públicas e reforçar a integração regional, a política monetária 
e as reformas financeiras.

Embora os países da UEMAO tenham realizado progressos significativos em 
direcção à convergência, os países da CEMAC ainda se encontram numa fase menos 
avançada, principalmente em virtude da instabilidade política em alguns dos países 
membros. 

Prioridades para a reforma da gestão das finanças públicas 
na UEMAO

Antes de 1994, os países da UEMAO apresentavam sistemas fracos e ineficientes 
de gestão das finanças públicas. Os sistemas eram caracterizados por demoras 
no processo orçamental, poderes centralizados de aprovação de pagamentos, 
classificação e nomenclatura inadequadas no orçamento e modalidades de ajuda 
fracturadas (ajuda a projectos, ajuda a programas e apoio orçamental), entre outros 
aspectos.  

Assim, os países da UEMAO têm revisto as suas directrizes nacionais relativas 
ao quadro harmonizado de finanças públicas. Os países acreditam que reformas 
são necessárias para: (a) levar em conta os novos instrumentos desenvolvidos 
internacionalmente; (b) correcção das deficiências e inexactidões na directivas 
iniciais; (c) assegurar mais transparência e dotações optimizadas; e (d) melhorar 
comparabilidade.   

O programa de reforma focaliza nas áreas seguintes:

1 Os Estados membros da UEMAO são: Benin, Burquina Faso, Côte d’Ivoire, Guiné Bissau, Mali, 
Níger, Senegal e Togo. Os Estados membros da CEMAC são: Camarões, República Centroafricana, 
Chad, Congo, Gabão e Guiné Equatorial.
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•	 código de transparência na gestão das finanças públicas;
•	 tabela de operações financeiras;
•	 lei das finanças;
•	 regulamentação das contas públicas;
•	 contabilidade; e
•	 nomenclatura orçamental.

Os chefes de Estado declararam que os Governos devem procurar alcançar a plena 
convergência até 31 de Dezembro de 2013. Isto dá tempo suficiente para se adaptarem 
às diversas crises (alimentar, financeira e política) que afectam a região. 

Práticas e procedimentos orçamentais 
As reforma das directrizes relativas à lei de finanças são pertinentes para expandir o 
poder do Parlamento no sentido de ser incluído no apreço do quadro macroeconómico 
e da política orçamental, sobretudo no que respeita ao quadro de despesa de médio 
prazo (QDMP), e participar nos debates orçamentais. Ademais, a lei das finanças deve 
incluir todas as despesas cobertas por receitas internas, e a lei de regulamento deve 
ser apresentada na abertura da sessão de debate relativa ao orçamento do exercício 
fiscal seguinte. Além disso, a nomenclatura orçamental deve ser alterada para tomar 
em linha de em conta as novas normas de classificação estipuladas na iniciativa dos 
Países Pobres Altamente Endividados (HIPC).  

Os países da UEMAO também estão a dar primazia aos instrumentos promovidos 
internacionalmente como sendo essenciais para fortalecer e melhorar a qualidade dos 
sistemas de finanças públicas. Estes instrumentos são: orçamentação por programas, 
QDMP e quadros estratégicos para o combate à pobreza. Adicionalmente, os 
governos procuram integrar nos seus sistemas as prescrições contidas no Manual de 
Estatísticas Financeira do FMI. Também procuram introduzir um quadro analítico 
que visa avaliar a sustentabilidade de políticas orçamentais e financeiras de todas as 
administrações públicas. Este quadro exige a inclusão de uma tabela consolidada das 
operações financeiras (dos governos centrais e regionais), dos activos e passivos, e dos 
actuais fluxos económicos e de tesouraria.

Contabilidade
Os países da UEMAO estão em vias de modificar os regulamentos relativos à 
contabilidade das finanças públicas e outras práticas contabilísticas. Primeiro, apelam 
à desconcentração da execução do orçamento de forma a que todos os ministros ajam 
na qualidade de ordonnateur principal (ou ordenadores) e celebrem contratos com 
ministérios sectoriais que asseguram uma orçamentação centrada nos resultados. Em 
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segundo lugar, decidiram que só os contabilistas podem ser permitidos a reduzir o 
período complementar ou o prazo permitido para finalizar as operações de receitas 
e despesas relativas a um determinado exercício orçamental, executadas no fim do 
ano civil. Em terceiro lugar, estão em vias de introduzir a contabilidade com base de 
exercício e reorganizar as diversas classificações das contas.

Transparência
Um código de transparência foi estabelecido. Define os princípios e as obrigações a 
serem respeitados pelos estados membros nas suas leis e práticas, tanto a nível central 
como regional. Estes princípios aplicam-se a todo o ciclo orçamental, à informação na 
documentação orçamental (integridade e disseminação ao público) e à atribuição de 
papéis e responsabilidades claros a todos os actores e instituições.   

Estão a ser empreendidas reformas regionais significativas em matéria da gestão 
das finanças públicas, visando especificamente melhorar a eficiência das práticas e 
dos procedimentos orçamentais, fortalecer as práticas contabilísticas e assegurar a 
transparência. Os países da UEMAO reconhecem que as reformas só podem ter êxito 
e alcançar os objectivos apenas se existir um sistema de monitorização, que produza 
pontos de situação periódicos, e se existir uma consciêncialização pública sobre o 
programa de reforma

Instrumentos de orçamentação

Quadro de despesa de médio prazo 
A maioria dos países francófonos em África adoptou QDMP nos finais da década de 
1990. Este quadro projecta as despesas governamentais durante um período de médio 
prazo de três ou cinco anos, consoante o contexto macroeconómico. Os orçamentos 
plurianuais permitem aos governos planearem melhor as prioridades sectoriais em 
conformidade com os recursos internos e externos disponíveis. Isto constitui um 
desafio para os países dependentes da ajuda, face à imprevisibilidade da ajuda oficial 
ao desenvolvimento.  

O Mali, o Benin e a Burquina Faso foram os países pioneiros na região, tendo 
alcançado níveis mais avançados de implementação que a Guiné Bissau, Côte d’Ivoire 
e Togo que viveram atrasos e retrocessos no domínio da gestão das finanças públicas, 
em virtude da instabilidade política.  

Nos países mais avançados, a maioria dos ministérios e algumas empresas do 
Estado elaboraram QDMP. O ministério da economia e das finanças é responsável 
pelos QDMP dos ministérios e dos seus programas orçamentais. Os documentos 
posteriores são anexados à lei de finanças; e, como tal, não são remetidos ao 
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Parlamento, sendo utilizados para propósitos de informação em vez de constituírem 
documentos de política. Também, os ministérios apresentam relatórios apenas no que 
respeita à execução do orçamento anual ou das leis de finanças.

O recurso a um QDMP provou ser menos fácil do que previsto para os países 
francófonos. Foram feitas melhorias e, nos tempos que correm, o processo de 
orçamentação é mais participativo: os ministérios desempenham um papel mais 
activo na execução do orçamento; o papel do gabinete do orçamento como assessor 
e assistente técnico foi fortalecido; e o ministério da economia e das finanças assinou 
acordos de desempenho com alguns ministérios sectoriais.   

Porém, continuam a existir desafios importantes. O primeiro foi explorado durante 
o 4º Seminário Anual da CABRI num artigo intitulado ‘Burquina Faso: orçamentação 
plurianual e sistemas francófono’ e alude à fraca compatibilidade entre o quadro legal 
da UEMAO relativo às finanças públicas e a orçamentação plurianual. O segundo 
desafio está ligado ao fraco vínculo entre as afectações sectoriais do segundo e terceiro 
anos no QDMP e os orçamentos anuais relativos a esses anos. Por outras palavras, o 
plano plurianual não é indicativo das despesas anuais, o que prejudica a credibilidade 
do orçamento.   

O terceiro desafio está associado ao segundo. Existe uma divergência entre os 
QDMP dos ministérios sectoriais que contêm estratégias sectoriais e o QDMP, que 
contêm dotações. Isto também revela que a lei de finanças não reflecte as prioridades 
plurianuais.  

Por último, o QDMP global não é discutido durante as reuniões do Conselho de 
Ministros e não é apresentado ao Parlamento.  

Por conseguinte, o orçamento anual clássico continua a ser privilegiado nas práticas 
orçamentais. Além disso, directrizes, tempo e capacidades regionais impedem os 
técnicos do orçamento de implementar completamente os orçamentos por resultados.  

Estes desafios foram reconhecidos pela UEMAO e serão superados por directrizes 
revistas que dão mais proeminência a documentos plurianuais, mudam o quadro 
institucional do escritório de orçamento, redefinem o papel dos actores principais e 
descentralizam a gestão dos recursos humanos para ministérios

Orçamentos por programas 
A orçamentação por programas foi introduzida mais recentemente nos países 
francófonos. Nos últimos três anos, os países elaboraram programas orçamentais que 
estipulam os objectivos e as actividades dos ministérios por um período de médio 
prazo. Estes orçamentos são anexados à lei das finanças no primeiro ano do quadro 
de despesa plurianual.  
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Os aspectos fundamentais da orçamentação por programas são a definição 
de programas, o uso de indicadores de desempenho relativos aos objectivos dos 
programas, e a monitorização e avaliação de programas durante a implementação e 
após a sua finalização. Os países francófonos ainda estão a familiarizarem-se com os 
princípios e a metodologia deste instrumento orçamental. Os técnicos do orçamento 
estão a aprender a assegurar a eficácia e o bom desempenho.  

Os países francófonos estão confrontados com a definição de indicadores de 
desempenho, que tendem a ser quantitativos em vez de qualitativos, não avaliando a 
eficácia nem o impacto. Também, visto que cada ministério prepara os seus próprios 
programas, que não são apresentados na lei das finanças devido às directrizes da 
UEMAO em vigor relativas à nomenclatura orçamental, os programas multissectoriais 
não são tomados em linha de conta. Como resultado, os técnicos do orçamento são 
responsáveis por executar o orçamento em conformidade com as rubricas e não de 
acordo com os programas ou prioridades sectoriais identificadas. Para além disto, 
a informação contida nos orçamentos por programas não é compatível com a que 
consta das rubricas.  

À medida que os países francófonos reforçam as suas capacidades e desenvolvem 
metodologias mais compatíveis com um quadro de médio prazo baseado no 
desempenho, terão também de melhorar a credibilidade ao assegurar que a lei das 
finanças seja uma representação numérica das prioridades dos ministérios e dos 
planos estratégicos por um período de médio prazo.

Programas nacionais de reforma 

As reformas nacionais encetadas nos países da UEMAO estão em harmonia com os 
seus quadros estratégicos de combate à pobreza. 

Benin 
O governo de Benin encetou uma série de reformas para assegurar a harmonização e 
a convergência com países da UEMAO, o que concede uma maior responsabilidade 
aos técnicos do orçamento. Os ministérios de despesa são agora responsáveis 
pela autorização dos pagamentos das suas verbas, uma tarefa que anteriormente 
era da responsabilidade exclusiva do director do orçamento. Isto aumenta as 
responsabilidades dos ministérios, melhora a afectação de fundos e obriga os 
ministérios a prestar contas pela execução do orçamento. Também foi criado um 
sistema integrado e informatizado para a preparação do orçamento, para assegurar 
que os dados orçamentais sejam fidedignos e que o orçamento seja executado em 
conformidade com o calendário orçamental. Além disso, a documentação orçamental 



68

Capítulo 2

está harmonizada com as directrizes da UEMAO. Por último, estão a ser envidados 
esforços para fortalecer as instituições de auditoria interna de forma a organizar 
melhor o controlo ex-post. 

Burquina Faso
Em 2002, o governo de Burquina Faso adoptou um plano de acção para a reforma 
da gestão do orçamento, que inicialmente focava sobre as despesas públicas mas 
foi revisto em 2004 para incluir as receitas fiscais. O plano de acção foi consolidado 
através de um processo participativo por diferentes departamentos no Ministério das 
Finanças e do Orçamento bem como outros ministérios, e continha recomendações 
feitas na revisão da despesa pública e no relatório sobre o cumprimento de normas e 
códigos, e directrizes da UEMAO. O objectivo é melhorar a transparência e a eficácia 
da gestão do orçamento. Um quadro institucional foi introduzido e prioridades foram 
definidas com um horizonte temporal trienal. Como resultado, o calendário para 
preparação do orçamento foi formalizado e a normativa orçamental foi distribuída 
oportunamente. A nomenclatura utilizada no orçamento foi também adaptada ao 
quadro legal e regulamentar da UEMAO. O governo de Burquina Faso também 
descentralizou a autorização dos pagamentos para conferir mais responsabilidades 
orçamentais às agências governamentais. No que respeita à transparência, o governo 
começou a publicar, mensalmente, a tabela de operações financeiras e efectuou 
revisões da despesa pública a nível global e em dois ministérios sectoriais. Também 
foram envidados esforços para reduzir as demoras na produção de relatórios de fim 
de ano. Por último, uma estratégia de tecnologia de informação e comunicação (TIC) 
foi introduzida para informatizar os instrumentos de contabilidade, como o sistema 
integrado de contabilidade do estado.  

Em 2007, o governo decidiu dar prosseguimento ao seu programa de reforma ao 
lançar uma estratégia de longo prazo (até 2015) para reforçar as finanças públicas. 
A estratégia abrange a mobilização de recursos (internos e externos), a afectação de 
recursos centrada nos resultados, despesas públicas eficazes e transparentes, dados 
oportunos e exaustivos sobre a execução do orçamento, e sistemas de auditoria 
coerentes, eficientes e em conformidade com as normas internacionais. A estratégia 
não descura as capacidades institucionais do ministério no sentido de cumprir 
estes objectivos nem as capacidades de todos os actores em todas as fases do ciclo 
orçamental.  

Os programas de reforma dos países da CEMAC estão menos avançados e a sua 
implementação é mais lenta.
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República Centroafricana 
O Governo da República Centroafricana priorizou a boa governação na reforma da 
administração pública na década de 1990. A ênfase reside em respeitar os princípios 
básicos da orçamentação, designadamente: transparência, responsabilização, práticas 
participativas, eficiência e eficácia. Em sequência disto, as reformas actuais realçam 
as estratégias para desenvolver uma nova cultura centrada em princípios éticos e no 
mérito, bem como em monitorização sistemática, responsabilização e resultados.

Congo
O processo de reforma da gestão das finanças públicas foi impulsionado pelas 
fragilidades dos recursos humanos e financeiros, pela falta de coordenação e de 
vínculos funcionais entre os diferentes actores, o agravamento da corrupção e da 
fraude, e a fraca governação em geral. Por conseguinte, o governo concentrou as suas 
reformas na adaptação da sua nomenclatura orçamental para despesas a favor dos 
pobres e pediu aos ministérios sectoriais que desenvolvessem estratégias sectoriais, 
melhorando assim a cadeia de despesa para reduzir a despesa extra-orçamental, 
administrando os investimentos públicos de modo a assegurar uma melhor selecção 
de projectos e de quadros de monitorização e avaliação de qualidade. Ademais, em 
2004, o governo adoptou um plano de acção para combater a corrupção e a fraude. 
O Governo também criou um grupo de trabalho, composto dos principais actores 
nacionais no domínio da gestão das finanças públicas, para efectuar uma análise 
fiduciária e avaliar os sistemas de finanças públicas e a gestão do serviço público. 
Infelizmente, acções concretas devem ainda ser empreendidas.

Conclusão

Em conclusão, podemos afirmar que os países francófonos em África deram início 
a um programa de reforma ambicioso em matéria da gestão de finanças públicas, 
procurando priorizar a boa governação financeira. Várias leis foram aprovadas, planos 
de acção foram adoptados, instrumentos orçamentais foram introduzidos, os actores 
receberam formação, e as instituições foram fortalecidas. Tudo isto levou a progressos 
nas áreas dos processos participativos, relatórios mais frequentes durante o ano sobre 
a execução do orçamento, disseminação mais ampla da documentação orçamental 
e uma ‘função de averiguação’ mais forte pelo Parlamento. Porém, os objectivos de 
credibilidade, eficácia e transparência do orçamento não foram alcançados. Mais 
esforços terão de ser envidados para assegurar que a legislação e os instrumentos 
orçamentais sejam utilizados para os fins que foram concebidos e assegurar que os 
Governos beneficiem de sistemas mais fortes e eficiência na afectação dos recursos.  



70

2.6 Mali: Uma perspectiva francófona 
Abdoulaye Touré 
Comentário por Yacine Bio-Tchané

As práticas e procedimentos orçamentais do Mali encontram-se consagrados 
na Constituição, nas leis nacionais, nas directrizes regionais e nos critérios de 
convergência da União Económica e Monetária da África Ocidental (UEMAO). As 
suas reformas assentam em recomendações das instituições de Bretton Woods em 
relação às melhores práticas de orçamentação; porém, à semelhança de outros países 
da UEMAO, é o Decreto n° 59 de 2 de Janeiro de 1959 que alicerça a legislação relativa 
às finanças públicas e ao quadro legal.   

Desde 1994, quando o franco CFA desvalorizou e a UEMAO foi criada, foram 
adoptadas várias leis e reformas visando a boa gestão das finanças públicas. O 
objectivo geral destas reformas é melhorar a qualidade e o alcance dos serviços 
sociais básicos e aperfeiçoar os sistemas financeiros, visando o alívio da pobreza. 
Para este fim, foi dada primazia às reformas orçamentais para assegurar a afectação 
eficiente de recursos, bem como uma maior transparência do processo orçamental e a 
acessibilidade dos documentos orçamentais.
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Tabela 2.6.1: O Mali de relance
Habitantes 12 milhões

PIB por capita (US$2000) 290

Receitas do Governo central (% do PIB) 16.40

Dívida externa (% do PIB) 24.50

Ajuda líquida (% do PIB) 14.10

Fonte: Banco Mundial (2008)

As reformas

O orçamento no Mali é preparado em conformidade com leis e decretos, o projecto 
de desenvolvimento económico e social do Presidente, a declaração de política geral 
do primeiro-ministro e o quadro estratégico para o crescimento e o alívio da pobreza. 
As leis e decretos que foram aprovados para complementar o decreto de 1959 e 
modernizar as finanças públicas são os seguintes:

•	 Em 1998, a Lei do Orçamento (Loi 96–060 du 4 novembre 1996) entrou em vigor 
e visava  adaptar os regulamentos financeiros às circunstâncias então vividas 
no país. A lei define os princípios que regem a gestão das finanças públicas, 
sobretudo as receitas e as despesas fiscais, as operações do tesouro, a 
contabilidade, a apresentação e aprovação dos projectos na lei das finanças, e 
as medidas regulamentares relacionadas com a execução da lei das finanças. 

•	 A Lei dos Princípios Básicos da Contabilidade Pública (Loi 96–061 du 4 
novembre 1996) consagra os princípios fundamentais da contabilidade 
pública (as responsabilidades do pessoal na gestão das finanças públicas e o 
processo de execução do orçamento). 

•	 Dois decretos suplementam estas leis ao definir as regras da contabilidade 
pública e o código geral de contratação pública. 

Assim, o quadro legal e regulamentar, como também as responsabilidades das 
instituições, encontram-se inequivocamente enunciados. Também existem regras e 
procedimentos claros relativos ao calendário orçamental e à apresentação e adopção 
da lei das finanças.   

O processo orçamental continua a ser a prerrogativa do Governo, e embora se 
alicerce directamente na legislação, também se assenta nos programas de reforma 
necessários para concretizar o objectivo de melhorar a afectação de recursos e a 
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transparência, ao utilizar os instrumentos orçamentais aceites como melhores práticas 
internacionais.

O	processo	orçamental	no	Mali
O processo orçamental no Mali começa mais de seis meses antes do início do 
exercício fiscal a que o orçamento diz respeito. O calendário é o seguinte:
•	 Maio: Normativos orçamentais. 
•	 Maio/Junho: Quatro a seis semanas para os técnicos prepararem projectos 

de orçamento.
•	 Julho/Agosto: Arbitragens técnicas e ministeriais em relação ao orçamento 
•	 Inícios de Setembro: Orçamento apresentado ao Conselho de Ministros do 

Primeiro-ministro. 
•	 Meados de Setembro: Apreço e adopção do Projecto de Lei das Finanças pelo 

Conselho de Ministros.
•	 Finais de Setembro: Apresentação ao Parlamento do Projecto de Lei das 

Finanças e do Projecto de Lei da Execução do Orçamento relativo ao ano 
anterior.

Se o Parlamento não aprovar o orçamento até ao início do exercício fiscal a que 
diz respeito, o governo pode gastar até um duodécimo do orçamento, calculado 
sobre as despesas correntes do ano anterior. 

Fonte: Abdoulaye Touré, Director do Orçamento de Mali, apresentação no Seminário Anual da CABRI,  
2009

Na área das despesas públicas, o Mali introduziu uma nova nomenclatura orçamental 
e revisão da despesa pública, e adoptou a orçamentação por programas e um quadro 
de despesa de médio prazo (QDMP). A nova nomenclatura orçamental permite: (i) 
várias reformas orçamentais associadas à orçamentação por programas; (ii) afectações 
relacionadas com a redução da pobreza; (iii) despesas contraídas com fundos 
disponibilizados ao abrigo da iniciativa dos Países Pobres Altamente Endividados 
(HIPC); e (iv) recursos internos versus externos utilizados nas despesas públicas.  

O Mali foi um país pioneiro na sub-região quando, em 1995, lançou o seu orçamento 
centrado nos resultados. Em 1998, o Mali foi o primeiro país africano francófono a 
implementar a orçamentação por programas e a apresentar um quadro de despesa 
de quinquenal.   

O QDMP trata-se de um mecanismo que afecta os recursos de acordo com as 
prioridades estratégicas e sectoriais e confere maior coerência, realismo, previsibilidade 
e eficiência ao processo orçamental, visto ser preparado em regime plurianual. Todos 



prátiCas orçamentais em áFriCa

73

os ministérios têm utilizado QDMP desde 1996, embora a execução e prestação de 
contas adirem à lei das finanças.

O orçamento por programas foi adoptado para melhorar a coerência entre as 
afectações orçamentais e as políticas, apreciar melhor as afectações estratégicas, 
sobretudo nos sectores sociais, e fortalecer a monitorização e a avaliação no decorrer 
do processo orçamental. Os programas orçamentais plurianuais são anexados à 
lei anual das finanças. O Ministério da Economia e das Finanças do Mali mandou 
efectuar dois estudos diagnósticos com os parceiros de desenvolvimento para rever 
a estrutura e o conteúdo do orçamento por programas dos ministérios e instituições 
e avaliar a orçamentação por programas em geral. As recomendações principais 
emanadas do estudo incluíram: reforço das capacidades dos técnicos do orçamento; 
simplificação do conteúdo do documento orçamental para o tornar mais acessível 
e promover a sua utilização como instrumento estratégico e como instrumento de 
consulta, referência e decisão; criação de um sistema de monitorização; e integração 
da orçamentação por programas no quadro legal da gestão das finanças públicas.   

Além disto, uma revisão anual dos programas é realizada em cada departamento 
ministerial e instituição. Esta revisão é integrada no ciclo orçamental e visa analisar 
as actividades empreendidas em cada programa durante o exercício, assim como os 
resultados e as perspectivas. Isto é efectuado nos termos do Quadro Estratégico de 
Redução da Pobreza (Strategic Framework of Poverty Reduction – SFPR) e as declarações 
de política do governo.

Por último, na área do controlo ou auditoria, o governo desenvolveu ferramentas 
para reforçar a legitimidade e a credibilidade das auditorias e alinhar as práticas 
nacionais às internacionais. Um manual sobre a execução orçamental é também 
publicado pelo governo com o intuito de melhorar a monitorização do orçamento.   

Em 2005, o governo do Mali lançou um plano de acção para melhorar e modernizar 
a gestão das finanças públicas (PAGAM/GEF) de modo a consolidar a eficiência, a 
transparência e a fiabilidade da gestão das finanças públicas. Em 2007, o PAGAM/
GEF foi ajustado na sequência da publicação dos resultados de um estudo sobre a 
despesa pública e a responsabilização financeira. O PAGAM/GEF assenta em cinco 
pilares: (a) melhorar a qualidade da preparação e execução do orçamento; (b) tornar 
a administração fiscal e financeira mais eficiente; (c) integrar o financiamento externo 
nos procedimentos orçamentais nacionais; (d) melhorar a eficiência e a transparência 
da contratação pública; e (e) fortalecer a boa governação e a transparência.
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A	transparência	e	o	orçamento	no	Mali
Desde 2008, a Lei das Finanças tem sido publicada em todas as línguas principais 
do país. Os anexos da Lei fornecem várias informações adicionais, incluindo:
•	 um relatório definindo o equilíbrio financeiro, o resultado da execução da 

Lei das Finanças do ano anterior, o resultado de execução a 30 de Junho 
da Lei das Finanças do ano em curso;

•	 um anexo informando, por capítulo e artigo, o custo dos serviços 
aprovados e as novas medidas a serem financiadas;

•	 um anexo sobre o abandono gradual dos pagamentos durante os anos 
futuros resultando da autorização dos programas;

•	 uma lista das contas especiais do Tesouro;
•	 uma lista completa de todas as modalidades de impostos e respectivos 

valores;
•	 operações de investimento financiadas por recursos externos que não 

passam pelo Tesouro;
•	 todas as despesas de capital;
•	 o Plano do Tesouro provisório mensal;
•	 uma demonstração dos balanços a pagar ao Estado assim como uma 

demonstração das contas a vencer; e
•	 todos os demais anexos destinados a informação e controlo da Assembleia 

Nacional, incluindo o orçamento por programas.

Fonte: Abdoulaye Touré, Director do Orçamento de Mali, apresentação no Seminário Anual da CABRI 
– 2009

Ademais, o Governo do Mali, em colaboração com os seus parceiros de 
desenvolvimento, elaborou um plano de acção para a gestão da ajuda, que contém 
as acções, os indicadores, os actores relevantes e um calendário de implementação 
relativo aos cinco princípios da Declaração de Paris: apropriação, alinhamento, 
harmonização, gestão dos resultados e responsabilização mútua.

Ganhos

O Mali encetou um programa extenso de reformas, revisto e ajustado em conformidade 
com o desempenho, e que visa melhorar a eficiência, a transparência e a credibilidade 
do processo orçamental: desde a implementação de novos sistemas orçamentais e 
a preparação de manuais explicando como os sistemas funcionam, até à formação 
dos técnicos orçamentais, ao procurar harmonizar as revisões dos parceiros de 
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desenvolvimento com o calendário orçamental do país. O país tem realizado grandes 
progressos no domínio da gestão das finanças públicas com uma melhor geração de 
receitas, um controlo melhor das despesas e rácios de endividamento mais baixos.

Desafios

Porém, não obstante as amplas reformas no domínio da gestão das finanças públicas 
e os progressos alcançados, os sistemas não alcançam os objectivos preconizados e 
continuam frágeis.   

Primeiro, os programas orçamentais são vistos como limitados e longe de alcançar 
o objectivo de melhorar a gestão das finanças públicas. Por exemplo, os valores 
associados às despesas programadas nem sempre correspondem às quantias que 
figuram na Lei das Finanças apresentada e aprovada pelo Parlamento. Ou seja, 
os programas orçamentais são compilados em paralelo ao orçamento nacional; 
ainda não se trata de um processo integrado. Ademais, cada programa representa 
uma descrição das responsabilidades e dos objectivos de um departamento, com 
os indicadores para medir estes objectivos; e o custo dos programas baseia-se nos 
orçamentos departamentais, não nos objectivos dos programas.  

Segundo, a adopção do QDMP em 2000 coincidiu com o SFPR do país. Enquanto 
que o QDMP permite avaliar a dotação orçamental de cada ministério nos anos 
futuros, não permite verificar a correlação entre as despesas públicas e os indicadores 
definidos. Assim, é impossível assegurar a eficácia. Para além disto, as estimativas 
plurianuais tendem a ser irrealistas e incrementais em vez de serem baseadas no 
desempenho dos programas. A monitorização e a avaliação são fracas, devido à falta 
de pessoal nas câmaras de contas e as fracas capacidades do seu pessoal no sentido 
de analisar o desempenho da despesa pública.   

Terceiro, o processo orçamental precisa de ser melhorado em várias fases do 
ciclo (preparação, execução, e monitorização e avaliação), e deve incluir todos os 
ministérios e instituições governamentais. Igualmente, o calendário orçamental tem 
constituído um problema; têm-se registado demoras e os técnicos do orçamento 
têm tido pouco tempo para executar as suas tarefas. Isto torna-se particularmente 
problemático quando são introduzidas reformas, sendo que uma cultura centrada nos 
resultados deve ser adoptada pelos funcionários públicos.  

Por último, embora não exista uma lei que impeça a publicação da informação 
orçamental, regra geral, esta não é disponibilizada oportunamente e num formato e 
idioma acessíveis ao público em geral.

O Governo do Mali pretende prosseguir com o melhoramento das finanças 
públicas e, através de sistemas e reformas mais fortes implementadas com maior 
eficácia, alcançará os seus objectivos de prestar melhores serviços e reduzir a pobreza.
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Outros	desafios	à	modernização	do	processo	orçamental	do	Mali
No Seminário Anual da CABRI em 2009, o Sr. Abdoulaye Touré, Director 
do Orçamento do Mali, referiu aos seguintes desafios que incidem sobre a 
modernização do processo orçamental:
•	 melhorar a participação na elaboração do orçamento; sua execução, 

monitorização e avaliação, e prestação de contas;
•	 melhorar o calendário orçamental para dar mais tempo aos técnicos do 

orçamento e administradores de créditos;
•	 introduzir uma gestão orientada para os resultados no orçamento por 

programas e reforçar previsões plurianuais;
•	 aprofundar a desconcentração e a descentralização do orçamento;
•	 finalizar toda a cadeia de despesa, para disponibilizar as informações 

relativas ao orçamento com maior brevidade; e
•	 reforçar o alinhamento dos parceiros ao sistema nacional de gestão 

orçamental através de um calendário de revisão em harmonia com o ciclo 
orçamental.

Em conclusão, o governo do Mali está comprometido a melhorar o seu processo 
orçamental e a fazer os ajustes necessários para assegurar a melhor relação qualidade/
preço e uma prestação apropriada e efectiva de serviços. Para além das leis aprovadas, 
também foram introduzidas reformas orçamentais (principalmente o QDMP e 
orçamentação por programas), encomendados estudos de avaliação, e elaborados 
planos de acção. Mesmo assim os sistemas continuam a registar fragilidades nas 
fases de planeamento, execução, monitorização e avaliação. Algumas das reformas 
também são implementadas em paralelo ao processo orçamental normal, duplicando 
os esforços e minando os princípios da orçamentação plurianual e centrada nos 
resultados. Além disso, os funcionários públicos ainda carecem dos conhecimentos 
necessários e incapazes de entender todas as novas práticas orçamentais, sobretudo 
face ao tempo limitado disponível durante o ciclo orçamental. Por último, os quadros 
de monitorização e avaliação quase que não existem nem funcionam.  

Porém, o governo do Mali pretende continuar a melhorar as finanças públicas; e 
através de formação, sistemas mais fortes e reformas orçamentais implementadas 
com maior eficácia, alcançará seus objectivos de prestação de melhores serviços e 
alívio da pobreza.

Referência
Banco Mundial (2008) Little Data Book on Africa. Washington DC: Banco Mundial.
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2.7 Países na fase avançada da reforma 
identificam aspectos comuns em 
matéria da orçamentação pelo 
desempenho de programas 
Comentário por Alta Fölscher

Uma das prioridades da reforma orçamental em curso em muitos países com uma 
história mais longa de reformas, é a introdução ou o fortalecimento da orçamentação 
pelo desempenho de programas. A apresentação feita pela Etiópia enfatizou o 
papel da orçamentação pelo desempenho como reforma chave, catalisadora das 
modificações na estruturação das instituições e das necessidades de capacidades do 
sistema. Por conseguinte, os debates pelo grupo de países avançados no domínio da 
reforma orçamental debruçaram-se sobre os desafios apresentados pela orçamentação 
por programas.  

O primeiro aspecto estava relacionado com a definição da orçamentação pelo 
desempenho de programas. O termo ‘orçamentação por programas’ foi empregue 
pela primeira vez nos anos sessenta para referir à afectação de fundos a programas 
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visando concretizar os objectivos prioritários a todos os níveis do Governo, 
independentemente da localização organizacional dos mesmos. Um programa no 
sector das águas financia a despesa relacionada com a água no ministério das águas, 
agricultura e desenvolvimento rural, por exemplo. Nesta acepção, o termo estava 
também associado à identificação de objectivos e às medidas de desempenho do 
programa, bem como a monitorização do mesmo no decorrer da implementação.  

Alguns dos comentários nesta sessão – por exemplo, o da Botsuana relativo às 
dificuldades em afectar fundos para um programa de águas realizado por vários 
ministérios, o da África do Sul explicando que não aplica orçamentação por programas 
mas apenas orçamentação pelo desempenho, e as perguntas dirigidas à Etiópia sobre 
como atribui responsabilidades no âmbito da orçamentação por programas – tinham 
que ver com a associação do termo ‘orçamentação por programas’ à identificação, 
afectação de fundos, e gestão centrada nos resultado em todos os programas do 
governo.

Porém, hoje em dia a expressão ‘pelo desempenho de programas’ é frequentemente 
utilizada intermutavelmente com ‘orçamentação pelo desempenho’. Refere-se à 
aplicação de informação acerca do desempenho em orçamentos classificados (e nos 
quais as verbas são preferentemente afectadas) por programas que não abrangem 
ministérios, mas que constituem uma dimensão da estrutura orçamental por 
ministério. Por outras palavras, a orçamentação pelo desempenho de programas refere-
se aos sistemas que produzem orçamentos por programas e que associam – mais ou 
menos formalmente – o financiamento de instituições públicas ao desempenho ou aos 
resultados das mesmas. Quando os programas não abrangem organizações e servem 
de instrumentos para a afectação, implementação e monitorização de orçamentos nos 
ministérios, não existe uma decomposição da responsabilização de fundos.  

Até mesmo onde programas transversais são usados, o quadro de medição do 
desempenho que acompanha o programa pode ser concebido de modo a atribuir 
responsabilidade por resultados ou produtos específicos a determinadas organizações. 
Embora os fundos sejam afectados ao programa no seu todo, níveis mais baixos de 
afectação no programa podem conferir determinados resultados ou produtos a certas 
organizações. Até certa medida, uma tal estrutura não é diferente de afectar um 
pagamento de transferência a uma agência a partir do orçamento de um ministério na 
condição que sejam cumpridos objectivos específicos ou empreendidas determinadas 
actividades. Estes tipos de mecanismos para a gestão de programas do governo, 
porém, dependem da qualidade do sistema de classificação utilizado no orçamento: 
só é possível gerir um programa que abranja várias organizações se a classificação 
do orçamento e do plano de contas estiver alinhada e seja multi-dimensional. Assim, 
assegurar clareza acerca da responsabilização política e administrativa aos níveis 
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inferiores a programas transversais não é impossível: porém a responsabilidade 
política global pela medida como o programa e a combinação de resultados e 
produtos contribuem para os objectivos do programa é frequentemente obscura.

Um segundo aspecto estava ligado aos critérios empregues na definição de um 
programa e o controlo das estruturas do programa. Os participantes comentaram 
que, frequentemente, se os critérios sobre o que constitui um programa não estiverem 
claros, os programas podem proliferar. Quando os programas são introduzidos pela 
primeira vez na classificação do orçamento, as estruturas de programas são discutidas 
extensivamente com o ministério das finanças e a ajuda técnica está disponível. Isto 
resulta numa estrutura por programas relativamente nítida. Porém, três a cinco anos 
depois, muitos programas adicionais poderão vir a existir que não respondem tão 
bem aos objectivos ou às actividades, nem aos critérios originalmente definidos. Isto 
prejudica o programa orçamental baseado em programas. Assim, é importante que os 
ministérios das finanças aprovem as mudanças às estruturas de programas.   

É igualmente importante que os ministérios das finanças não determinem as 
estruturas de programas dos ministérios da tutela sem uma consulta extensa. 
Conforme foi indicado nas respostas da Etiópia a perguntas, as instituições individuais 
devem definir as suas próprias estruturas de programas, pois são elas as responsáveis 
pela prestação dos serviços e têm melhores conhecimentos de como melhor estruturar 
os seus programas como instrumentos de financiamento, entrega e monitorização. 
Porém, a aprovação pelo ministério das finanças continua a ser necessária.  

A discussão também destacou que a orçamentação pelo desempenho de programas 
tem mais probabilidade de ter êxito se os países mudarem a estrutura do orçamento 
que os parlamentos aprovaram. Alguns países introduzem a orçamentação pelo 
desempenho de programas, mas a estrutura do orçamento por programas é 
semelhante à do orçamento tradicional por repartições administrativas/rubricas e 
mantém o formato no qual o orçamento foi aprovado. Nestes casos, a orçamentação 
por programas tem pouco efeito, é ignorada, ou é empreendida apenas para cumprir 
o que foi decidido aquando da formulação da documentação, mas sempre com a 
ideia que as propostas por repartições administrativas/rubricas surtam efeito. Os 
participantes advertiram que, nesses casos, as metas de desempenho definidas na 
documentação da orçamentação pelo desempenho de programas não passam de listas 
de desejos, com instituições fracas a apoiar a realização dos mesmos.

Um aspecto associado é o nível de discrição que é conferido aos ministérios para 
afectar os fundos dotados a um programa a recursos humanos, bens e serviços ou à 
despesa de capital. Os participantes apontaram para o facto que a responsabilização 
pelo desempenho é enfraquecida quando o ministério das finanças continua a controlar 
níveis mais baixos de afectações. A funcionalidade da orçamentação por programas 
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exige que os ministérios tenham o poder de reduzir ou aumentar o financiamento 
até aos plafonds definidos a actividades, grupos de actividades, subprogramas ou até 
programas, dependendo das actividades que venham a responder aos seus objectivos. 
Tradicionalmente, os ministérios das finanças controlavam as despesas por unidades 
administrativas e rubricas, como recursos humanos, transporte, comunicação e 
consultores. Porém, os ministérios sabem como estas rubricas são conjugadas para a 
execução das actividades: se uma rubrica sofre cortes (ou aumentos), estes afectam 
igualmente todas as actividades prioritárias e não prioritárias e, por conseguinte, 
incidem sobre a capacidade de um ministério executar bem as suas prioridades face 
a esse orçamento. Porém, o aumento da discrição, deve estar associado a uma maior 
responsabilização pelo desempenho, para assegurar que os incentivos que alicerçam 
as afectações estejam relacionados com o desempenho do programa.

Por último, os participantes enfatizaram que as reformas na orçamentação 
pelo desempenho de programas não se tratam de um exercício de curta duração. 
Demora muitos anos a desenvolver quadros de informação sobre o desempenho de 
programas e os próprios sistemas para assegurar que a informação utilizada para 
avaliar o desempenho dos programas seja abrangente, correcta, fidedigna, pertinente 
e oportuna. Embora seja mais fácil para os programas centrados em produtos adoptar 
uma abordagem de desempenho, o processo é muito mais difícil para programas 
que prestam serviços de carácter político, regulamentar ou administrativo. Para 
todos os tipos de programas, porém, as organizações aprendem por experiência 
se os indicadores e metodologias de interpretação dos indicadores (por exemplo, 
benchmarking, indexação, notações e definição de metas) fornecem informação 
pertinente para a tomada de decisões. Frequentemente, a disponibilidade de 
informação de desempenho dos programas, por si só, não é suficiente para assegurar 
o desempenho dos programas: os indicadores assinalam efectivamente os sucessos 
ou os fracassos passados ou futuros, mas não oferecem muitas informações aos 
directores dos programas e às agências de fiscalização sobre as razões pelo sucesso 
ou o fracasso. Isto exige uma outra forma de avaliação de programas. Regra geral, 
a capacidade para utilizar a informação a respeito do desempenho dos programas 
para tomar decisões durante o processo de orçamentação demora algum tempo 
a desenvolver. Também leva tempo a realinhar as estruturas organizacionais e de 
decisão a um orçamento por programas.

São estes os factores que os participantes identificaram como necessitando de 
uma visão clara de como a orçamentação pelo desempenho dos programas deve 
ser desenvolvida, aliada a uma estratégia para assegurar o seu desenvolvimento 
sistemático em conformidade com os princípios adoptados. No curto prazo, a 
reforma é onerosa e difícil, e a sua implementação poderá sofrer percalços uma vez 
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que os benefícios demoram a registarem-se. Um factor chave é que a reforma seja 
internalizada: embora o ministério das finanças possa dirigir e apoiar a reforma, e 
as normas que regem a reforma, haverá maior hipótese de ser bem sucedida se os 
ministérios necessitarem, adoptarem e dirigirem a sua implementação nas áreas sob 
o seu domínios.   

O debate entre o grupo de países avançados realçou a relevância do programa 
previsto pela CABRI no sentido de investigar e dar orientação sobre as práticas 
operacionais emergentes em África relativas à introdução da orçamentação pelo 
desempenho de programas. Embora as abordagens relativas à orçamentação pelo 
desempenho de programas apresentem divergências, continuam a registarem-se 
desafios comuns. 
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2.8 Etiópia
Desu Gebre 
Comentário por Alta Fölscher

O sistema orçamental da Etiópia abarca o governo nacional, nove governos regionais 
e duas administrações municipais. Trata-se de um sistema federal, com o orçamento 
do governo central a incluir transferências para as regiões.

Tabela 2.8.1: A Etiópia de relance
Habitantes 77 milhões

PIB por capita (US$2000) 161

Receitas do Governo central (% do PIB) 14.8%

Dívida externa (% do PIB) 15.3%

Ajuda líquida (% do PIB) 12.8%

Fonte: Banco Mundial (2008)

A reforma do sector público na Etiópia está a ser empreendida ao abrigo de um 
Programa de Reforma da Função Pública (Civil Service Reform Programme – CSRP), 
introduzido em 1996.   
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A reforma foi introduzida após de o governo se ter apercebido que as funções 
essenciais da função pública, como a formulação de políticas, gestão financeira 
e prestação de serviços, eram dificultadas pelo legado de sistemas institucionais. 
Problemas chaves eram: legislação e modalidades de trabalho desactualizados em 
matéria da função pública; ausência de um quadro de planeamento e orçamentação 
de médio prazo; controlos financeiros e de recursos humanos ineficazes; salários e 
categorias de trabalho inadequados na função pública; fracas capacidades de tomada 
de decisões estratégicas e a nível do conselho de ministros; e enfoque insuficiente 
sobre as abordagens modernas de gestão no domínio da prestação de serviços 
(Mengesha e Common 2006).  

O programa abarca cinco áreas de reforma: gestão dos recursos humanos, quadros 
superiores, prestação de serviços, ética e gestão das finanças públicas. Em Setembro 
de 2001, o governo lançou a o Programa de Apoio à Capacitação do Sector Público 
(Public Sector Capacity Building Support Programme – PSCAP), para dar continuação 
ao CSRP. As realizações principais do CSRP foram a formulação de nova legislação 
(por exemplo, uma proclamação sobre a gestão financeira, uma lei relativa à função 
pública, e uma política de prestação de serviços) e sistemas operacionais em matéria 
de orçamentação, contratação pública, e alguns aspectos da gestão de recursos 
humanos (como inquéritos sobre salários e gestão de dados).

Um aspecto importante do PSCAP passava por aplicar os ganhos realizados pelo 
CSRP a todas as regiões e níveis de governo. O novo programa assentou em estudos 
piloto realizados junto de ministérios, departamentos e agências seleccionados. As 
medidas específicas tomadas para apoiar o programa foram: o estabelecimento de 
pontos focais responsáveis pela implementação em todos os níveis do governo; uma 
série de seminários organizados para sensibilizar os líderes políticos e os funcionários 
públicos em todo o país; e o lançamento de um ‘programa especial’ concebido para 
aprofundar a gestão pelo desempenho nos ministérios, departamentos e agências 
prioritários – a Política de Melhoramento do Desempenho e da Prestação de Serviços 
(Performance and Service Delivery Improvement Policy – PSIP) (Mengesha e Common 
2006).   

Nestes programas, as reformas no domínio da gestão das finanças públicas estão 
integradas no Programa de Gestão e Controlo da Despesa (Expenditure Management 
and Control Programme – EMCP), que visa criar um sistema de gestão financeira 
eficiente, eficaz, responsável e transparente, que contribuirá para as acções de 
desenvolvimento económico do governo.  

O EMCP, por sua vez, consiste em oito projectos: reforma do quadro legal; o 
projecto de reforma no domínio da contratação pública; reforma orçamental; reforma 
da gestão de caixa; reforma do sistema contabilístico, reforma da auditoria interna; 
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reforma da gestão da propriedade do Estado; e um projecto para desenvolver um 
sistema integrado de gestão de informação financeira.   

O projecto de reforma orçamental definiu vários objectivos:

•	 reformular o plano de contabilidade e desenvolver uma nova série única de 
códigos de despesa para substituir as três séries de códigos anteriores;

•	 introduzir um código financeiro com medidas detalhadas para os processos 
de planeamento e orçamentação da despesa;

•	 introduzir orçamentação %s de custos através da classificação orçamental e 
integrar a preparação dos orçamentos corrente e de capital; e

•	 introduzir um sistema novo de classificação orçamental que ligue o orçamento 
a organizações com mais coerência e pormenor.

As reformas orçamentais estão em vias de ser implementadas aos níveis federal, 
regional e sub-regional do governo. Em comparação às dificuldades provocadas 
no passado pelas diferentes estruturas orçamentais para a gestão integrada dos 
recursos em todos os níveis de governo, o estabelecimento de uma nova estrutura 
orçamental que oferece uniformidade em todas as regiões no âmbito do projecto de 
reforma orçamental, é um grande feito. Nas instituições federais, o projecto também 
já introduziu uma plataforma electrónica – o IBEX.   

Porém, as práticas orçamentais actuais ainda apresentam fragilidades: embora 
o quadro que rege a preparação de orçamentos tenha sido harmonizado a todos 
os níveis do governo e a plataforma federal tenha sido melhorada, os orçamentos 
continuam a ser preparados (regra geral) de acordo com a abordagem incremental 
com um horizonte de um ano. O orçamento é fundamentado principalmente nos 
insumos e proporciona muito pouca informação sobre como os recursos serão gastos 
e os produtos que são previstos.   

Uma forma de ultrapassar esta fragilidade é reformar o calendário e o processo 
orçamentais para permitir mais tempo para identificar melhor as prioridades e as 
afectações de verbas. Ademais, o governo etíope optou por introduzir a orçamentação 
por programas. Em vez de elaborar o orçamento principalmente por linha, o governo 
irá introduzir um orçamento por programas que contenha a actividades e as relativas 
despesas pelos produtos previstos. O objectivo é melhorar a afectação de recursos 
para as prioridades estratégicas do governo e gerir a despesa para alcançar estas 
prioridades.

A orçamentação por programas exige não só a reformulação do orçamento, 
como também uma abordagem diferente em relação à despesa pelos ministérios, 
departamentos e agências, assim como processos diversos para integrar o orçamento 
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mais efectivamente na administração de instituições e programas. A orçamentação 
por programas requer, pelo menos, a introdução ou o reforço do planeamento 
estratégico, incluindo a formulação de uma visão, missão e objectivos para cada órgão 
público, como também a definição de programas com objectivos e produtos para cada 
órgão público.  

A intenção é que, através de uma abordagem de orçamentação por programas, 
os ministérios, departamentos e agências poderão apresentar os seus orçamentos 
com base em informações mais úteis sobre os serviços a serem prestados. Ao mesmo 
tempo, o governo poderá apresentar os seus planos de despesa com informação 
sistemática sobre a aplicação dos recursos. Assim, um orçamento por programas 
confere transparência e responsabilização na prestação de serviços.   

O governo espera que a orçamentação por programas o permita, em conjunto 
com as demais partes interessadas, determinar melhor se a afectações reflectem 
as prioridades. Ademais, poderá planear melhor a prestação de serviços e a 
monitorização da aplicação dos recursos em cada programa. As áreas nas quais 
podem ser feitas poupanças ou onde mais recursos são necessários também deixarão 
de ser identificadas em termos dos insumos – com uma noção pouco clara de como 
os fundos inadequados (ou excessivos) afectam a prestação de serviços – mas por 
actividades, resultados e programas de maior ou menor prioridade.

A implementação da orçamentação por programas ainda está na fase inicial. De 
início, será aplicada apenas a nível federal em 20 ministérios seleccionados para 
pilotar a nova abordagem. Em preparação para o próximo ciclo orçamental, os 
ministérios designados fizeram objecto de acções de formação. A formação visou 
consciencializar os actores sobre a abordagem: incluiu informar os ministérios do que 
se trata a orçamentação por programas, comparando esta abordagem aos orçamentos 
e à orçamentação tradicional por rubricas, e investigar as vantagens e desvantagens 
de cada abordagem. O manual de procedimentos e um módulo de formação técnica 
estão em vias de serem preparados. O próximo passo será a formação do pessoal para 
a plena implementação da orçamentação por programas a nível federal.   

O ministério prevê que a aplicação efectiva da orçamentação por programas seja 
um projecto de longa duração. Antecipa alguma confusão nas fases iniciais. Visto que 
a reforma também significa mudanças nas responsabilidades dos quadros superiores, 
também exigirá uma modificação, a longo prazo, no modo como os ministérios, 
departamentos e agências são geridos. Também, embora a sua implementação e os 
processos anuais sejam incómodos e morosos, e a abordagem seja dispendiosa e exija 
um recurso a muita informação e a um investimento inicial avultado em sistemas 
e desenvolvimento de dados, a expectativa é que, a longo prazo, os benefícios 
excederão os custos.  
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3.1 Introdução

O aproveitamento eficiente dos fundos de ajuda constitui uma prioridade importante 
para os países que participam na CABRI. Este interesse alicerça as acções da CABRI 
no tocante à contabilização da ajuda no orçamento. Na sequência do estudo conjunto 
da CABRI/SPA, Contabilização da Ajuda no Orçamento, realizado em 2007, a rede tem 
empreendido acções internas e externas no domínio da implementação da Declaração 
de Paris sobre a utilização de sistemas nacionais e a contabilização da ajuda no 
orçamento.

Este capítulo contém um balanço das acções empreendidas desde 2007. O primeiro 
artigo oferece uma síntese do trabalho realizado pela CABRI com o Ministério 
da Economia e das Finanças do Ruanda. Com referência ao quadro analítico 
desenvolvido para o estudo de 2007, a CABRI analisou os critérios e os processos 
subjacentes que resultam em que os fluxos de ajuda estejam contidos ‘no plano’, 
‘no orçamento’, ‘pelo Parlamento’ e/ou ‘no sistema de contabilidade’. O artigo foi 
elaborado pelos investigadores, nomeadamente, Clement Ncuti do Ministério da 
Economia e das Finanças do Ruanda e Mailan Chiche da Mokoro Limited. Este 
estudo foi divulgado num seminário que contou com a participação das partes 
interessadas com o objectivo de definir um conjunto de critérios para determinar 
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quando a ajuda deve estar reflectida na documentação orçamental (ou seja, estar ‘no 
orçamento’) e quando deve ser aprovada pelo Parlamento como parte da Lei das 
Finanças (ou seja ‘pelo Parlamento’). Igualmente, o estudo revelou certos aspectos 
institucionais e relacionados com processos controlados pelo ministério das finanças, 
que o ministério tomou em linha de conta para melhorar a quantidade e a qualidade 
da ajuda no orçamento. 

O segundo artigo contém a resposta da CABRI em relação ao disposto na Agenda 
de Acção de Acra de 2008 sobre a utilização dos sistemas nacionais. O comentário, 
por Aarti Shah do Secretariado da CABRI, revela que, embora se trate de um aspecto 
importante para melhorar a eficácia da ajuda, o recurso aos sistemas nacionais não 
passa de uma acção específica que deve ter em consideração a situação no país. 



90

3.2 Contabilizando mais ajuda no  
orçamento do Ruanda 
Clement Ncuti e Mailan Chiche

As contas públicas do Ruanda relativas ao ano 2007 revelam que 30.9% dos recursos 
aplicados pelo governo são provenientes de doadores. Assim, a ajuda representa uma 
proporção importante dos recursos públicos, e o tratamento que é dado à ajuda no 
processo orçamental é importante para a gestão eficiente das finanças públicas em 
geral. Porém, o estudo realizado pela CABRI/Ministério da Economia e das Finanças 
(MINECOFIN) constatou que, em 2007, apenas 16% dos projectos e programas 
figuravam continuamente na base de dados da ajuda no orçamento e no sistema de 
contabilidade, indicando fragilidades significativas nos sistemas para gerir e integrar 
a ajuda no orçamento.

Por esta razão, o Ruanda manifestou grande interesse em participar nas iniciativas 
da CABRI em 2007 e 2008, vocacionadas para apoiar os Estados africanos a 
contabilizar mais e melhor a ajuda no orçamento. Em 2007, o Ruanda representou o 
primeiro dos cinco estudos de caso no âmbito do Relatório de Síntese e Nota de Boas 
Práticas  publicados pela CABRI/Strategic Partnership (SPA) abrangendo dez países 
e indicando como os países integram a ajuda no orçamento. Em 2008, o Ruanda foi 
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o primeiro país a tirar partido do apoio da CABRI para responder às fragilidades 
operacionais e integrar a ajuda no orçamento. 

Este artigo debruça-se sobre as acções empreendidas pelo Ruanda e a CABRI, e 
os resultados das mesmas. Refere aos aspectos mais salientes do trabalho em geral e 
entra em mais pormenor no que respeita a determinados aspectos de interesse para 
todos os países africanos.1 Consiste em três partes: a primeira delineia os antecedentes 
da intervenção conjunta por parte do MINECOFIN e da CABRI; a segunda analisa a 
investigação e as conclusões do estudo; e a terceira e quartas partes reflectem sobre as 
conclusões do workshop, os resultados da intervenção e o futuro do processo.

Antecedentes

A utilização dos sistemas nacionais para gerir a ajuda trata-se de um aspecto 
fulcral das declarações internacionais sobre a eficácia da ajuda. Mais recentemente, 
este aspecto encontra-se manifestado na Agenda de Acção de Acra, que realça o 
compromisso no sentido de usar os sistemas nacionais. Este compromisso assenta 
na convicção que a apropriação, pelo país, da estratégia e da liderança da gestão 
da ajuda são importantes para determinar a eficácia da ajuda; e que o reforço dos 
sistemas nacionais trata-se de uma condição necessária para o desenvolvimento de 
capacidades sustentáveis no seio da função pública e, por conseguinte, para o alívio 
da pobreza e desenvolvimento. 

Da perspectiva nacional, o compromisso significa que o sistema orçamental, em 
particular, deve integrar convenientemente a ajuda pois, em última análise, é através 
deste sistema que os recursos públicos são afectados, desembolsados, utilizados 
e contabilizados, e trata-se de um aspecto importante para a expansão das infra-
estruturas, bens e serviços públicos.

Embora o compromisso no tocante à eficácia da ajuda seja internacional, a 
contabilização da ajuda no processo orçamental é também importante a nível 
nacional, não apenas para que a ajuda seja utilizada de modo eficiente, como também 
para a utilização eficaz dos recursos próprios do país. É difícil decidir como aplicar 
os recursos próprios em bens e serviços públicos sem saber o que os doadores 
pretendem fazer com os seus recursos. A contabilização da informação relativa à 
despesa de ajuda nos diversos documentos orçamentais é um primeiro passo, mas 
o verdadeiro desafio reside em fazer plena utilização dos sistemas nacionais; ou 
seja, integrar a ajuda no processo orçamental de modo a que o próprio sistema seja 
utilizado para a gestão da ajuda. 

1 Mais informações sobre o estudo, as conclusões do estudo, as propostas e conclusões do workshop 
estão disponíveis do Secretariado do MINECOFIN e CABRI. 
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O estudo CABRI/SPA de 2007 visava auxiliar os países africanos a integrar melhor 
a ajuda no orçamento. O estudo decompôs o processo orçamental e a contabilização 
da ajuda no orçamento nas suas partes constituintes. A contabilização da ajuda no 
orçamento passa pela integração da ajuda no plano, pelo Parlamento, no tesouro, 
nas aquisições, no sistema de contabilidade, nos relatórios e na auditoria. Na prática, 
contudo, embora a ajuda raramente esteja integrada em todas as fases, normalmente 
está reflectida ou integrada em uma ou mais. Os projectos e programas financiados 
com ajuda podem ser integrados ou reflectidos em qualquer número ou combinação 
de fases, em função do país, do doador e do próprio projecto ou programa. 

A vantagem, para o Ruanda, de decompor o ciclo orçamental e a gestão dos fluxos 
de ajuda deste modo tornou-se clara aquando do estudo realizado pela CABRI em 
2007. O estudo de caso do Ruanda revelou que cada fase apresenta diferentes desafios 
e que a evolução rumo a uma melhor qualidade e maior cobertura da ajuda também 
difere. Revelou que as fragilidades numa fase resultam numa fraca integração numa 
fase subsequente. Face a isto, o Ruanda pediu a ajuda da CABRI no sentido de 
identificar a fase e/ou a questão susceptível de contribuir mais para os seus esforços 
de contabilizar mais ajuda no orçamento, e formular estratégias a esse respeito. A 
CABRI presta este tipo de assistência aos seus estados membros, que passa pela 
identificação, através de um exercício de scoping conjunto, do aspecto principal que 
o país pretende analisar, através de estudos liderados pela CABRI e uma ou mais 
sessões de trabalho com os respectivos intervenientes para resolver a questão e definir 
as medidas a tomar. A participação de técnicos superiores do orçamento de outros 
países na rede CABRI trata-se de um recurso valioso (ver caixa para uma explicação 
mais pormenorizada do processo).

As	acções	da	CABRI	no	âmbito	da	ajuda	no	orçamento	
A utilização de sistemas nacionais tem sido um tema chave no trabalho da 
CABRI desde 2007. Na sequência do estudo sobre a Contabilização da Ajuda 
no Orçamento em 2007, que abrangeu vários países, a rede ofereceu aos estados 
membros interessados a opção de um processo mais dirigido de estudos 
nacionais e assistência, empregando a abordagem desenvolvida para o estudo 
de 2007.

Enquanto o processo exacto e o enfoque da pesquisa e da ajuda dependem 
das circunstâncias no país, a abordagem da CABRI passa pela identificação do 
problema (através de um exercício de scoping em comum), pesquisa, colaboração 
no país por membros da rede, e a formulação e negociação entre as partes 
interessadas a respeito das medidas a tomar para ultrapassar os principais 
obstáculos na contabilização da ajuda no orçamento. 
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O processo reconhece que a contabilização da ajuda no orçamento é um 
assunto que incide em vários intervenientes. O sucesso não depende somente 
da colaboração entre os doadores e o governo, mas também é uma função 
do nível de aceitação dos princípios e processos centrais pelos diversos 
actores governamentais, inclusive os ministérios e os gabinetes centrais de 
administração da ajuda e do orçamento. Assim, a CABRI opta por oferecer 
estudos e ajuda independente, realizada por peritos aprovados pela CABRI, 
com a participação de outros membros da rede, para destrinçar os problemas 
de um modo imparcial. O objectivo é que estes estudos dêem origem a um 
entendimento comum das questões entre as partes intervenientes, facilitando 
assim o consenso no que respeita às soluções. 

Outra componente fundamental para os estudos e assistência prestada pela 
CABRI é que aproveita os conhecimentos localizados nos países participantes da 
CABRI ao investigar os obstáculos internos. Por exemplo, no caso do Ruanda, 
técnicos superiores do orçamento de Moçambique, Gana, Uganda, Tanzânia e 
África do Sul participaram no processo. 

Enquanto que o país membro em apreço é o principal beneficiário deste 
processo, os técnicos dos outros países que participam no processo também 
aperfeiçoam os seus conhecimentos. Igualmente, o trabalho pormenorizado nos 
próprios países no domínio da contabilização da ajuda no orçamento permite ao 
secretariado da rede enriquecer a sua base de conhecimentos sobre a utilização 
de sistemas nacionais. Estes conhecimentos, além de estarem disponíveis a todos 
os países participantes, também contribuem para informar a participação da 
CABRI em foros internacionais subordinados à eficácia da ajuda em nome dos 
seus membros. 

Fonte: Secretariado da CABRI 

O estudo CABRI/SPA sobre a contabilização da ajuda no orçamento norteia-se pelo 
indicador da Declaração de Paris sobre a utilização dos sistemas nacionais (Indicador 
5a: utilização do tesouro nacional, sistemas de execução orçamental e auditoria) e 
o indicador relativo ao alinhamento dos fluxos de ajuda às prioridades nacionais 
(Indicador 3: ajuda ao sector governamental com respeito ao orçamento). Em relação a 
cada ciclo do orçamento, define o que significaria se a ajuda estivesse completamente 
integrada no orçamento. A Tabela 3.2.1 apresenta as definições empregues.

Um indicador importante de como o Ruanda tem conseguido contabilizar a ajuda 
no orçamento em cada uma destas fases, é a medida como os processos resultam 
na gestão exaustiva, transparente e responsável da ajuda e dos recursos próprios no 
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Ruanda. Por conseguinte, a missão teve como principal objectivo identificar os 
obstáculos principais que incidem em cada fase, ao procurar saber se:

•	 informação exaustiva é disponibilizada no momento oportuno aos decisores 
apropriados; 

•	 a informação está correcta e é significativa para a tomada de decisões em 
relação ao orçamento; e 

•	 as instituições de gestão da ajuda actuam de modo transparente para que 
haja prestação de contas em relação à ajuda.

Identificação dos obstáculos principais à melhor gestão da 
ajuda no orçamento do Ruanda 

Nos inícios de 2008, o governo do Ruanda empreendeu um exercício exaustivo 
de compilação das contas públicas em relação ao exercício financeiro de 2007, que 
permitiu incluir não só os fluxos de ajuda que passaram pela tesouraria e sistemas de 
contabilidade do país, mas toda a ajuda que foi desembolsada ao governo geral e a 
entidades públicas, nem que os projectos tivessem sido executados por unidades de 
implementação e tivessem sido usadas contas bancárias separadas. Constataram-se 
discrepâncias significativas quando a quantia total da ajuda nas contas resultantes 
foi comparada à ajuda desembolsada registada no Banco de Dados da Ajuda ao 
Desenvolvimento (DAD) pela Unidade de Financiamento Externo do MINECOFIN 

Tabela 3.2.1: Quadro analítico para a ajuda no orçamento 
Termo Definição

No plano As despesas da ajuda a programas e a projectos estão integradas nos planos 
estratégicos e documentos de apoio das agências de despesa sobre as intenções de 
política por detrás das propostas de orçamento. 

No orçamento O financiamento externo, incluindo o financiamento a programas e projectos, bem como 
a aplicação prevista, está registado na documentação do orçamento. 

Pelo parlamento (ou 
‘através do orçamento’)

O financiamento externo, está incluído nas receitas e apropriações aprovadas pelo 
parlamento. 

No tesouro O financiamento externo é desembolsado para os principais fundos de receitas do 
governo e, é gerido através dos sistemas governamentais. 

Nas aquisições As aquisições efectuadas com financiamento externo, seguem os processos de aquisição 
do governo 

No sistema de 
contabilidade

O financiamento externo é registado e contabilizado nos sistemas de contas do governo, 
de acordo com o sistema de classificação do governo. 

Na auditoria O financiamento externo é auditado pelo sistema de auditoria do governo.

Nos relatórios O financiamento externo está incluído nos relatórios ex post do governo. 

Fonte: CABRI/SPA (2008)

t
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e à ajuda total prevista na Lei de Finanças. Isto aponta para a aplicação de regras 
diferentes a momentos diferentes e/ou à recolha de dados pouco sistemática ou fraca.

Entretanto, o governo estava a ser pressionado por alguns doadores no sentido de 
incluir a ajuda em documentos orçamentais sobre os quais tinha pouco controlo e em 
relação aos quais não pretendia assumir qualquer responsabilidade. 

O exercício de scoping levado a cabo conjuntamente pelo Gabinete do Orçamento/
CABRI revelou que a questão central no contexto do Ruanda se prendia por qual 
a ajuda que deveria ser incluída na documentação orçamental e como isto deveria 
ser feito. A falta de um entendimento comum entre os principais intervenientes em 
relação ao tratamento a dar aos diferentes tipos de ajuda ao longo do ciclo orçamental 
emergiu como um obstáculo importante em disponibilizar a informação de ajuda 
certa às pessoas certas no momento certo. A formulação de um conjunto claro de 
regras para o tratamento dos fluxos de ajuda logo à partida constitui um elemento 
fundamental para melhorar a compreensão comum. Assim, o trabalho no Ruanda 
concentrou-se nas dimensões de ‘no plano’, ‘no orçamento’ e ‘pelo Parlamento’ do 
ciclo. 

Havia o reconhecimento que, para além de não existir uma orientação clara sobre 
como tratar a ajuda no processo orçamental, os mecanismos e processos de gestão de 
informação existentes eram complexos e fragmentados, resultando em informação 
incoerente sobre os fluxos e a aplicação da ajuda. 

A intervenção da CABRI/MINECOFIN visava definir:

•	 Quais seriam as regras a aplicar no Ruanda para integrar a ajuda no 
orçamento: em que situações o Ruanda excluiria a ajuda externa: (i) da sua 
Lei das Finanças ou ‘pelo parlamento’, (ii) da sua documentação orçamental 
(ou ‘no orçamento’) mas não da Lei das Finanças, e (iii) da Lei das Finanças 
e da sua Documentação Orçamental. 

•	 Como as regras devem ser aplicadas para alcançar uma integração de 
qualidade da ajuda no orçamento. A questão passava por saber como os 
processos podiam ser integrados para assegurar a captura de informação 
suficiente, útil e de qualidade sobre a ajuda externa nos momentos mais 
pertinentes do ciclo orçamental.

O estudo, realizado entre Junho e Outubro de 2008, concentrou-se na ajuda oficial 
ao desenvolvimento (AOD) ao sector governamental; designadamente, todas as 
concessões e empréstimos dos parceiros de desenvolvimento desembolsados ao 
abrigo de um acordo com uma agência governamental e que têm como objectivo 
principal a promoção do desenvolvimento económico e do bem-estar em Ruanda. 
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O apoio orçamental, por já figurar no orçamento em todos os respeitos, não foi 
incluído no trabalho empreendido. O importante, portanto, era definir como os 
fluxos destinados a projectos e programas seriam contabilizados no orçamento de no 
Parlamento, e como seria feita a gestão dos fluxos destinados a projectos e programas 
para assegurar que a inclusão fosse transparente e significativa.

Após o exercício de scoping, foram preparados termos de referência para a equipa de 
investigação. A sessão de trabalho, realizada em Outubro, contou com a participação 
das respectivas unidades do MINECOFIN, representantes dos doadores principais do 
Ruanda e técnicos do orçamento de Moçambique, Gana, Tanzânia, Uganda e África 
do Sul. Após a sessão de trabalho, foi elaborado um relatório final contendo a decisões 
principais, que levou a uma série de reformas conduzidas pelo MINECOFIN.

Processo do estudo 
O processo de estudo foi importante para criar um entendimento comum entre todas 
as partes interessadas. Embora existissem opiniões comuns em relação aos obstáculos 
significativos que contribuíam para a subestimação da ajuda no orçamento, também 
existiam diferenças importantes. O estudo promoveu um entendimento comum das 
causas do problema como uma plataforma para decidir sobre as reformas.

Foi constituída uma equipa de estudo composta de um técnico superior do 
Ministério da Economia e das Finanças do Ruanda (MINECOFIN) e do investigador 
da CABRI que havia realizado o estudo inicial sobre a ajuda do orçamento no Ruanda. 
O estudo foi realizado em três fases:

•	 Na primeira fase, a equipa analisou as diferenças entre a AOD ao sector 
público relatado pelos doadores ao DAD (ver caixa abaixo sobre instituições 
de gestão de ajuda e bases de dados no Ruanda), a AOD nas contas 
consolidadas, e a AOD na Lei das Finanças e seus anexos. O propósito 
da análise foi estabelecer como a natureza dos fluxos de ajuda, e/ou os 
processos de os gerirem, contribuíram para as diferenças. Durante esta 
fase, foram realizadas entrevistas com os intervenientes principais do sector 
público para definir os critérios a adoptar para decidir se a ajuda deve figurar 
no orçamento ou no Parlamento. 

•	 Na segunda fase, a equipa estudou o fluxo do orçamento, dos desembolsos 
e da despesas em relação a projectos ou programas seleccionados, com o 
objectivo de obter informação de como as instituições de gestão da ajuda e 
do orçamento afectavam o momento da entrega da informação e a qualidade 
da mesma, ou seja, se a integração no processo orçamental era feita de modo 
oportuno e significativo. 
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•	 A terceira fase passou por uma análise de ambos os conjuntos de informação 
para estabelecer quando a ajuda devia figurar no orçamento ou no 
Parlamento, os motivos por não figurar nem no orçamento nem no sistema 
de contabilidade, e as fragilidades dos processos subjacentes no sentido de 
assegurar a qualidade da integração da ajuda. 

Instituições	centrais	de	gestão	da	ajuda	
No MINECOFIN, são três as instituições responsáveis pela gestão da ajuda: a 
Unidade de Financiamentos Externos (EFU), o Gabinete Central de Investimento 
Público e de Financiamento Externo (CEPEX), e as unidades Nacionais do 
Orçamento e do Planeamento do Desenvolvimento. 

A EFU, estabelecida em 2005, é o ponto de partida para a fiscalização e a 
gestão da ajuda externa. Na implementação do seu mandato, esta é apoiada pela 
Unidade de Coordenação da Ajuda, e financiada por um fundo composto de seis 
doadores. Especificamente, compete à EFU o acompanhamento do progresso 
rumo à implementação da Política de Ajuda e da Declaração de Paris. Ademais, 
a EFU foi a promotora do DAD, e está encarregue de assegurar a qualidade 
dos dados aí contidos em relação à ajuda prestada ao Ruanda pelos doadores. 
Os dados introduzidos no DAD são obtidos a partir das informações prestadas 
pelos doadores em relação aos fluxos de ajuda.

A CEPEX, uma agência autónoma subordinada ao MINECOFIN, é responsável 
por prestar assistência técnica aos ministérios e instituições públicas em matéria 
da preparação, negociação, implementação, monitorização e avaliação de 
projectos. Foi criada nos finais da década de 1990. A CEPEX administra a base de 
dados que faz o acompanhamento da implementação dos projectos, e abrange 
um leque muito mais amplo de projectos do que os projectos/programas 
financiados pelos doadores. Até à data, os relatórios da CEPEX têm sido a fonte 
principal de dados sobre a execução e o desenvolvimento do orçamento. 

Em conjunto, as Unidades Nacionais do Orçamento e do Planeamento do 
Desenvolvimento são responsáveis pela preparação do quadro de despesa de 
médio prazo e da componente da despesa de capital, o Plano de Investimento 
Público. Até 2007, as Unidades do Orçamento e do Planeamento eram 
responsáveis por elaborar o Orçamento de Desenvolvimento. Porém, este 
orçamento separado deixou de ser necessário, tendo sido integrado na Lei das 
Finanças e classificado de acordo com os programas do governo num plano de 
contabilidade integrado. 
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A Unidade de Contas Públicas é responsável por capturar toda a despesa 
efectuada com os fluxos de ajuda ao governo, em conformidade com o novo 
Plano de Contabilidade, em conjunto com a despesa do próprio governo.

Uma série de documentos sintéticos foram disponibilizados ao MINECOFIN antes da 
sessão de trabalho entre a CABRI/Governo do Ruanda/doadores. Um relatório final 
de um estudo foi distribuído aos participantes, e as conclusões foram apresentadas à 
sessão de trabalho. 

Conclusões do estudo 
As conclusões do estudo concentraram-se no carácter e nas diferenças entre os 
documentos chave e as bases de dados em que os fluxos de ajuda estavam registados, 
assim como nos factores que provocaram essas diferenças.

Comparação	entre	os	três	documentos	
Foram identificados 283 diferentes projectos e programas objecto de financiamento 
externo no orçamento, nas contas e no DAD.2 O total de 283 foi apurado, embora a 
soma de todos os projectos contidos nos documentos fosse superior, em virtude da 
sobreposição parcial entre eles (a Lei das Finanças, as Demonstrações Financeiras de 
2007, e a Base de Dados sobre a Ajuda ao Desenvolvimento). A Figura 3.2.1 ilustra a 
sobreposição entre os três documentos. Foi constatado o seguinte.

São poucos os projectos que figuram em todos os três documentos: 

•	 apenas 46 projectos/programas (16% do total) constam de todos os três 
documentos, e estes projectos/programas representam aproximadamente 
18% dos valores totais associados aos 283 projectos;

•	 um total de 90 projectos/programas (32% do total) figuram tanto no 
orçamento como no sistema de contabilidade (147 projectos/programas 
figuram no sistema de contas e 106 figuram no orçamento); 

•	 175 projectos/programas (62% do total) figuram em apenas um dos três 
documentos; e 

•	 177 projectos/programas não figuram no orçamento.

2 Os projectos financiados por mais que um doador foram contados como um único projecto.
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Os projectos/programas que figuram tanto no sistema de contabilidade como 
no orçamento representam 61% de todos os projectos/programas no sistema de 
contabilidade. Porém, em termos monetários, estes projectos representam 92% 
do valor em relação a todos os projectos/programas no sistema de contabilidade. 
Ademais, embora em termos monetários o que está reflectido no sistema de 
contabilidade equivalha quase ao que figura no orçamento, a diferença no número 
de projectos que figuram em ambos comparado com os que figuram em cada um 
separadamente (90 projectos em ambos comparado com 147 projectos no sistema de 
contabilidade e 106 no orçamento) ilustra a fraca qualidade da captura dos projectos.

Até no que respeita aos projectos em todas as três bases de dados, existe uma 
diferença nos valores registados. No que respeita a estes 46 projectos/programas, 
o valor registado no orçamento é RWF64.2 mil milhões; mas o valor registado nas 
contas é RWF114.1 mil milhões. Muitas disparidades contribuem para esta situação: 

Demonstrações 
Financeiras 

147 projectos/
programas – RWF 
244.6 mil milhões

Lei das Finanças 
106 projectos/programas 
– RWF 244.9 mil milhões 

DAD
184 projectos/

programas – RWF 
217.1 mil milhões

120=42%

14=5%

46=16%

12=4%44=16%

4=1%43=15%

Figura 3.2.1: Distribuição dos projectos/programas entre o DAD, a Lei das Finanças e as  
Demonstrações Financeiras
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•	 O orçamento de 2007 projectava que o programa, Apoio Institucional do 
Ruanda para a Gestão Económica (financiado pela Comissão Europeia) 
gastaria RWF1.3 mil milhões em 2007; de acordo com as contas, foram gastos 
RWF38.3 mil milhões neste programa. 

•	 Em relação a outros 10 projectos (em que a diferença entre o valor 
orçamentado e o valor contabilizado excede RWF1 mil milhões), o valor do 
orçamento é, em média 49% do valor gasto. 

•	 No total, 29 (ou 65%) dos 46 projectos/programas que figuram em todas as 
três fontes gastaram mais do que o orçamentado.

As diferenças surgiram porque os valores projectados em relação a alguns doadores 
eram inferiores ao que efectivamente foi gasto (ou, em poucos casos, superiores) e 
porque os doadores adicionais desembolsaram valores que não estavam previstos no 
documento orçamental. 

Uma outra conclusão significativa foi que, dos 177 projectos que não constavam 
do orçamento em 2007, 62% contraíram desembolsos inferiores a RWF200 milhões 
mas superiores a RWF50 milhões, enquanto que o valor desembolsado em relação a 
outros 33% foi inferior a RWF50 milhões. Porém, apenas 5% dos projectos estavam 
orçamentados para receber menos de RWF50 milhões e 20% entre RWF50 e RWF200 
milhões. Os projectos de pequena dimensão eram, evidentemente, mais difíceis de 
integrar no orçamento. 

Face às subvenções, os resultados são mais positivos em relação aos empréstimos. 
Embora tenham sido identificados alguns problemas relacionados com os dados 
no sistema de contabilidade – os pagamentos directos e a assistência técnica 
foram capturados separadamente dos empréstimos e subvenções em dinheiro, sem 
indicação de como foram financiados – as discrepâncias em relação aos empréstimos 
e aos projectos eram menos significativas.

A situação em relação aos ministérios centrais e ministérios do investimento é mais 
positiva. As discrepâncias eram superiores em relação aos ministérios cujos projectos 
e programas não estavam orientados para o investimento e incluíam mais despesas 
correntes. As discrepâncias também eram mais elevadas no caso das instituições 
beneficiárias que eram entidades públicas ou distritais. 

Os doadores multilaterais apresentaram melhores resultados. Entre os doadores com 
um número elevado de projectos/programas, o Banco Africano de Desenvolvimento 
(BAD) e a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) registam bons 
resultados, com 100% e 88% dos seus projectos/programas no orçamento, e 76% e 
69% dos seus projectos no sistema de contabilidade. No outro extremo, de entre os 
doadores com mais projectos/programas, a UNICEF, o PNUD, o Canadá, o DFID e 
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os Países Baixos registam um desempenho mais fraco (em termos da integração dos 
projectos/programas no orçamento), enquanto que a Comissão Europeia e a Bélgica 
registaram um desempenho médio. 

Identificação	das	razões	pelas	lacunas	
A equipa de estudo identificou algumas razões importantes pela captura relativamente 
fraca da informação sobre a ajuda. 

Os critérios para a informação que deveria ser integrada pelo Parlamento, a 
informação que deveria ser integrada no orçamento, mas não pelo parlamento, e quais 
as informações que deviam constar do sistema de contabilidade, não estavam bem 
definidos nem eram bem compreendidos. Conforme previsto durante o exercício de 
scoping, existem opinões diferentes acerca dos fluxos de ajuda que devem constar do 
orçamento, o que levou a que alguns não fossem contabilizados no orçamento. Uma 
discrição excessiva no que respeita ao tratamento da ajuda durante o ciclo orçamental 
resultou em inconsistências no relato da ajuda no orçamento. Ademais, diferenças 
entre o DAD e o sistema de contabilidade surgiram dos projectos e programas que 
estavam reflectidos no DAD mas não constituíam AOD ao sector público e que, por 
conseguinte, não estavam incluídos nas contas consolidadas. 

A fraca participação do MINECOFIN e a divulgação deficiente de informação no 
seio do MINECOFIN leva a que os fluxos de ajuda permaneçam fora do orçamento. 
Muitos projectos extra-orçamentais parecem ter sido negociados directamente com a 
entidade beneficiária sem a participação inequívoca e sistemática do MINECOFIN. 
Porém, muitos outros projectos, assinados pelo Ministro das Finanças, e cujos 
desembolsos são assinados pelo Ministro das Finanças não figuram nem no orçamento 
nem no sistema de contabilidade. 

Uma das conclusões principais do exercício de acompanhamento foi que as maiores 
lacunas na informação surgem no MINECOFIN. A Unidade Nacional do Orçamento 
não é informada dos projectos novos assinados ou finalizados. Também não recebe 
informação sobre os fluxos de projectos no formato apropriado para a preparação 
de orçamentos, não obstante as diversas acções de recolha de dados por parte das 
outras unidades da MINECOFIN. Por conseguinte, para efeitos da preparação do 
orçamento, a unidade conta com a informação facultada pelos ministérios e agências 
orçamentais, sem conferir a informação disponível nas outras unidades – assim, todas 
as potenciais sinergias das diversas unidades do MINECOFIN não são aproveitadas.

A multiplicidade de bases de dados e das acções de recolha de dados aplicadas 
pela MINECOFIN resulta em informação incompleta e fraca em todas as fases do 
ciclo orçamental. Isto, aliado à fraca partilha de informação no seio do MINECOFIN, 
provoca diferenças inexplicáveis entre os valores disponibilizados em cada documento. 



102

Capítulo 3

Estas diferenças podem ser motivadas, em parte, pela utilização de diferentes taxas de 
câmbio e pelo facto que diferentes entidades apresentam relatórios diferentes, em 
diferentes fases do processo de pagamento, ou até pela omissão de alguma informação, 
sobretudo a informação sobre os pagamentos directos e assistência técnica. 

Igualmente importante é a quantidade de bases de dados no seio do MINECOFIN, 
o que leva aos actores fora da MINECOFIN a presumirem que a informação 
comunicada a uma instituição para efeitos da sua base de dados estará disponível 
a todos os níveis no MINECOFIN. Esta nem sempre é a situação. A suposição que a 
comunicação com o CEPEX, que é responsável pela prestação de apoio à gestão de 
projectos, é suficiente para inclusão no orçamento e no sistema de contabilidade, foi 
dada como outra razão pela subavaliação da ajuda no exercício de acompanhamento. 

O corte, por parte do MINECOFIN, das estimativas de projectos contribui para a 
subavaliação. A comparação da informação sobre os desembolsos dos doadores em 
relação a 46 projectos que constam dos três documentos, parece que, no que toca 
a projectos de investimento de grande dimensão, o valor orçamentado representa 
aproximadamente 50% do valor efectivamente desembolsado pelos doadores. 
Esta situação é provocada pelo corte sistemático das estimativas de despesa em 
projectos por parte dos ministérios aquando da fase de preparação do orçamento 
pelo MINECOFIN. A razão avançada por esta prática são os critérios de desempenho 
impostos pelo Fundo Monetário Internacional em relação ao défice fiscal primário,3 
uma estatística fiscal agregada que é calculada em parte pelas receitas de ajuda 
no orçamento aliada à expectativa que os projectos habitualmente sobrestimam 
a sua capacidade de despesa. Porém, no caso do Ruanda, conforme evidenciado 
pela despesa registada, o MINECOFIN impõe um ajuste mais elevado da despesa 
projectada do que é necessário, resultando em fluxos de ajuda não orçamentados e 
não transparentes. 

Alguns ministérios podem não querer facultar informação. A Unidade Nacional 
do Orçamento conta com a informação facultada pelos ministérios em relação à 
ajuda, para depois a incluir no orçamento, mas nem todos os ministérios facultam 
informações completas. Para além de não darem informações completas sobre 
os projectos de pequena dimensão devido ao tamanho do projecto, (ver debate 
abaixo), outra razão pode ser que não querem que a afectação no orçamento geral 
seja afectada. O MINECOFIN nem sempre participa nos processos de elaboração de 
projectos/programas, não obstante a Política de Ajuda, que exige a sua participação.

3 O saldo primário mede a eficácia das políticas de criação de défice ou de excedentes do governo. 
Equivale ao saldo geral (que representa um défice se for negativo, ou um excedente se for positivo) 
mais a despesa de juros. O saldo geral, por sua vez, é definido como as receitas totais menos a 
despesa, e os empréstimos menos os reembolsos.



ContabiliZação da ajuda no orçamento 

103

Os projectos e programas financiados pelo exterior que não são orientados para o 
investimento não têm lugar fixo no orçamento. A maioria dos projectos/programas 
que não figuram no orçamento tratam-se de acções correntes financiadas do 
exterior, em relação às quais não existem fundos de contrapartida. Os projectos de 
investimento, que frequentemente possuem fundos de contrapartida, ficam fora do 
orçamento menos frequentemente. 

Esta situação resulta, em parte, das incertezas em torno do orçamento de 
desenvolvimento no Ruanda que, de uma parte, inclui todas as despesas de investimento 
(financiadas do exterior e do interior) e é derivado do Plano de Investimento Público e 
que, da outra parte, devia (pelo menos, teoricamente) incluir toda a ajuda externa que 
não constitua ajuda ao orçamento – alguma da qual é de carácter corrente. As medidas 
de integração orçamental recentemente empreendidas não resolveram o problema, 
visto que o orçamento de desenvolvimento continua a ser preparado separadamente 
(Lei das Finanças de 2008, Anexo II-2, II-5, II-6) do orçamento corrente. 

Embora o orçamento de desenvolvimento deva incluir os fluxos correntes com 
financiamento externo, o duplo propósito do orçamento de desenvolvimento, e a 
sua preparação em regime paralelo assente no Plano de Investimento Público, cria 
confusão durante a preparação do orçamento. 

Ademais, parece existir uma incoerência em como os programas financiados 
externamente que compõem actividades correntes são contabilizados no orçamento: 
alguns projectos e programas de actividades correntes estão omitidos por completo, 
outros projectos são incluídos no orçamento de desenvolvimento por razões 
específicas (por exemplo, visibilidade dos doadores) e um projecto (o projecto 
financiado pela ADI no domínio da desmobilização e reintegração) figura no 
lado da despesa ‘corrente’ do orçamento nacional (ou seja, não no orçamento de 
desenvolvimento) como subprogramas, e está classificado como despesa excepcional.

Embora o novo plano de contas, se for devidamente aplicado, permita uma 
classificação adequada de todas as despesas, quer sejam financiadas interna ou 
externamente, como despesa corrente ou de capital (ver a Figura 3.2.2), na prática, 
a existência de um processo separado, e um orçamento de desenvolvimento distinto 
na Lei das Finanças, leva a que alguma da despesa corrente financiada do exterior 
continue fora do orçamento. 

Não existe uma definição clara do que constitui um projecto/programa, e do que 
deve ser considerado sub-componentes de projectos/programas. Alguns grupos de 
projectos/programas são relatados num documento como uma entidade, enquanto 
que noutro documento, cada sub-componente é relatado separadamente. Isto resulta 
em contagens diferentes em diversas bases de dados para o mesmo projecto/
programa. Uma consequência importante desta situação é que se torna difícil avaliar 
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o nível de implementação das intervenções de ajuda. Seria aconselhável obter 
esclarecimentos sobre quando um conjunto de intervenções de ajuda deve figurar 
num projecto/programa e quando deve ser omitido. Igualmente, o governo deveria 
definir como os projectos/programas devem figurar na Lei das Finanças e seus 
anexos, assim permitindo que todos os actores reajam do mesmo modo perante a 
informação facultada.  

 
A falta de números de identificação únicos para os projectos também resulta em fluxos 
de ajuda pouco claros. O acompanhamento dos fluxos de ajuda a partir do DAD, e 
passando pelos orçamentos até às contas é dificultado pelo facto de os projectos/
programas não possuírem números de identificação únicos que permitam uma 
contabilização coerente. Os projectos e os programas têm diferentes designações nos 
diversos documentos, por vezes estão ligados a ministérios ou instituições parceiras 
divergentes, e outras vezes estão agrupados e repartidos diferentemente. 

A falta de instruções claras sobre a ajuda a entidades públicas resulta numa 
contabilização incoerente. Grande parte dos projectos/programas que não figuram 
no orçamento estão a ser empreendidos em apoio de agências autónomas ou semi-
autónomas. No orçamento do governo central (a Lei das Finanças), estas agências 
figuram apenas no tocante às transferências que recebem do governo central. Os 
Artigos 39 e 41 da Lei Orgânica sobre as Finanças e o Património do Estado (conhecida 
como a Organic Budget Law, ou OBL) exigem que um resumo do orçamento (receitas 
e despesas) destas entidades públicas seja apenso à Lei das Finanças e remetido ao 

Figura 3.2.2: Classificação dos projectos/programas no Plano de Contas 
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Parlamento no orçamento, o que não tem sido cumprido. Por conseguinte, não existe 
um padrão claro; embora alguns projectos de apoio a agências autónomas ou semi-
autónomas figurem no orçamento do governo central, a grande maioria está omissa 
do ministério da tutela da instituição. Nem figuram no anexo. 

O exercício de acompanhamento revelou que, sempre que a ajuda às entidades 
públicas está incluída na informação apresentada pelo ministério da tutela ao 
MINECOFIN, essa acaba por figurar no orçamento do governo. Uma medida 
importante para resolver o problema e integrar mais ajuda das entidades públicas na 
documentação orçamental passaria por definir regras explícitas para a contabilização 
dessa ajuda (ao definir o formato do anexo na OBL), acompanhadas de instruções 
claras aos ministérios sobre como apresentar a informação sobre essa ajuda. 

Também se regista uma certa incoerência em como a ajuda aos distritos é relatada. 
A OBL prevê que um resumo dos orçamentos distritais seja anexado à Lei das 
Finanças. Assim, os distritos devem figurar na Lei das Finanças somente com respeito 
às transferências que recebem do governo central. A ajuda que é convencionada e 
desembolsada aos distritos deve figurar do anexo como receitas dos distritos. Porém, 
embora este anexo tenha vindo a ser produzido desde 2008, alguns projectos dos 
doadores empreendidos nos distritos continuam a figurar no orçamento do governo 
central. O problema subjacente neste caso é a falta de clareza a respeito das regras 
para a assinatura de acordos de ajuda com os distritos e/ou ministérios de tutela e 
para a integração dos diversos mecanismos na documentação orçamental.

Os projectos pequenos são facilmente omitidos da informação orçamental. A 
grande maioria dos projectos que receberam menos de RWF50 milhões em 2007 
não foi contabilizada no orçamento. Frequentemente, estes são considerados pouco 
importantes ou desnecessários. Embora possam existir razões por definir um valor 
mínimo para o relato dos projectos, com o intuito de reduzir os custos de transacção 
da contabilização da ajuda no orçamento, surge o perigo que isto venha a criar um 
incentivo para repartir os projectos em pequenas componentes e assim ocultar as 
despesas. Pode significar também que a despesa – que, no total deve ser significativa 
num sector – não seja adequadamente considerada no processo orçamental. Uma 
solução pode passar pelo MINECOFIN exigir que toda a ajuda seja relatada, mas em 
menos pormenor no que respeita aos projectos de pequena dimensão. 

A ausência de processos de validação dos dados fornecidos pelos doadores e pela 
DAD resulta em informação incompleta e pouco fiável. Os lançamentos feitos pelos 
doadores no DAD nem sempre incluem toda a AOD ao sector público, sobretudo 
quando abrange muitas instituições. Alguns doadores não completam o DAD. 
Os dados introduzidos pelos doadores no DAD não são verificados e resulta em 
subestimação no DAD, em comparação com o sistema de contabilidade, o que os 
torna inúteis para os propósitos do orçamento. 
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A qualidade dos dados constitui um outro entrave em todo o sistema. Dois 
conjuntos de dados que deveriam ser quase idênticos são os desembolsos dos 
doadores registados no sistema de contabilidade e no DAD. As diferenças entre 
estes conjuntos de dados são provocadas pelas múltiplas linhas de subordinação 
dos doadores e dos projectos, resultando em informação divergente, e pelo facto de 
os doadores registarem as suas informações directamente no DAD sem controlo de 
qualidade nem validação. 

Outros	aspectos	
Os aspectos acima mencionados estão mais ou menos ao alcance do Governo do Ruanda 
para serem resolvidos, embora frequentemente com a cooperação dos seus parceiros 
de desenvolvimento. Existem, porém outros aspectos fora do controlo do Ruanda. 
O estudo revelou que existem alguns doadores cujos processos e procedimentos 
dificultam a inclusão nos processos orçamentais e a reflexão apropriada no orçamento 
e pelo parlamento. No que respeita a estes ‘doadores difíceis’ estes aspectos só podem 
ser resolvidos por reformas introduzidas pelos próprios doadores. 

Um aspecto final que emergiu do estudo estava ligado às datas de assinatura 
do projecto/programa e o arranque do mesmo. Em muitos casos, isto está fora do 
controlo do governo do Ruanda: as regras de contabilização da ajuda no orçamento e 
no Parlamento – na Lei das Finanças, ou posteriormente num orçamento rectificativo 
– deve tomar isto em consideração.

Medida a tomar: melhorar a quantidade e a qualidade da 
informação sobre a ajuda no orçamento 

O estudo contribuiu significativamente para o workshop realizado entre a CABRI/
Governo do Ruanda/Doadores em Outubro de 2008. A intervenção da CABRI/
MINECOFIN e o workshop foram realizados em tempo oportuno para influenciar a 
preparação do Manual de Gestão da Ajuda e um Manual do Processo Orçamental, 
assim como o próximo ciclo de preparação do orçamento. 

O workshop subordinado à Contabilização da Ajuda no Orçamento contou também 
com a participação dos principais doadores (o Banco Mundial, o FMI, o BAfD, o 
DFID, a CE, os Países Baixos, o KFW, o PNUD, e a USAID, entre outros), técnicos 
superiores do MINECOFIN, inclusive o Contabilista Geral e pessoal da Unidade 
de Financiamento Externo, a Unidade Nacional do Orçamento, a Unidade de 
Planeamento para o desenvolvimento e o CEPEX. Técnicos superiores do orçamento 
e de gestão da ajuda de Moçambique, Gana, Tanzânia e Uganda, contribuíram com 
as suas experiências para responder a alguns dos aspectos principais identificados 
no Ruanda. 
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Uma conclusão importante do estudo foi que a quantidade e a qualidade da 
informação relativa à ajuda no orçamento foi afectada por dois tipos de questões, que 
podem ser superadas por reformas do sistema: 

•	 Primeiro, os tipos de ajuda que devem ser contabilizados no orçamento e 
como devem estar contabilizados não eram conhecidos a todos os actores, por 
outras palavras, faltavam regras para a contabilização da ajuda no orçamento 
. Exemplos surgidos dos debates acerca das conclusões acima são: o impacto 
da falta de clareza com respeito a quando a ajuda deve ser aprovada pelo 
Parlamento como parte da Lei das Finanças do governo central e quando 
deve meramente estar reflectida no orçamento; como a ajuda às entidades 
públicas e distritos deve ser contabilizada; e como os fluxos de ajuda para 
actividades correntes versus actividades de investimento devem ser tratados 
e registados.

•	 Segundo, ficou claro que os processos de captura da ajuda não eram 
suficientemente robustos para providenciar informação correcta em formatos 
significativos e oportunamente para inclusão no orçamento. Exemplos desta 
conclusão são: o impacto das múltiplas bases de dados e de processos de 
recolha de dados; partilha deficiente de informação no seio do MINECOFIN; 
doadores que completam o DAD sem validação; participação insuficiente 
por parte do MINECOFIN nos acordos de financiamento; e falta de números 
únicos de identificação de projectos e programas, e  classificação incoerente 
dos projectos e programas agrupados no decorrer do ciclo.

Um terceiro conjunto de questões está ligado aos incentivos que levam à fraca 
divulgação de informação durante o processo orçamental; por exemplo, os ministérios 
que preferem não revelar toda a ajuda, estimativas pouco fiáveis pelos doadores ou 
gerentes de projectos a respeito da despesa prevista e informação não disponível ou 
incompleta sobre a despesa efectiva. Estas são mais difíceis de ultrapassar, uma vez 
que algumas estão ligadas à própria dinâmica da relação da ajuda. Porém, o rigor das 
regras e dos processos criaria um contra-incentivo, que seria fortalecido por acções 
de acompanhamento e reforçadas no sentido de promover a transparência e expor a 
sobre e subestimação (ver a caixa sobre a aplicação por Moçambique do pagamento 
de direitos e impostos sobre as importações para projectos, para impor disciplina na 
divulgação da ajuda).

Assim sendo, a tarefa do workshop foi definir as regras que regeriam a contabilização 
da ajuda no orçamento e assim alcançar algum progresso no sentido de resolver as 
questões relacionadas com o processo. 
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Incentivando	a	divulgação	interna	de	todos	os	fluxos	de	ajuda	
Um factor que contribuiu para uma melhor contabilização da ajuda no 
orçamento em Moçambique, foi a centralização dos fundos, a fim que fossem 
pagos os direitos e os impostos por todos os ministérios de tutela. Agora, quando 
a unidade de implementação de um ministério necessita de importar quaisquer 
bens relacionados com ajuda, esses devem pedir fundos ao Ministério das 
Finanças para que os bens possam passar pelas alfândegas e outros processos. 
Isto significa que o Ministério das Finanças possui uma outra via para registar os 
projectos, o que constitui um incentivo para que todos os fluxos de ajuda sejam 
divulgados logo de início. Moçambique também não aplica plafonds inclusivos 
de todos os fluxos de ajuda, o que minimiza os incentivos negativos para não 
prestar contas. Porém, a sub-divulgação de serviços importados e a serem pagos 
directamente pelo doador fora do país, continua a constituir um problema. 
Em relação a estes tipos de despesa, o Governo de Moçambique exige que os 
doadores apresentem balanços das despesas.

Fonte: Comunicação no Workshop sobre a Contabilização da Ajuda no Orçamento, Ruanda, por Rogério 
Nkomo, Director do Orçamento, Ministério das Finanças de Moçambique.

Critérios para determinar quando a ajuda está no orçamento, no 
Parlamento ou nem num nem noutro 
O workshop concentrou-se nos seguintes factores como sendo importantes para decidir 
como a ajuda deve ser tratada no processo orçamental: 

•	 o propósito da aplicação da ajuda;
•	 o destinatário da ajuda; 
•	 a apresentação oportuna da informação e sua integração no processo de 

planeamento e orçamentação; e
•	 o nível de controlo pelo governo no planeamento, na aplicação e na 

contabilização dos fundos de ajuda.

No contexto do Ruanda, faz-se uma distinção importante (ver caixa sobre sistema 
no Uganda para exemplo da contrastação) entre a ajuda ‘no orçamento’ mas não ‘no 
parlamento’ e a ajuda que está ‘no parlamento’ e, por conseguinte, automaticamente 
no orçamento. O governo decidiu que incluiria a ajuda no parlamento só quando 
tivesse controlo suficiente sobre a aplicação da ajuda e pudesse prestar contas 
suficientes ao parlamento. Na ausência desse controlo, a ajuda ao governo continuaria 
no orçamento – para assegurar a inclusão da mesma no plano e assim atribuir 
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transparência ao parlamento – mas o governo não está disposto a ser responsabilizado 
pela sua aplicação ou eficácia. 

Síntese	do	sistema	ugandês	
Nem todos os países membros fazem a mesma distinção entre ‘no orçamento’ 
e ‘pelo parlamento’. Na sua comunicação ao workshop, subordinada ao sistema 
ugandês, Mbulamuko Laban, Comissário Adjunto das Infra-estruturas junto 
do Ministério das Finanças, Planeamento e Desenvolvimento Económico do 
Uganda, informou que, por lei, toda a despesa no Uganda deve estar reflectida 
no orçamento. Isto inclui a ajuda ao sector público. 

No Uganda, o ministério das finanças implementou determinadas regras e 
processos que melhoraram a cobertura da ajuda no orçamento. Por exemplo:
•	 As contas bancárias dos projectos e programas de ajuda ao governo 

devem ser detidas no banco central. Isto significa que o Ministério das 
Finanças possui uma via alternativa para aceder à informação sobre os 
fluxos de ajuda. 

•	 O Ministério das Finanças é parte de todos os contratos de ajuda e de 
todos os fluxos de ajuda, que devem cumprir as prioridades do governo, 
conforme definidas nos seus quadros de planeamento, na sua estratégia 
de dívida e na sua estratégia orçamental.

•	 Toda a informação recebida dos doadores a respeito da ajuda é confirmada 
com os respectivos ministérios.

•	 Os Grupos de Trabalho Sectoriais do Uganda devem aprovar todos os 
novos projectos ou programas antes de um acordo de ajuda ser celebrado. 
Isto leva a que a ajuda seja integrada nos processos de planeamento e do 
orçamento e assegura que o Ministério das Finanças tenha conhecimento 
dos fluxos através da documentação do Grupo de Trabalho.

•	 Um Comité de Desenvolvimento aprova todas as despesas dos projectos 
até 31 de Dezembro para o exercício fiscal começando em Junho. Esta trata-
se de outra fonte de informação. Todos os desembolsos devem passar pelo 
gabinete do Contabilista Geral, o que permite o acompanhamento dos 
mesmos.

Porem, o maior desafio reside em fazer cumprir estas normas, e encorajar os 
doadores a cumprirem o seu compromisso de facultar informação de qualidade 
oportunamente.

Fonte: Comunicação por Mbulamuko Laban, Ministério das Finanças, Planeamento e Desenvolvimento 
Económico do Uganda, no Workshop sobre a Contabilização da Ajuda no Orçamento, realizado em 

Ruanda em Outubro de 2008.
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A Figura 3.2.3 ilustra a sequência destes elementos para categorizar os diferentes 
projectos e programas.

Figura 3.2.3: Critérios para determinar o tratamento da ajuda no processo orçamental do Ruanda 
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•	 Um terceiro factor é que a ajuda deve ser contabilizada no orçamento e 
no Parlamento só se tiver sido programada oportunamente para a sua 
integração a nível do ministério nos processos de planeamento. Um 
indicador, a nível central, desta inclusão da ajuda nas propostas dos 
ministérios (com esclarecimento das regras no que respeita às entidades 
públicas, distritos e despesas correntes). Assim, os acordos celebrados 
tardiamente e comunicados directamente ao MINECOFIN pelos doadores 
nas últimas semanas antes de o orçamento ser apresentado ao Parlamento 
não seriam incluídos no orçamento. 

No futuro, toda a ajuda que reúna estes três critérios será contabilizada no orçamento, 
mesmo que não figure no Parlamento. Os dois conjuntos de factores seguintes 
determinam quando a ajuda figurará no orçamento e no Parlamento, e quando deve 
ser contabilizada apenas no orçamento. 

A primeira questão é se o fluxo da ajuda está sob o controlo do governo. De acordo 
com a definição do workshop, para que a ajuda esteja ‘sob o controlo do governo’, todas 
as cinco condições seguintes devem estar reunidas:

1. a agência orçamental responsável tem um papel activo nas decisões sobre a 
dotação de recursos para o projecto;

2. o desembolso dos fundos é aprovado pelo chefe do orçamento da agência 
orçamental;

3. o projecto apresenta as suas contas à agência orçamental responsável; 
4. a agência orçamental responsável mantém documentos comprovativos das 

operações financeiras; e
5. se houver um terceiro como parceiro de implementação (ONG, firma de 

consultoria, etc.), um contrato deve ser assinado entre a agência orçamental, 
o parceiro de implementação e o MINECOFIN.

Todos os fluxos ao governo central que não satisfaçam um ou mais destes critérios 
devem figurar num anexo da Lei das Finanças – desde que reúnam os três primeiros 
critérios – mas não seriam aprovados pelo Parlamento. Por exemplo, se um terceiro 
for o agente de implementação e o contrato for assinado apenas com o doador, os 
fluxos da ajuda figurarão no orçamento mas não no Parlamento, uma vez que o 
governo do Ruanda não pode responder perante o Parlamento por fluxos de ajuda em 
relação aos quais não assumiu qualquer compromisso de controlo contratual. 

Se os fluxos de ajuda reunirem os cinco critérios acima indicados, para além 
dos primeiros três, mas constituírem apoio a entidades públicas ou distritos, e se 
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os contratos forem assinados com essas entidades, a ajuda será contabilizada no 
orçamento mas não figurará no Parlamento. O motivo por isto é que, nesta situação, 
o fluxo da ajuda passa além do orçamento central (ou seja, não passa pela Lei das 
Finanças nem é por conta do governo central. Será contabilizado como receita no 
orçamento da entidade ou do distrito e figurará nos anexos da Lei das Finanças.

Resumidamente, se os fluxos de ajuda forem dirigidos ao sector governamental ao 
abrigo de um acordo assinado, forem desembolsados oportunamente, reunirem os 
cinco critérios de ‘sob o controlo do governo’, e constituírem ajuda ao governo central, 
esses estarão reflectidos no Parlamento. Se uma destas condições não estiver reunida, 
a ajuda será omitida por completo do orçamento, ou então apenas figurará nos anexos 
da Lei das Finanças.

Integrando a gestão da informação sobre a ajuda para efeitos do  
orçamento 
O workshop analisou as modalidades actualmente aplicadas na recolha, tratamento e 
divulgação de informação no Ruanda. Endossou as conclusões do estudo no sentido 
que, embora seja necessário haver clareza sobre os critérios para a contabilização da 
ajuda no orçamento e pelo Parlamento para ampliar a cobertura da ajuda no orçamento 
e no processo orçamental do Ruanda, isto está muito longe de ser suficiente. Surgiram 
problemas significativos a nível dos sistemas de gestão da ajuda que precisam de 
ser resolvidos para a contabilização significativa da ajuda no orçamento. O workshop 
concordou com unanimidade que a recolha e a gestão de dados devem ser introduzidas com 
urgência, implicando, entre outros elementos, que a coordenação da informação sobre a 
ajuda no MINECOFIN deve ser abordada .

O workshop recomendou que o MINECOFIN definisse um conjunto inequívoco de 
regras, com as respectivas tarefas e responsabilidades, em relação a si próprio e às 
diversas unidades, ministérios, gestores de projectos, distritos e entidades públicas e 
doadores, para assegurar que a ajuda seja capturada no processo orçamental e que a 
informação da ajuda esteja correcta para inclusão no orçamento, no Parlamento e no 
sistema de contabilidade.

Mais especificamente, isto passaria por:

•	 Um único ponto de entrada no MINECOFIN: Os participantes do workshop 
concordaram que devia ser designada uma unidade no MINECOFIN como 
único ponto de entrada para toda a informação. A unidade deve ser capacitada 
a gerir os fluxos de informação subsequentes para assegurar que a ajuda seja 
bem gerida e suficientemente e correctamente capturada no orçamento. Isto 
aplica-se a toda a informação a respeito da ajuda, inclusive informação sobre 
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novos projectos, desembolsos, implementação de projectos e contabilidade. 
A ‘unidade de ponto de entrada único’ deve facultar à Unidade Nacional do 
Orçamento informações actualizadas durante o processo orçamental.

•	 Coordenação/integração das bases de dados e um número de identificação único: 
A multiplicidade de bases de dados torna impossível coordenar a despesa 
de ajuda e acompanhar a informação com respeito à ajuda. Para além de 
um único ponto de entrada no MINECOFIN, existe também motivos por 
defender a existência de uma única base de dados, muito provavelmente 
aquela já empregue pela Unidade Nacional do Orçamento, para compilar 
e gerir o orçamento. Mais importante, nem que continuem a ser utilizadas 
diferentes – embora adquirindo as componentes principais de informação 
da principal base de dados central – os projectos e os programas devem ser 
identificados por um único número de identificação que permitirá fazer o 
acompanhamento da informação em todas as bases de dados. Não deverá 
haver sobreposição no que toca aos propósitos das bases de dados, e a 
informação central deve ser partilhada entre todas.

•	 A participação do MINECOFIN na aprovação dos projectos de ajuda: Embora seja 
necessário tomar providências para assegurar que o MINECOFIN participe 
no processo de aprovação dos projectos de ajuda sem atrasar os processos 
nem sobrecarregar o ministério; em princípio o MINECOFIN deve ter 
conhecimento e participar na preparação dos projectos de ajuda, de modo a 
assegurar que todos os projectos necessários sejam integrados nos processos 
orçamentais e no orçamento. Ademais, quando o projecto for assinado, esse 
deve conter o parecer do MINECOFIN a respeito do tratamento que lhe 
deve ser dado no processo legislativo do orçamento e na documentação 
orçamental (no orçamento/pelo Parlamento). Também surgiu o consenso 
no workshop no sentido de enaltecer a participação dos grupos de trabalho 
sectoriais, assim assegurando que toda a ajuda seja apropriadamente 
integrada aos níveis sectorial e ministerial. 

•	 Compromisso, pelo MINECOFIN, para triangular a informação da ajuda no 
orçamento: A fim de assegurar a qualidade da informação sobre a ajuda, 
um elemento integral da avaliação e preparação dos orçamentos pelo 
MINECOFIN deve ser a confirmação, junto das partes intervenientes, da 
qualidade da informação que utiliza para os propósitos do planeamento do 
orçamento. Isto pode passar por verificar junto da Unidade de Financiamento 
Externo e projectos ou programas específicos, ou junto dos próprios doadores.

•	 Resolver ‘cortes’ irrealistas dos projectos de ajuda e respectivos valores: O 
MINECOFIN deve comprometer-se a resolver conflitos entre o imperativo 
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de os fluxos de ajuda serem reflectidos tão integralmente quanto possível no 
orçamento – em termos do número de projectos e valores a serem gastos – e 
as exigências do planeamento macroeconómico e o quadro fiscal. 

•	 Facultar informação sobre a ajuda no formato do plano de contas: A informação 
da ajuda para utilização do governo deve ser classificada em conformidade 
com a estrutura do orçamento e do plano de contas. Em conformidade, deve 
especificar os ministérios, programas e subprogramas que são afectados e 
deve facultar informação financeira em conformidade com as classificações 
do plano de contas (conforme ilustradas na Figura 3.2.2). 

Para além destas propostas que incidem sobre o Ruanda, o workshop também decidiu 
que os doadores devem facultar informações suficientes oportunamente e nos 
formatos correctos, de modo a que a ajuda integrada no orçamento também seja 
integrada na despesa do próprio governo, o que os doadores concordaram fazer. Isto 
inclui informação a respeito dos pagamentos directos e assistência técnica.

Impacto do trabalho pela CABRI/MINECOFIN e o rumo a tomar 

As acções empreendidas pela CABRI e pela Unidade Nacional do Orçamento do 
MINECOFIN em 2008, foram instrumentais em definir uma agenda de reforma em 
matéria da gestão da ajuda. Posteriormente ao workshop, um balanço dos debates e 
das recomendações foi apresentado internamente no MINECOFIN e ao Ministro da 
Economia e das Finanças para formalizar as decisões e reflectir sobre as medidas a 
tomar. 

Em Novembro de 2008, os quadros superiores do MINECOFIN aprovaram as 
recomendações. A Unidade Nacional do Orçamento foi incumbida com a elaboração 
de um roteiro para aprofundamento das recomendações com os diferentes actores 
e sua posterior implementação. Um processo de quatro passos foi acordado a este 
respeito:

1. Remodelar o Smartgov, como base de dados central e pilotar as mudanças 
propostas em certos projectos seleccionados, assim testando a exequibilidade 
da reforma. O projecto-piloto foi finalizado e a reforma foi implementada no 
início do novo exercício financeiro que começou em Julho de 2009.

2. Realizar um encontro com os gestores do orçamento para chegar a um acordo 
a respeito da implementação das recomendações antes do começo do novo 
exercício financeiro (Julho de 2009/10). Esta reunião foi realizada em Março 
de 2009.
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3. Discutir as recomendações numa reunião com todos os doadores de ajuda 
em Abril de 2009, e convencionar as medidas concretas a empreender. 

4. Realizar uma revisão interna do processo no seio do MINECOFIN para 
agilizar a gestão da informação sobre os projectos.

O processo realizado pela CABRI e pelo MINECOFIN em 2008 – a primeira vez que 
a CABRI prestou o seu apoio a nível nacional – foi instrumental para desenvolver 
uma agenda centrada em reformas para a gestão da ajuda, e constituiu também 
uma oportunidade valiosa de aprendizagem para a rede sobre como melhor aplicar 
os seus conhecimentos para apoiar os países individuais em relação aos temas da 
competência da CABRI. 

Referência
CABRI e SPA (2008) Synthesis Report: Putting  aid on budget. Pretoria: CABRI.
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3.3 Utilização dos sistemas nacionais: 
Um meio, não uma finalidade 
Aarti Shah

Este artigo reflecte a posição da CABRI em relação às disposições da Agenda de Acção 
de Acra (AAA) no tocante à utilização dos sistemas nacionais. Embora a CABRI apoie 
fortemente os esforços no sentido de aumentar a utilização dos sistemas nacionais 
para a entrega da ajuda ao desenvolvimento, alerta para o perigo de concentrar 
nos meios para reforçar a eficácia da ajuda e dos sistemas – ou seja, a utilização dos 
sistemas nacionais – sem ponderar se, em determinadas situações, isto conduzirá 
efectivamente aos resultados preconizados em determinados países. 

Antecedentes

A colaboração efectiva norteia-se por objectivos partilhados e interesses mútuos, 
relações de confiança, práticas transparentes e troca de informação, quadros claros de 
responsabilização e prestação de contas, e investimento a longo prazo de recursos e 
capacidades por ambas as partes. As intenções que alicerçam a Declaração de Paris 
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referem a uma parceria mútua em que tantos os países em desenvolvimento como os 
doadores são encorajados a concretizar o ideal supra indicado. 

Os compromissos na declaração reflectem o consenso que a eficácia da ajuda 
depende em grande parte de os países assumirem a propriedade e impulsionar as 
suas próprias agendas de desenvolvimento, e liderar a gestão da assistência oficial ao 
desenvolvimento (AOD). Um elemento integrante da apropriação passa por alinhar a 
AOD às estratégias, instituições, sistemas e processos de desenvolvimento.

O estudo de 2008 sobre a Monitorização da Declaração de Paris indica de apenas 
43% da AOD passa pelos sistemas nacionais dos países parceiros, o que sugere que 
ainda existem muitos progressos a serem empreendidos para concretizar as metas 
de 2010 (85% da ajuda registada no orçamento) contidas na declaração. À luz destes 
resultados, a AAA apresenta um conjunto de acções para agilizar o progresso por 
parte dos países em desenvolvimento e dos doadores. 

A AAA, um resultado do 3º Fórum de Alto Nível realizado em Acra em Setembro 
de 2008, exorta os doadores a utilizar os sistemas nacionais como primeira opção, com 
base em diagnósticos mutuamente convencionados da força dos países nacionais. 
Se isto não for possível, os doadores devem considerar adoptar salvaguardas e 
medidas que contribuam para reforçar, em vez que minar, estes sistemas. Os países 
em desenvolvimento são exortados a definir prioridades e programas de reforma 
para fortalecer os sistemas nacionais, enquanto que os doadores são encorajados a 
desenvolver planos que orientem e incentivem as suas organizações a utilizar os 
sistemas nacionais. Por último, os doadores devem canalizar 50% ou mais da ajuda 
ao governo pelos sistemas fiduciários nacionais, incluindo ao aplicar abordagens 
centradas em programas.  

Desde 2007, a CABRI empreendeu vários exercícios para aprofundar 
os conhecimentos da rede no tocante à utilização dos sistemas nacionais. Por 
conseguinte, a resposta da rede à AAA no que respeita à utilização dos sistemas 
nacionais (enquadrado nesta instrução) conta com a experiência prática dos técnicos 
superiores do orçamento para assegurar que os países em que os sistemas nacionais 
são utilizados tirem todo o proveito disso.

Contribuição da CABRI ao debate sobre a utilização dos 
sistemas nacionais 

A contribuição da CABRI às consultas regionais do 3º Fórum de Alto Nível 
subordinadas ao alinhamento e à utilização dos sistemas nacionais residiu nas 
distinções analíticas que fez com respeito à gestão da ajuda no ciclo orçamental, e 
assenta nos seus conhecimentos sempre mais profundos sobre como estas distinções 
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podem contribuir para melhorar a eficácia da ajuda no terreno. As contribuições 
principais da CABRI são o estudo conjunto CABRI/SPA (2008) Contabilização da Ajuda 
no Orçamento, os trabalhos do seu 4º Seminário Anual em Dezembro de 2007, debates 
entre os países membros e as acções realizadas a nível nacional pela CABRI e pelo 
governo do Ruanda.1

O estudo CABRI/SPA (2008) apresenta um quadro analítico que contém seis 
dimensões da contabilização da ajuda no orçamento.2 As dimensões estão ligadas às 
fases de um ciclo político e de orçamentação, conforme ilustrado na Tabela 3.3.1. O 
estudo revelou que diferentes programas ou projectos de ajuda utilizam os sistemas 
nacionais em uma ou qualquer combinação destas fases orçamentais. Na prática, a 
contabilização da ajuda no orçamento não implica que todos os sistemas nacionais 
devem ser utilizados em simultâneo: os países podem avançar faseadamente no 
sentido de integrar a ajuda no orçamento do modo tão apropriado quanto possível.

Tabela 3.3.1: Diferentes dimensões na capturação de ajuda no orçamento 
Termo Definição

No plano As despesas da ajuda a programas e a projectos estão integradas nos planos 
estratégicos e documentos de apoio das agências de despesa sobre as intenções de 
política por detrás das propostas de orçamento. 

No orçamento O financiamento externo, incluindo o financiamento a programas e projectos, bem como 
a aplicação prevista, está registado na documentação do orçamento. 

Pelo parlamento (ou 
‘através do orçamento’)

O financiamento externo está incluído nas receitas e apropriações aprovadas pelo 
parlamento. 

No tesouro O financiamento externo é desembolsado para os principais fundos de receitas do 
governo e gerido através dos sistemas governamentais. 

No sistema de 
contabilidade

O financiamento externo é registado e contabilizado nos sistemas de contas do governo, 
de acordo com o sistema de classificação do governo. 

Na auditoria O financiamento externo é auditado pelo sistema de auditoria do governo.

Nos relatórios O financiamento externo está incluído nos relatórios ex post do governo. 

Fonte: CABRI/SPA (2008) 

Para os países que participam na CABRI, o quadro relativo à contabilização da ajuda 
no orçamento sublinhou a importância de integrar a ajuda no orçamento com o apoio 
do orçamento. Todas as modalidades de ajuda podem e devem ser contabilizadas no 
orçamento em uma ou mais das dimensões: a este respeito, a opinião da CABRI é 
consentânea com as conclusões de Acra.

1 As consultas do 3º Fórum de Alto Nível incluíram uma reunião da Joint Venture OCDE-CAD 
subordinada à Gestão das Finanças Públicas, acolhida pela CABRI em Maio de 2008.
2 ‘Nas aquisições’ trata-se de uma dimensão adicional, não incluída no âmbito do estudo, mas um 
elemento importante para a utilização dos sistemas nacionais. 
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Os aspectos terminológicos e regras nacionais associadas aos diferentes termos 
foram aspectos importantes tratados no 4º Seminário Anual da CABRI. Os debates no 
seminário realçaram que a definição de instrumentos de ajuda empregues por alguns 
países podem, efectivamente, impedir que os fluxos de ajuda sejam integrados no 
orçamento e/ou sejam incorrectamente representados. Por exemplo, em Mali e Gana, 
o apoio a projectos é extra-orçamental por definição. Igualmente, a definição empregue 
no Mali em relação ao apoio aos orçamentos sectoriais consiste em financiamento 
para rubricas específicas afectadas separadamente aos recursos nacionais. Noutros 
países, tais fluxos comprometidos seriam considerados ajuda a projectos. A sessão 
concluiu que os instrumentos de ajuda não deviam ser concebidos para serem 
considerados extra-orçamentais por natureza, face aos riscos para o desenvolvimento 
de separar os processos de planeamento, orçamentação e relato destes fluxos daqueles 
dos programas governamentais. É possível que todas as modalidades, inclusive a 
ajuda a projectos, utilizem aspectos diferentes de sistemas nacionais. Um aspecto 
importante de integração da ajuda no Tesouro é que as contas públicas devem poder 
reflectir exaustivamente a origem de todos os fundos, assim como todas as aplicações 
dos mesmos. Assim sendo, é necessário que haja sistemas e processos para integrar 
a ajuda nas diversas fases no ciclo orçamental, independentemente das modalidades 
de ajuda específicas e das exigências dos doadores.

As acções da CABRI nos países confirmou também a importância de existirem 
distinções claras entre as diferentes modalidades de ajuda, e como essas são tratadas 
no ciclo orçamental. Revelou que os países em desenvolvimento devem considerar os 
respectivos critérios para determinar quando a ajuda deve ser integrada nas diversas 
dimensões no ciclo orçamental. No caso do Ruanda, o governo só integraria a ajuda 
pelo Parlamento – ou seja, o Parlamento aprovaria a ajuda como parte da Lei das 
Finanças – quando tivesse um controlo suficiente sobre a aplicação da ajuda a ser 
contabilizada. Se faltar esse controlo, a ajuda ao sector público só poderá figurar 
‘no orçamento’ – ou seja, nos documentos que acompanham a Lei das Finanças – 
para assegurar a sua inclusão no plano e tornar o fluxo da mesma transparente ao 
Parlamento. 

O trabalho no Ruanda também ilustra a importância de uma interface bem 
ponderada e gerida entre os sistemas de ajuda ao país e gestão das finanças públicas 
para a qualidade da informação sobre a ajuda e a contabilização da ajuda no 
orçamento. Insistir em informação exaustiva e oportuna em relação ao desembolso e 
aplicação de fundos trata-se de um factor importante para a contabilização da ajuda 
no orçamento.

Também é importante fazer a distinção entre relatar a ajuda na documentação 
do governo e integrar a ajuda apropriadamente nos processos de planeamento e de 
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orçamentação do governo. O estudo CABRI/SPA (2008) identifica três factores que 
determinam se a contabilização ou integração da ajuda nos processos orçamentais 
nacionais terá o efeito desejado. Estes são: (a) a qualidade da informação sobre a ajuda 
capturada; (b) a capacidade de poder fazer uso dessa informação; e (c) a qualidade 
da informação e dos processos relacionados com os recursos não ligados à ajuda. Se 
a ajuda for meramente relatada nos planos e nos relatórios, na ausência de um ou 
mais destes factores, os governos parceiros em questão continuarão a sofrer riscos 
fiduciários e de desenvolvimento. 

A resposta da CABRI à Agenda de Acção de Acra 

A CABRI reconhece o papel importante da assistência ao desenvolvimento para 
o fortalecimento das instituições e dos sistemas, o reforço das capacidades e o 
financiamento dos recursos necessários. Estas são todas modalidades para melhorar 
a prestação dos serviços e, em última análise, a qualidade de vida dos pobres. 
Ademais, a CABRI acolhe com agrado as acções internacionais no sentido de apoiar 
os países em desenvolvimento a assumir a liderança e impulsionar as suas próprias 
agendas de desenvolvimento. A apropriação e o alinhamento tratam-se de princípios 
interdependentes que não podem ser separados da implementação. Os benefícios 
de longo prazo devem ser vistos à luz da redução da dependência sobre a ajuda, 
aumento das receitas internas e melhoramento das posições de sustentabilidade de 
dívida. 

A CABRI avança a opinião que os países em desenvolvimento devem impulsionar 
a agenda de formulação de políticas, com base em processos credíveis. É este o nosso 
compromisso em relação à parceria mútua. Sem processos credíveis de planeamento, 
orçamentação, contabilidade, auditoria e relato, será difícil aos governos liderarem 
diálogos políticos inclusivos e fazerem uso sustentado da informação dos doadores. 

Essencialmente, a AAA representa uma solução de compromisso entre uma gama 
extensa de doadores e países em desenvolvimento, para que sejam tomadas medidas 
destinadas a melhorar a eficácia da ajuda. A AAA coloca firmemente a utilização 
dos sistemas nacionais na agenda, assim sublinhando este aspecto como elemento 
fundamental para o alinhamento com as estratégias dos países parceiros e para a 
apropriação. De seguida, a CABRI apresenta algumas sugestões de como as cinco 
áreas de acção relacionadas com a utilização dos sistemas nacionais podem ser 
aplicadas para alcançar o máximo impacto, assente na sua própria compreensão a 
este respeito.



ContabiliZação da ajuda no orçamento 

121

•	 Não deve ser aplicada uma abordagem generalizada na introdução dos sistemas 
nacionais. Nem todos os doadores utilizarão todas as dimensões dos sistemas de todos 
os países no futuro próximo, e pode não ser apropriado, realista, nem nos interesses 
dos países em desenvolvimento esperar que o façam. A utilização dos sistemas 
nacionais trata-se de um meio, não um fim. Devem ser tomadas precauções 
para não estimular uma abordagem que se concentre apenas no meio e que 
persiga cegamente os processos destinados apenas a ficar mais bem visto 
em relação aos compromissos da Declaração de Paris. A questão importante 
ao decidir como gerir o fluxo da ajuda deve ser: Será que a canalização da 
ajuda por este sistema vai torná-la mais efectiva, e/ou levará a uma melhor 
afectação e gestão dos fundos públicos (internos e externos) a médio ou 
longo prazo? 

Uma abordagem mais cuidadosa aquando da implementação deve 
reflectir as escolhas dos países em desenvolvimento sobre como pretendem 
gerir os seus próprios riscos fiduciários e de desenvolvimento. Os aspectos 
importantes a serem considerados são como os países desejam fortalecer 
os seus sistemas, quando a ajuda deve ser contabilizada no orçamento em 
qualquer dimensão e quando não deve ser.  

•	 Um país em desenvolvimento também incorre em riscos ao integrar a ajuda nos 
sistemas nacionais. O relatório relativo aos sistemas nacionais de gestão das 
finanças públicas (GFP) refere apenas ao risco fiduciário, de desenvolvimento 
e para a reputação dos doadores ao utilizarem os sistemas nacionais. Os 
países em desenvolvimento também se deparam com riscos fiduciários e 
de desenvolvimento quando integram a ajuda nos sistemas nacionais. Por 
exemplo:
°	 fluxos de ajuda pouco viáveis e imprevisíveis incidem sobre a 

credibilidade do processo orçamental de um governo. Isto constitui 
um risco fiduciário para os países em desenvolvimento. O aumento da 
previsibilidade durante o exercício anual e plurianual trata-se de uma 
acção importante ligada à AAA; 

°	 a informação pouco fiável e incompleta dos doadores constitui um risco 
de desenvolvimento para os países em desenvolvimento, uma vez que 
dificulta o acompanhamento e o relato correcto dos desembolsos e da 
aplicação da ajuda que transita à margem do tesouro e dos sistemas de 
aquisição dos países parceiros;

°	 as vantagens de canalizar a ajuda pelo tesouro e pelos sistemas de 
aquisição nem sempre ultrapassam os custos, em particular no que 
respeita aos projectos múltiplos, de pequena dimensão e curta duração; e 
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°	 a informação não facultada oportunamente nos ciclos de planeamento 
e de orçamentação do governo apresenta um risco fiduciário e de 
desenvolvimento.

•	 Deve ser dado um maior ênfase aos elementos a montante do ciclo orçamental: 
a orçamentação e a aprovação pelo parlamento. Quando os doadores são 
encorajados a canalizar 50% ou mais da ajuda governo-a-governo através 
dos sistemas fiduciários, são fortemente realçados os elementos a jusante do 
ciclo orçamental. Isto reflecte-se no modo com os indicadores são separados 
e classificados na Declaração de Paris, onde o indicador 3 refere à ajuda no 
orçamento e o indicador 5 refere aos sistemas a jusante. É o indicador 5 que 
contém o título ‘utilização dos sistemas nacionais’.

A utilização de sistemas nacionais para planear e orçamentar a ajuda é de 
interesse directo para o desenvolvimento de um país. Ao separar os aspecto 
de planeamento e de orçamentação dos sistemas fiduciários, e concentrando 
nos sistemas fiduciários para fazer progressos, reduz a importância das 
dimensões a montante para os países parceiros, e a interdependência das 
diferentes fases do ciclo orçamental para a eficácia da despesa. Pior ainda 
é que encoraja o recurso a sistemas fiduciários acima dos sistemas de 
planeamento, orçamentação e relato. 

Para impulsionar a agenda de desenvolvimento, os governos devem 
determinar a afectação dos recursos nacionais e externos com base nas suas 
prioridades. A não integração o contabilização nos planos ou orçamentos 
do país constitui um risco para o desenvolvimento. Sem uma visão 
abrangente do que se está a passar num determinado sector, os países em 
desenvolvimento não saberão onde os recursos estão a ser aplicados nem se 
os programas financiados por fundos internos duplicam ou complementam 
os programas de ajuda. 

Assim, os programas e projectos de ajuda devem ser sujeitos ao mesmo 
escrutínio que os projectos pelo governo, o que pode exigir que alguns 
programas e projectos de ajuda sejam redefinidos ou suspendidos. 

A contabilização da ajuda no plano e no orçamento não representa qualquer 
risco fiduciário para os doadores, mas é fundamental para a eficácia da ajuda 
e a optimização da aplicação dos recursos próprios dos países parceiros.

•	 Os países em desenvolvimento têm um papel muito mais forte a desempenhar em 
determinar se, e onde, a ajuda deve ser integrada nas diversas dimensões do ciclo 
político e de orçamentação de um país. Actualmente, a AAA responsabiliza 
os doadores pela utilização dos sistemas nacionais. O papel dos países 
em desenvolvimento limita-se a reforçar os sistemas nacionais e efectuar 
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avaliações conjuntas destes sistemas. A CABRI propõe os seguintes elementos 
adicionais. Os países em desenvolvimento devem também gerir os seus 
riscos fiduciários e de desenvolvimento ao: (a) definir os critérios e termos 
para a contabilização da ajuda nas diversas dimensões do ciclo orçamental; e 
(b) definir os sistemas que pretendem reforçar primeiro.

A AAA exorta os países a fortalecerem os seus sistemas de GFP e de gestão 
da ajuda, mas não menciona como estes são integrados. A AAA concentra-
se nos sistemas de GFP mas, para que haja alinhamento, os países devem 
desenvolver sistemas e processos robustos para integrar a ajuda, não apenas 
gerir bem os recursos públicos.

A utilização dos sistemas nacionais trata-se de um elemento importante da 
agenda de eficácia da ajuda, e está fortemente ligada ao trabalho dos técnicos 
superiores do orçamento nos ministérios das finanças. Temos um papel 
importante a desempenhar para assegurar que os sistemas nacionais sejam 
robustos, não apenas para a gestão dos recursos de ajuda mas, ainda mais 
importante, para a gestão sustentável dos nossos próprios recursos internos. 
Convém conhecer as consequências da utilização dos sistemas nacionais para 
evitar uma aplicação uniformizada da AAA e assegurar que os benefícios 
ultrapassem os custos para os países em desenvolvimento. 
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4.1 Introdução

Este capítulo passa em revista os debates tidos no seminário de Dakar sobre os 
desafios enfrentados pelos países africanos face ao abrandamento global económico. 
A nota de introdução a este capítulo resume os efeitos da crise global sobre os países 
africanos e as propostas de respostas políticas. A nota cita a literatura recente sobre 
o impacto da crise em África e indica como as economias africanas foram afectadas 
pelos impactos directos e indirectos nos seus sectores financeiros, comerciais e de 
exportação, investimentos e actividade económica nacional, e posições fiscais, de 
conta corrente e monetárias. É acompanhada de dois artigos sintéticos que contêm as 
exposições apresentadas durante o seminário pela Zâmbia e pelo Egipto em relação 
às suas respostas no âmbito da política fiscal. A exposição da Zâmbia, por Daniel 
Chisenda, Director do Orçamento, Ministério das Finanças e do Plano Nacional da 
Zâmbia revela como a queda da procura e dos preços do cobre afectou a economia 
e as finanças públicas da Zâmbia. A nível de política, a resposta tem procurado 
manter uma política fiscal prudente e realinhar a despesa com vista a amortecer os 
impactos da crise múltipla sobre a economia nacional. Ao contrário disto, o Egipto 
reagiu ao introduzir um pacote de estímulo fiscal, conforme explicado no comentário 
à exposição preparada por Amgad Hegazy, economista afecto à Unidade de Politica 
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Microfiscal do Ministério das Finanças do Egipto. Ambos os comentários foram 
elaborados por Yacine Bio-Tchané do secretariado da CABRI.
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4.2 África e a recessão global
Alta Fölscher

A crise financeira global e resultante abrandamento estão a afectar as economias 
africanas, provocando desafios imediatos a nível das políticas fiscais. A qualidade 
das decisões relativas à política fiscal determinará, até certo nível, como os países 
africanos vão sobreviver à tempestade. Esta nota de introdução sobre os dois estudos 
de caso apresentados neste capítulo refere à literatura recente sobre o impacto da crise 
global em África e resume as respostas políticas propostas.

O impacto da crise global sobre as economias africanas 

Nos meados da década de 2000, muitas economias africanas viveram taxas elevadas 
de crescimento. Nos países da África Subsariana, o crescimento médio atingiu os 
6.5 % entre 2004 e 2008 (Berg et al. 2009). Em alguns países, esta taxa elevada estava 
associada a níveis sustentáveis de dívida e baixas taxas de inflação, garantindo assim 
a estabilidade macroeconómica. O melhoramento das condições macroeconómicas 
derivou do aumento das exportações, do alívio da dívida, aumento dos fluxos de 
ajuda e de investimentos privados, e dos termos de comércio mais favoráveis.
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A crise económica global está a afectar precisamente estas forças impulsionadoras 
do crescimento, sobretudo as trocas comerciais, as entradas de capital, e as 
exportações de recursos naturais e produtos agrícolas. Embora as economias africanas 
tivessem sido isoladas, até certo grau, da primeira ronda da crise financeira, os efeitos 
da segunda ronda estão a provocar uma crise de crescimento nas economias africanas. 
Face às taxas de crescimento elevadas até 2008, as previsões para 2009 rondavam 
os 2.3 %, com a contracção de algumas economias (BAD 2009). Isto significa que, 
pela primeira vez desde 1994, o rendimento per capita sofrerá uma contracção, com 
implicações significativas para a capacidade de África de alcançar as suas metas de 
desenvolvimento. Em Setembro de 2009, a Conferência das Nações Unidas sobre 
o Comércio e o Desenvolvimento previu que o crescimento do PIB em África não 
ultrapassaria 1.2 % em 2009.

São diversos os factores que agravam os efeitos da crise global em África. Até antes 
da crise global, muitas economias africanas já tinham sido gravemente afectadas 
pelo aumento súbito dos preços globais do petróleo e dos produtos alimentares, o 
que afectou a capacidade dos mesmos de reagir à crise financeira de 2008 e suas 
consequências. Entre Janeiro de 2007 e Julho de 2008, o choque dos preços alimentares 
globais nos países de baixo rendimento perfez quase 1.0 % do PIB, e o choque do 
preço do petróleo perfez quase 3.5 % (FMI 2009a). Os choques dos preços afectaram 
as balanças de pagamentos dos países africanos (para alguns, as reservas caíram para 
menos de três meses de importações), assim como as suas posições fiscais (com o 
apoio à energia e à segurança alimentar a incidir sobre os orçamentos públicos dos 
governos centrais).

Em sequência da queda da procura global, as exportações africanas sofreram 
uma baixa acentuada, incidindo sobre as balanças correntes e reservas de divisas, 
e provocando uma redução das receitas fiscais. As exportações do continente estão 
previstas para cair em mais de US$250 mil milhões em 2009 (BAD 2009). O impacto 
sobre as exportações de produtos de base faz-se sentir tanto na quantidade como no 
preço dos produtos. 

Os impostos derivados das trocas comerciais registam uma queda notável em 
sequência da redução da procura global pelo petróleo e pelos produtos minerais. O 
BAD prevê que a perda valorize 4.6 % das receitas públicas em 2009.

A queda dos preços dos produtos de base está a provocar uma forte redução 
das receitas em divisa nos países exportadores de petróleo, minerais e produtos 
agrícolas, criando uma escassez que produtos importados, incluindo produtos para 
as actividades dependentes de importações, como sendo a do sector de construção 
(BAD 2009).
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Impactos	nos	sectores	de	determinados	países	
Os exportadores de minerais da Zâmbia e da RDC, em conjunto, poderão perder 
uns US$6 mil milhões em 2009.

No Uganda, as exportações de café robusta decresceram em 34 % em Março de 
2009 em relação ao mesmo período no ano anterior (US$23.9 milhões, comparado 
com US$36.3 milhões). 

A Nigéria e Angola, conjuntamente, poderão sofrer uma perda de US$76.8 mil 
milhões em 2009. A Nigéria poderá sofrer uma redução de 34 % nas suas receitas 
provenientes das exportações petrolíferas em 2009 face a 2007, decorrente de uma 
queda de produção de 5 % e uma redução de 31 % no preço do petróleo. As reservas 
cambiais da Nigéria diminuíram de um máximo de US$61.9 mil milhões em 
Setembro de 2008 para US$50 mil milhões em Janeiro de 2009 (uma queda de 19 %).

As exportações de café na Etiópia em Março de 2009 valorizaram US$221 
milhões, metade das previsões de US$446.7 milhões, principalmente em virtude 
da redução dos preços nos mercados globais.

O algodão e as actividades pecuárias perfazem até 75 a 80 % das exportações 
anuais do Mali; no Burundi, o café e o chá representam 70 % das exportações. 
Os preços internacionais destes produtos sofreram uma queda significativa – o 
algodão em 25 %, e o café em 19 % – entre o primeiro trimestre de 2008 e Janeiro 
de 2009.

Nas Ilhas Maurícias, as receitas do sector do turismo, que contribui em 15 % para 
o PIB, registaram uma variação anual negativa de 15 % no último trimestre de 2008 
face a 2007. 

Na Tanzânia, onde o turismo contribui com 17.2 % para o PIB, as empresas de 
safari registaram uma taxa de desmarcações de até 60 % em Novembro de 2008, e as 
previsões apontam para um agravamento da situação com a intensificação da crise.

 
Fonte: BAD (2009)

As entradas de capital estão em queda. Está previsto que o investimento em carteira 
e o investimento estrangeiro directo caia para menos de US$30 mil milhões em 2009, 
face aos valores máximos de um pouco menos de US$50 mil milhões em 2007 (Plant 
2009). Em simultâneo, os países registam uma menor capacidade de angariar fundos 
nos mercados de capital. Alguns países adiaram a emissão de títulos do tesouro, 
estando previsto que venham a contar mais com o financiamento interno (Berg et al. 
2009), com consequências para os mercados internos de capitais e taxas de juro. A 
eventual redução dos fluxos de ajuda trata-se de um aspecto preocupante para muitos 
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países, sobretudo para aqueles que se confrontam com condições orçamentais difíceis 
e/ou dependem fortemente dos fluxos de ajuda. 

A entrada de receitas provenientes da actividade económica nacional também é 
afectada. As bolsas de valores africanas sofrem as consequências da crise. De acordo 
com o BAD, os mercados africanos têm sofrido perdas muito mais significativas do 
que os mercados nas economias desenvolvidas. Desde os finais de Julho de 2008 a 
17 de Abril de 2009, o índice geral da bolsa de valores da Nigéria perdeu 62.2 % do 
seu valor, o Índice CASE do Cairo perdeu 46.2 % do seu valor, e o índice da bolsa de 
Joanesburgo perdeu 24.4 % do seu valor. A título de comparação, o índice industrial de 
Dow Jones perdeu 28.5 % e o Índice CAC 40 de Paris perdeu 29.6 % no mesmo período 
(BAD 2009). O valor dos activos sociais registou uma queda, e os baixos níveis de 
confiança incidem sobre o investimento e a produção nacionais. 

A exposição do sector bancário em África aos efeitos da primeira ronda da 
crise financeira foi reduzida. Os sistemas bancários africanos gozavam de uma 
fraca integração com os mercados financeiros globais, uma exposição mínima aos 
instrumentos financeiros complexos, uma exposição reduzida ao financiamento 
externo, um baixo recurso a alavancagem, e uma liquidez bancária relativamente 
elevada (FMI 2009b). Porém, o sistema está a sofrer os efeitos da segunda ronda, 
com um surto de crédito malparado, resultando em lucros inferiores. As condições 
internacionais mais rígidas de concessão de crédito resultaram em maiores margens 
de crédito, dificultando a capacidade dos bancos africanos de aceder ao financiamento. 
Nos casos em que os bancos africanos são sucursais de bancos internacionais, também 
existe o risco de desalavancagem, com os bancos controladores menos dispostos a 
proporcionar liquidez às suas sucursais e, em simultâneo, procurarem repatriar o 
capital (FMI 2009b). Estes impactos da crise global sobre os bancos africanos resultarem 
em condições mais rígidas de concessão de crédito nacionais, constrangendo ainda 
mais as potencialidades de crescimento das economias africanas. 

Para além dos impactos da crise global sobre os sectores petrolífero, de exploração 
mineira e agrícola, o efeitos sobre o sector do turismo poderão afectar o crescimento 
das economias africanas a curto e longo prazo. O turismo tem sido um impulsionador 
importante de crescimento para economias africanas como Cabo Verde, Maurícias, 
Quénia, Uganda e Marrocos. 

O impacto fiscal da crise é impulsionado não apenas pela redução das receitas 
fiscais em sequência da queda da actividade económica nacional e redução de 
exportações, como também por uma maior pressão sobra a despesa. Por exemplo, os 
países necessitarão de expandir as suas redes de segurança e a despesa a favor das 
camadas mais pobres para responder ao aumento dos níveis de pobreza. As pessoas 
mais pobres são desproporcionalmente afectadas, em virtude da vulnerabilidade dos 
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postos de emprego nos sectores mineiros e agrícolas, profundamente afectados, e face 
à eventual redução das entradas de remessas de ajuda (BAD 2009). Face à redução 
dos rendimentos e ao aumento do preço dos produtos alimentares, os pobres são 
obrigados a gastar uma proporção mais elevada dos seus rendimentos nos alimentos 
e reduzir a despesa na saúde e na edução.

Um factor que tem contribuído significativamente para o aumento dos níveis 
de pobreza é o aumento do desemprego provocado pela queda de produção e do 
investimento. Conforme relatado pelo BAD (2009), a Organização Internacional do 
Trabalho prevê o aumento da taxa de desemprego em África Subsariana para 8.5 % em 
2009, representando mais 3 milhões de desempregados. Para além disto, a proporção 
de empregos vulneráveis poderá aumentar de 77.4 % em 2007 para 82.6 % em 2009, 
representando outros 28 milhões de postos de emprego vulneráveis em África.

O aumento da insegurança alimentar constitui um factor importante, à medida 
que o crescimento económico desce e o desemprego aumenta. A crise financeira veio 
agravar o impacto da crise alimentar, sobretudo no que respeita aos sectores mais 
pobres nos centros urbanos e à população rural. Para além do impacto sobre o défice 
da balança corrente nos países importadores de produtos alimentares (67 % no Lesoto, 
82 % em Gâmbia, 32 % na Mauritânia, 31 % no Malawi), a acção do governo para 
estabilizar a segurança alimentar da população é onerosa (BAD 2009). A redução da 
ajuda alimentar aumenta a carga sobre os orçamentos nacionais. De entre os US$12.3 
mil milhões comprometidos em Junho de 2008, apenas US$1 mil milhões foram 
desembolsados pelos doadores até Fevereiro de 2009 (BAD 2009).

A desvalorização das moedas e o aumento das taxas de juro também contribuirão 
para aumentar o custo do serviço da dívida, que pode ser contrabalançado pelo 
aumento do valor da moeda local das entradas de ajuda e dos impostos cobrados nas 
trocas comerciais (Berg et al. 2009). 

Os diversos efeitos, com o agravamento da conta corrente e dos défices fiscais põem 
em risco a estabilidade económica alcançada a tanto custo. Em Fevereiro de 2009, o 
BAD projectou um défice orçamental de 5.4 % do PIB para 2009 para o continente em 
geral. Até Maio, este valor já tinha caído para 5.8 %, de um excedente de 2.8 % do PIB 
em 2008. A expectativa é que a balança corrente sofrerá uma queda de um excedente 
de 2.7 % do PIB em 2008 para um défice de 5.3 % do PIB em 2009, de acordo com as 
projecções para Maio. O agravamento dos ‘efeitos duplos’ incide sobremaneira sobre 
a capacidade de os governos africanos encetarem iniciativas de resposta à crise e 
suster os seus programas de desenvolvimento (BAD 2009).

As balanças correntes e fiscais em queda constituirão uma nova ameaça para a 
dívida dos países. Antes da crise, a maioria dos países africanos tinham realizado 
progressos em reduzir a dívida externa. Por exemplo, a relação dívida/PIB dos países 
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que beneficiaram da iniciativa da dívida dirigida aos países altamente endividados 
caiu de 117.6 % em 2000 para 35.6 % em 2008. Os países que beneficiaram do aumento 
dos preços dos minérios e do petróleo aproveitaram para reduzir a dívida externa. 
Com o melhoramento das balanças fiscais face às condições de crescimento mais 
positivas, melhoraram também as condições de dívida interna. Contudo, estes ganhos 
estão em risco de serem invalidados pelo agravamento das balanças comerciais e 
fiscais. Muitos países serão obrigados a contratar empréstimos para fazer face aos 
défices da conta corrente e fiscal, e aos esforços redobrados para responder à crise. 
Embora os países de baixo rendimento sejam os mais expostos a este risco, em virtude 
do reduzido espaço fiscal, os países de médio rendimento serão também afectados 
pelo aumento do custo de crédito, visto não poderem aceder a empréstimos a 
condições bonificadas (BAD 2009). 

Respostas políticas prioritárias 

Os governos africanos confrontam-se com campos de manobra reduzidos para 
formular respostas fiscais à crise. Os constrangimentos que mais afectam a capacidade 
dos governos de responder à maior procura pela despesa e investimento públicos são 
a queda das receitas públicas, a contracção das entradas de capital e o aumento do 
custo do crédito. O espaço para respostas de carácter fiscal é também limitado face ao 
risco de prejudicar a procura privada por capital nos mercados financeiros nacionais 
já reduzidos, a fraca hipótese de introduzir políticas monetárias contra-cíclicas em 
alguns países e a fraca capacidade para aumentar a eficácia da despesa (Berg et al. 
2009). Face à redução deste espaço fiscal para responder à crise, algumas prioridades 
foram identificadas.

Uma recomendação importante é de adoptar uma visão de médio a longo prazo na 
formulação de respostas. Os governos são encorajados a manter os fundamentos do 
crescimento em África (BAD 2009). Com elemento político fundamental, é necessário 
evitar acumular uma dívida insustentável e dar continuação às reformas estruturais 
essenciais para promover o investimento económico nacional e atrair capital privado 
estrangeiro (BAD 2009). 

As políticas orientadas para o crescimento gerado por investimento e consumo 
nacionais são: sustentar os níveis de despesa pública; aumentar a mobilização de 
impostos e outros recursos internos através de reformas das políticas e administração 
fiscais, e o desenvolvimento de mercados nacionais e regionais de títulos do tesouro; 
dar prosseguimento a reformas orientadas para melhorar o ambiente de negócios; e 
aumentar o acesso a crédito por parte do sector privado nacional (BAD 2009).
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Os países africanos cuja produção está aquém do seu potencial, e com opções de 
dívida e de financiamento sustentáveis, têm um maior espaço para implementar 
políticas fiscais expansionistas em persecução destas prioridades. Quase dois terços 
dos países em África subsariana deparam-se com níveis baixos a moderados de 
dificuldades em relação à dívida, o que lhes consagra algum espaço para expansão 
fiscal. Estes países também podem optar por permitir que os factores de estabilização 
automáticos entrem em funcionamento, assim fazendo face à queda das receitas 
provenientes dos produtos de base e concedendo-lhes a possibilidade de implementar 
pacotes de estímulo fiscal (os atrasos na identificação e implementação de medidas 
apropriadas, aliados às fragilidades dos sistemas financeiros públicos, podem ser 
pro-ciclicos em vez de anti-ciclicos), as intervenções devem ser orientadas no sentido 
de maximizar a mudança de produtos económicos relativa à mudança da balança fiscal 
(os países devem ponderar cuidadosamente os impactos da redução dos impostos em 
relação aos impactos do aumento das despesas), e as medidas adoptadas devem ser 
reversíveis, ou seja, não devem resultar em aumentos permanentes dos défices fiscais 
(Berg et al. 2009). Para evitar invalidar os ganhos conseguidos antes da crise através 
do aumento do rácio de receitas, não é recomendado que as taxas de impostos sejam 
reduzidas (Berg et al. 2009). A despesa deve concentrar-se primordialmente nas 
infra-estruturas, sobretudo estradas, electricidade e telecomunicações, ao manter-se a 
despesa nos sectores da saúde, da educação, da água, do saneamento e da protecção 
social (Berg et al. 2009).

Os países com pouco espaço fiscal, ou que carecem de opções de financiamento, ou 
cujas opções de financiamento são demasiado onerosas, e com um elevado risco de 
problemas de endividamento devem ponderar o ajustamento fiscal como forma de 
superar os efeitos da crise global (Berg et al. 2009). A manutenção da sustentabilidade 
macroeconómica e da dívida constitui um imperativo importante que reduz as opções 
disponíveis a estes países. No que respeita a estes países, é necessário que sejam 
adoptadas políticas susceptíveis de aumentar as receitas e priorizar a despesa face às 
limitações fiscais. As estratégias visando aumentar as receitas devem concentrar-se no 
alargamento da base tributária e capacitação administrativa dos serviços tributários, 
passando pela introdução de reformas estruturais importantes conducentes ao 
crescimento a longo prazo. Porém, alguns países poderão optar por aumentar 
algumas taxas de impostos temporariamente para aliviar os impactos imediatos 
da crise sobre os seus pacotes de ajuste de curto prazo. As estratégias destinadas 
a racionalizar e reorientar a despesa devem concentrar-se nos subsídios gerais, 
transferências a empresas do Estado que produzem perdas e quadros excessivos na 
função pública (Berg et al. 2009). O aumento da despesa, se possível, deve ser dirigido 
à despesa produtiva em infra-estruturas e ao reforço das redes de segurança. O 
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reforço dos sistemas de gestão das finanças públicas para melhorar a eficiência deve 
ser visto como prioridade contínua. 

O BAD também realça a necessidade de aproveitar a situação actual para reforçar 
a regulamentação do sector público e a gestão dos fluxos de capital (BAD 2009). 
As medidas principais para este fim passam pelo melhoramento dos sistemas de 
avaliação do risco e dos requisitos de adequação de capital. Para além disto, os 
países africanos devem introduzir estratégias prudentes de controlo de capital, ao 
reduzir o risco de inversões abruptas. O FMI alertou para a necessidade de reforçar a 
supervisão bancária e melhorar os planos de contingência (FMI 2009c). Neste sentido, 
é importante concentrar nas vulnerabilidades do sistema bancário (identificar os 
bancos com maior probabilidade de sofrerem dificuldades; exigir dos bancos a 
provisão de dados mais frequentes; e fiscalizar melhor o risco cambial, as práticas 
de gestão bancária, os critérios aplicados à concessão de crédito e a fiabilidade do 
financiamento).

O Departamento de África do FMI sublinhou a importância das políticas monetárias 
e cambiais. Nalguns países, onde a inflação decresceu nos últimos anos, a menor 
restritividade das condições monetárias poderá estimular o crescimento face ao 
ligeiro abrandamento dos preços dos produtos alimentares e energéticos. Os demais 
países que sofrem ainda de taxas de inflação excessivamente elevadas poderão ter de 
conter as suas políticas monetárias (FMI 2009c). Nos países com políticas cambiais 
flexíveis, a desvalorização da moeda devia ser permitida como elemento estabilizador 
automático. O FMI alertou contra a introdução de novos controlos de saída de capitais 
e recurso às reservas para amparar as taxas de câmbio. 

O BAD identificou vários outros sectores susceptíveis de beneficiarem de políticas 
regionais e nacionais. Estes incluem o investimento em tecnologias de informação e 
comunicação, a consolidação da estabilidade política e o melhoramento da governação. 
Um factor importante em África será provavelmente uma nova parceria de comércio 
e desenvolvimento com a Índia e a China, o que oferece grandes oportunidades para 
África diversificar os seus mercados de exportação, as suas fontes de financiamento 
para o desenvolvimento, e as entradas de capitais privados. 

Porém, as perspectivas para os países africanos combaterem a crise global são 
reduzidas. Cada vez mais, os países africanos vêm-se incapazes de financiar o 
aumento dos défices das balanças correntes. A crise tem agravado o hiato estrutural 
entre investimentos e poupanças em muitas economias africanas, e as opções de 
resposta a nível da política fiscal são reduzidas. O BAD avalia que, para alcançar 
as taxas de crescimento pré-crise, os países africanos necessitariam de US$50 
mil milhões para financiar o hiato investimentos-poupanças (ADB 2009). Para 
concretizar a taxa de crescimento de 7 %, necessária para alcançar os Objectivos de 
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Desenvolvimento do Milénio, as necessidades de financiamento aumentam para 
US$117 mil milhões. As economias africanas continuam a precisar do forte apoio dos 
seus parceiros de desenvolvimento para colmatar estas lacunas de financiamento e 
apoiar as estratégias de resposta nacionais. O renovado compromisso por parte das 
instituições internacionais e de financiamento do desenvolvimento no sentido de 
evitar que a crise se agrave em África é importante. Os moldes adoptados para estes 
pacotes serão fundamentais para promover uma recuperação célere e assegurar um 
crescimento a longo prazo.
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4.3 A crise global e os seus efeitos na 
economia da Zâmbia
Daniel Chisenda 
Comentário por Yacine Bio-Tchané

A economia da Zâmbia registou um crescimento robusto nos últimos anos em virtude 
de estabilidade macroeconómica alicerçada numa gestão fiscal prudente e um clima 
económico externo favorável, aliado a uma forte procura global por metais.

A Zâmbia, um país rico em cobre beneficiou dos preços elevados do cobre nos 
últimos anos. Os preços do cobre aumentaram quase para o dobro entre 2005 e 
2008, desde US$1.5 por libra para US$2.9 por libra, e o volume de cobre exportado 
aumentou mais de 30% durante esse período. Isto permitiu um crescimento da 
economia a uma média de 6.1% por ano entre 2006 e 2008, reduziu a inflação para 
uma taxa de dígito único (8.9%) em 2007, produziu um excedente na balança de 
pagamentos e estabilizou a taxa de câmbio, permitiu a acumulação de um valor 
confortável de reservas internacionais, que quase duplicou (de US$331.1 milhões em 
2005 para US$976 milhões em 2008), e expandiu o sector industrial ao criar ligações 
entre os diversos sectores, assim criando emprego.
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Infelizmente, a economia da Zâmbia sofreu um abrandamento em 2008 devido 
a uma conjuntura económica externa desfavorável, caracterizada por aumentos 
recorde dos preços do petróleo e dos produtos alimentares na primeira metade de 
2008, com efeitos inflacionários, e a queda da procura global pelo cobre, dando 
origem a preços mais baixos deste produto na segunda metade de 2008. Outros 
factores, como as cheias causadas pelas chuvas torrenciais que destruíram as culturas 
e o abrandamento do sector da construção tiveram um impacto negativo sobre as 
perspectivas de crescimento. Igualmente, eventos inesperados como o aumento maior 
do que esperado dos salários da função pública, a realização de eleições presidenciais, 
a necessidade de reforçar os recursos do Programa de Apoio aos Fertilizantes e de 
financiar o projecto de reabilitação da empresa de electricidade da Zâmbia (Zambia 
Electricity Supply Corporation [ZESCO]), exerceram uma pressão significativa sobre a 
despesa. 

Por conseguinte, o desempenho macroeconómico em 2008 foi mais fraco, 
caracterizado por taxas de inflação e de juro mais elevadas do que estava previsto. 
As estimativas apontam para um crescimento da economia da Zâmbia na ordem 
dos 5.8 % em 2008 (com uma desaceleração em sectores importantes como o da 
exploração mineira, turismo e construção); a inflação sofreu uma forte subida para 
16.6% (face a uma meta de 7%) e a moeda zambiana, o Kwatcha, desvalorizou em 
27.3% face ao dólar americano. Embora as perspectivas de crescimento para 2009 
sejam mais baixas (5%), está previsto que a inflação baixe para 10%. As previsões 
apontam para o aumento da taxa de crescimento em 2010/11, a par da recuperação 
global. 

Face a estes desafios, o governo optou por manter uma política fiscal prudente 
e realinhar as posições de despesa de modo a amortecer os impactos das múltiplas 
crises sobre a economia nacional. Não obstante a redução da receita fiscal prevista em 
sequência da queda da produção do cobre, o governo prevê aumentar as dotações 
para programas de segurança social e reduzir o imposto sobre o combustível. 
Para além disto, o governo propõe-se promover a diversificação e melhorar a 
competitividade nacional ao introduzir reformas estruturais e o desenvolvimento 
de infra-estruturas, com destaque para o desenvolvimento do sector agrícola e das 
infra-estruturas turísticas, e a promoção da indústria transformadora. Por último, o 
recurso a crédito será mantido a níveis sustentáveis e haverá um maior investimento 
no capital humano. 

O governo reagiu ao abrandamento da economia ao adoptar intervenções políticas 
específicas, sendo a mais importante a de proteger os principais sectores de produção 
do agravamento da situação e da redução dos postos de emprego ao conceder 
benefícios fiscais.
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Da parte das receitas, vários sectores têm beneficiado de incentivos fiscais. No sector 
de exploração mineira, o imposto sobre ganhos excepcionais foi removido, o crédito 
fiscal por investimentos aumentou em 100%, os direitos aduaneiros sobre cobre em 
pó, cobre laminado e cobre empolado foram suprimidos, e o imposto especial de 
consumo sobre o óleo combustível pesado foi reduzido de 30% para 15%. No que 
toca ao sector transformador, sobretudo aos investidores nas Zonas Económicas 
Plurivalentes (ZEP) e parques industriais, os impostos sobre as comissões de gestão 
e de consultoria foram abolidos, os produtos fornecidos às ZEP e parques industriais 
foram isentados de IVA, e os equipamentos e máquinas necessárias estão isentos de 
impostos. Outros sectores, como o da agricultura, do turismo e da energia hoje gozam 
de vários incentivos fiscais. Para além disto, o governo concedeu benefícios fiscais aos 
trabalhadores.

Uma outra intervenção tem por intuito aumentar a despesa nas infra-estruturas e 
nos serviços sociais. De modo a promover a diversificação da economia, uns 20% do 
orçamento foram afectados aos aspectos económicos, que incluem: (a) agricultura, 
silvicultura e pesca, sobretudo dotações ao programa de apoio aos fertilizantes e à 
reserva estratégica de produtos alimentares, e desenvolvimento da indústria pecuária 
e da irrigação; (b) combustíveis e energia; (c) exploração mineira; (d) transportes 
(predominantemente, estradas); (e) comunicações; e (f) turismo. 

À luz do constrangimento das receitas, estas medidas são levadas a cabo através 
do realinhamento dos recursos e aumento dos empréstimos (23.3% do orçamento será 
financiado por ajuda externa, subvenções e empréstimos dos parceiros de cooperação). 
As subvenções aumentaram de 3.9 para 4.6 % do PIB, e o recurso ao crédito 
internacional aumentou ligeiramente de 0.5 para 0.8 % do PIB. O governo também 
contraiu empréstimos nacionais e reforçou as medidas para melhorar a cobrança 
de receitas. Não se constatam sinais de redução dos compromissos pelos parceiros 
internacionais e doadores em relação à ajuda oficial ao desenvolvimento. Antes pelo 
contrário: alguns doadores, como o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento 
Internacional do Reino Unido (DFID) e a União Europeia (UE) aumentaram o seu 
apoio e comprometeram-se a continuar a apoiar a agenda de desenvolvimento da 
Zâmbia. 

A crise financeira global provocou dificuldades para a economia da Zâmbia. 
Porém, a vulnerabilidade do país levou o governo a mudar de táctica e aprofundar 
os ganhos dos diversos programas de diversificação económica executados ao longo 
dos anos. É importante que o governo fomente o crescimento pela diversificação, ao 
assegurar que possui os recursos necessários para financiar as suas operações. 

O futuro da economia zambiana reside na diversificação, principalmente ao: (a) 
transformar-se no cabaz alimentar da África oriental e austral, e abastecer os países 
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nestas sub-regiões de energia; (b) capitalizar nas potencialidades da carne bovina 
como novo produto de exportação; e oferecer os incentivos certos aos produtores 
para utilizarem a Zâmbia como localização estratégica para fornecer produtos à 
região.
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4.4 A resposta de política fiscal do 
Egipto face ao abrandamento 
económico global
Amgad Hegazy 
Comentário por Yacine Bio-Tchané

Nos últimos anos, o governo do Egipto tem adoptado políticas macroeconómicas 
prudentes alicerçadas numa politica monetária forte, que levou a um crescimento 
robusto, criação de empregos e uma balança comercial forte.

A economia egípcia registou um crescimento de 4.1% em 2003/04 para 7.2% em 
2007/08, graças à expansão de sectores importantes como as indústrias transformadora 
e extractiva, turismo, retalho e construção. Durante este período, o crescimento 
económico resultou num aumento da criação de postos de emprego, mais 49% de 
empregos foram criados em 2007/08 que em 2004/05. Assim, o desemprego caiu 
de 11.2% em 2004/05 para 8.4% em 2007/08. Igualmente, o investimento directo 
estrangeiro (IDE) duplicou desde 2004/05, e a balança de pagamentos registou um 
aumento ligeiro desde 2005/06.



142

Capítulo 4 

A crise económica global de 2008 inverteu estas tendências. O crescimento 
económico do Egipto sofreu uma queda brusca de 7.6% no segundo trimestre do 
exercício fiscal de 2007/08 para 4.1% no segundo trimestre do exercício fiscal de 
2008/09. A economia real sofreu um retrocesso: não obstante níveis estáveis de 
consumo, o governo reduziu o seu investimento. A despesa em sectores chave, 
principalmente nas indústrias transformadora e de serviços, sofreu uma queda 
notável. O sector externo foi o mais afectado. Face à redução das taxas de crescimento 
dos países industrializados, as previsões para as trocas comerciais a nível global são 
muito negativas. No Egipto, a conta corrente (principalmente no sector do turismo) 
e a balança de capital (sobretudo no tocante ao IDE) foram as que mais sofreram o 
impacto da crise. 

Porém, o efeito sobre as trocas comerciais tem sido menor. Embora o crescimento 
das exportações tenha caído em sequência do decréscimo da procura externa por 
parte dos principais parceiros comerciais do Egipto, o crescimento das importações 
retraiu face à queda dos preços no mercado internacional. A crise também poupou as 
receitas fiscais, para além do ligeiro decréscimo de receitas provenientes do comércio 
internacional e da actividade empresarial. Em geral, as receitas fiscais aumentaram 
em 17% em 2008/9 face ao exercício fiscal de 2007/08. 

Ao reagir ao abrandamento da economia, o governo do Egipto introduziu 
um pacote de estímulo fiscal. O governo interveio com dois pacotes de carácter 
temporário destinados a proteger a sociedade e a economia dos efeitos da crise. As 
intervenções têm como objectivo: (a) sustentar o crescimento; (b) fomentar a procura 
nacional e o emprego; e (c) manter o equilíbrio social, ao assegurar a sustentabilidade 
fiscal e da dívida a médio prazo. É importante mencionar que o estímulo fiscal é 
financiado na sua totalidade pelo governo, conferindo-lhe um défice neutro e visando 
acelerar os investimentos já previstos no Plano de Investimentos. 

O primeiro pacote foi adoptado em Maio de 2008, quando o governo aprovou 
políticas destinadas a aumentar a despesa social no subsídio dos produtos alimentares, 
salários e incentivos. Face ao aumento das taxas de inflação em virtude do aumento 
dos preços dos produtos alimentares e das matérias-primas, o pacote foi estruturado 
como dotação única de quase EGP14 mil milhões. Porém, o Governo tomou 
precauções para manter a estabilidade dos rácios do défice e da dívida, ao conceder 
subsídios para géneros alimentares e outros produtos essenciais para a sobrevivência 
da população com rendimentos baixos e as camadas mais pobres da sociedade.

O segundo pacote foi adoptado durante o exercício fiscal de 2008/09, altura 
em que a recessão global começou a afectar as taxas internas de crescimento. O 
governo apresentou um projecto de lei valorizado em EGP13.5 mil milhões para 
efeitos de acelerar a implementação de projectos em várias áreas, incluindo água 
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potável e saneamento, construção de estradas e outras infra-estruturas, promoção 
de exportações, infra-estruturas de comércio interno e desenvolvimento industrial. 
Neste sentido, o governo está em vias de implementar uma política destinada a 
estimular a procura ao aumentar a despesa em serviços públicos. 

Embora as acções visando estimular a economia se concentrem em sustentar a 
despesa de investimento em infra-estruturas, e apoiar as zonas industriais para 
manterem os volumes de exportação, o governo também adoptou medidas do 
lado das receitas, principalmente ao reduzir os direitos aduaneiros em produtos 
intermediários e de capital para apoiar a indústria transformadora e impulsionar a 
produção. 

Outras medidas foram encetadas pelo Governo para atenuar os efeitos da crise 
sobre o sector financeiro. O Banco Central do Egipto reduziu as taxas de juro em 1.5% 
em Fevereiro e Março de 2009. Também reduziu o rácio de reserva para estimular 
a concessão de crédito por parte dos bancos. Por último, estão a ser revistos o 
crescimento do crédito ao sector privado e a pequenas e médias empresas, bem como 
a concessão de crédito hipotecário por companhias a pequenas e médias empresas. 
Entre outras medidas, o Governo está a facilitar o acesso a terra para investidores e 
está a desenvolver uma estratégia coerente de promoção de investimentos, com vista 
a atrair investidores e manter o IDE a níveis sustentáveis. 

Em geral, os pacotes de estímulo fiscal têm promovido a despesa em investimentos 
públicos para compensar pela redução do investimento pelo sector privado e pela 
saída de volumes substanciais de IDE do país em sequência da crise financeira. O 
governo do Egipto pretende dar prosseguimento à sua estratégia de estimular a 
actividade económica e de criação de empregos para aliviar as consequências da crise 
sobre as fábricas e a produção. 

As medidas empreendidas pelo Governo têm sido relativamente eficazes. Os 
resultados do exercício de 2008/09 não foram tão negativos quanto esperado, graças 
ao pacote de estímulo fiscal. O défice orçamental valorizou 6.9% do PIB, enquanto 
que a previsão das receitas aumentou ligeiramente em 1% (de EGP275.5 mil milhões 
para EGP278.6 mil milhões) e a previsão da despesa aumentou em 2% (from EGP340 
mil milhões para EGP347.7 mil milhões). O aumento das receitas resultou, em 
grande parte, do pacote de estímulo fiscal, que estimulou a procura e aumentou as 
importações. Por conseguinte, não obstante o défice fiscal e o aumento da dívida 
pública e respectivos encargos de serviço da dívida, o Governo conseguiu manter os 
seus níveis de despesa em áreas prioritárias.

Contudo, embora as consequências da crise financeira global não se tenham feito 
sentir na economia egípcia durante o exercício fiscal de 2008/09, o Governo prevê 
sentir os efeitos da crise durante o exercício fiscal de 2009/10. Primeiro, está previsto 
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que as taxas de crescimento não ultrapassem os 4%, ao invés dos 7% originalmente 
previstos. Segundo, está previsto um novo aumento do défice orçamental para 8% do 
PIB, o que irá afectar negativamente os esforços do Governo no sentido de manter a 
sua despesa social e estimular a actividade económica. O orçamento também é inferior 
ao do ano anterior, em virtude da redução das receitas fiscais e, por conseguinte, das 
despesas. O défice orçamental será coberto e financiado através de acesso a crédito.

Não obstante esta conjuntura negativa, o Governo do Egipto está decidido a 
aplicar a despesa pública na compra de produtos e mercadorias nacionais, recorrer 
aos serviços dos empreiteiros e dos fornecedores nacionais, empregar trabalhadores 
nacionais e associar a promoção de exportações à concretização de metas quantitativas 
e valiosas, com vista a estimular a economia nacional e criar empregos para todos os 
cidadãos egípcios. 



5 
Orçamentando para infra-estruturas 
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5.1 Introdução

O orçamento de capital, e o financiamento e gestão dos projectos de infra-estruturas 
são temas alvos de estudo por parte da CABRI. Este capítulo reflecte as sessões de 
trabalho do 5º Seminário Anual sobre as diferentes opções para o financiamento das 
infra-estruturas públicas e sistemas para assegurar uma boa relação custo/benefício 
no desenvolvimento das infra-estruturas públicas. 

O primeiro artigo trata-se de uma síntese, por Yacine Bio-Tchané, do Secretariado da 
CABRI, sobre a comunicação preparada pelo Prof. Edgardo S Mímica da Universidade 
Adolfo Ibanez do Chile. Esta exposição revela a experiência do Chile em matéria de 
uma função centralizada de avaliação de projectos, associada à orçamentação e gestão 
de infra-estruturas a nível do governo. O estudo de caso do Chile levanta algumas 
questões e lições, muitas das quais vivem um crescimento na despesa de capital. Em 
particular, ilustra os potenciais benefícios de um sistema exaustivo e generalizado do 
governo vocacionado para a avaliação, planeamento e gestão dos projectos de capital. 

O segundo artigo trata-se de uma síntese preparada por Alta Fölscher, do 
Secretariado da CABRI, da comunicação do Dr. Martyn Davies, Director Executivo 
do Centro para Estudos Chineses na Universidade de Stellenbosch, na África do Sul. 
Este artigo assenta na comunicação e demais relatórios preparados pelo Dr. Davies 
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e outros publicados pelo Centro em matéria do envolvimento da República Popular 
da China, do EXIM Bank da China e de empresas chinesas no sector da construção 
em África. 

No terceiro artigo, Tasima A Jah e Abdul Rahman Conteh, respectivamente Director 
Adjunto do Orçamento e Técnico Superior da Gestão do Orçamento no Ministério 
das Finanças e Desenvolvimento da Serra Leoa, debruçam-se sobre o engajamento 
da Serra Leoa com a China e com o Banco Africano de Desenvolvimento. Concluem 
que o melhoramento dos mecanismos de planeamento, financiamento e gestão dos 
projectos de infra-estruturas em África merecem atenção urgente. 
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5.2 Sistemas de gestão de capital: A 
experiência chilena 
Edgardo S Mimica 
Comentário por Yacine Bio-Tchané

Para o optimista, o copo está meio cheio; para o pessimista, o copo está meio 
vazio; para o avaliador de projectos, o copo tem o dobro do tamanho necessário 
e estamos a desperdiçar recursos – piada alusiva à avaliação de projectos

Introdução

O orçamento de capital representa a carteira de investimentos de um país. À medida 
que os países em desenvolvimento investem mais em projectos de infra-estruturas 
económicas e sociais, o nível de investimento, e a qualidade e boa implementação 
destes projectos são fundamentais para a concretização dos objectivos económicos e de 
desenvolvimento. Diferentes processos e sistemas têm vindo a ser aplicados para gerir 
os projectos de investimento. No Chile, o governo desempenha um papel estratégico 
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em assegurar que os investimentos públicos criem baixos custos de transacção e sejam 
consentâneos com os objectivos de desenvolvimento socioeconómico do país. Face às 
inúmeras necessidades de investimento em vários sectores e uma escassez de recursos 
públicos, foi estabelecido um sistema para decidir a que investimentos públicos 
se deve dar prioridade e quais devem ser adiados ou anulados. A decisão final a 
respeito dos projectos seleccionados baseia-se nos retornos sociais e nos objectivos 
de desenvolvimento de ordem técnica, económica e social. Este sistema denomina-se 
Sistema Nacional de Investimentos (SNI) ou Sistema Nacional de Inversión Pública, e 
assegura um elevado nível de qualidade nos investimentos públicos do país.

Este artigo explora o SNI chileno, que impõe normas e procedimentos que têm vindo 
a melhorar a capacidade do governo no sentido de avaliar, planear, e gerir os projectos 
de capital ou de investimento.1 O artigo descreve: (a) a justificação pela introdução do 
SNI; (b) os processos aplicados para fazer escolhas com boa relação custo/benefício 
no planeamento e orçamentação de projectos de capital; (c) institucionalização, 
legitimação e capacitação do SNI; e (d) os desafios enfrentados pelo SNI. Um estudo 
de caso sobre um projecto de porto marítimo é descrito para ilustrar a importância dos 
sistemas, como o SNI, no sentido de assegurar que todas as opções de investimento 
sejam exploradas e que as mais custo-eficazes sejam escolhidas sempre que se fizer 
um investimento público. A exposição também realça a importância de considerar as 
políticas ao escolher os projectos objecto de investimento, face ao orçamento anual e 
à importância da capacitação dos funcionários públicos responsáveis pela avaliação 
dos projectos de investimento.

Justificação pelo SNI

A República do Chile é um país de médio rendimento (com um PIB por capita de 
US$9 876), que faz fronteira com o Peru, a Bolívia e a Argentina na América Latina. 
O território do país está dividido em 13 regiões, compostas de 51 províncias e 345 
municípios. 

Nos anos de 1970, o governo do Chile reconheceu a existência de divergências 
entre as afectações orçamentais dos ministérios e a qualidade dos projectos de 
investimento. Por conseguinte, registam-se tendências para executar mais projectos 
com retornos sociais baixos ou negativos, em detrimento daqueles com retornos mais 
elevados por razões da escassez de recursos. Esta situação devia-se à incapacidade 

1 Grande parte deste artigo assenta na comunicação preparada por Pilar Contrera G, do Ministério 
do Planeamento do Chile, Sistema nacional de inversión pública experiencia Chilena, e de uma exposição 
feita por Juan Cavada Artugues, também do Ministério do Planeamento, Sistema nacional de inversión 
pública: notas sobre la experencia de Chile.
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dos funcionários públicos de identificar, preparar e avaliar projectos de investimento. 
Esta consciencialização levou à necessidade de melhorar a qualidade e a eficiência 
dos investimentos públicos e, em 1973, o governo lanço o SNI. 

O SNI trata-se de um sistema com normas, procedimentos e regulamentos que 
visa melhorar a qualidade e a pertinência dos projectos de investimento público e 
eliminar ‘maus’ projectos. O SNI está localizado no Ministério do Planeamento e é 
administrado conjuntamente pelo Ministério das Finanças. Governos provinciais 
e locais, câmaras municipais, empresas do Estado, ministérios sectoriais e outras 
entidades do Estado formulam e avaliam os projectos em que pretendem investir, em 
conformidade com os regulamentos definidos pelo Ministério do Planeamento. As 
funções do SNI no âmbito da formulação, apresentação e execução dos projectos de 
investimento são executadas a nível central, regional, provincial e local. O Ministério 
do Planeamento não formula qualquer projecto; a sua responsabilidade limita-se a 
rever e a avaliar os projectos que lhe sejam apresentados pelos diversos ministérios e 
instituições públicas. 

A avaliação dos projectos trata-se de um processo electrónico executado através do 
Banco Integrado de Projectos, a todos os níveis do governo. O governo electrónico é 
um dos objectivos da Presidência, e todas as repartições da função pública têm acesso 
à informação e à tecnologia. 

O Banco Integrado de Projectos trata-se de uma base de dados actualizada 
que contém todos os projectos que necessitam de financiamento público e onde 
a informação é introduzida em cada fase do ciclo do projecto. Uma das maiores 
contribuições da base de dados foi a aplicação a uma terminologia comum para os 
diferentes processos que identificam um projecto. É também importante realçar que 
a base de dados foi actualizada várias vezes desde que foi informatizada em 1985. 
Tem acompanhado as evoluções tecnológicas e tem sido modernizada de modo a que 
a introdução e o tratamento da informação seja mais rápido e o acesso seja simples 
e fácil. 

A base de dados é utilizada por 5 000 utilizadores registados, responsáveis por 
formular e avaliar os projectos de investimento em todo o país. Estes utilizadores 
estão afectos a 1 400 instituições públicas, em particular, ministérios, municípios, 
governos provinciais, gabinetes dos governadores e empresas estatais.

A base de dados é utilizada para introduzir e armazenar dados relacionados com 
os projectos de investimento de acordo com as regras e os procedimentos definidos 
pelo SNI. Possui a capacidade para lidar com 15 000 novas iniciativas todos os anos. 
Actualmente, existem uns 500 000 novos projectos na base de dados.

A base de dados existe em três formatos:
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•	 A secção de consulta da base de dados está disponível ao público em geral e 
não exige que os utilizadores se registem nem criem senhas de acesso. Está 
dotada de um motor de pesquisa que permite aceder a qualquer projecto 
apresentado pelo governo, por localização geográfica, sector, área temática 
ou palavra-chave. Os resultados da busca são produzidos por tipologia 
de projecto, análise de projecto, informação financeira e o ano em que o 
investimento foi requerido. Esta ferramenta permite aos utilizadores analisar 
a informação sobre o investimento público. 

•	 A secção de trabalho da base de dados é utilizada apenas por técnicos da função 
pública previamente registados, que podem introduzir novas informações ou 
modificar as informações existentes a respeito do projecto. 

•	 A secção de gestão da base de dados limita-se aos utilizadores registados da 
secção de trabalho da base de dados. Permite aceder a várias ferramentas 
para extrair informações sobre os processos actuais e anteriores. Também 
facilita a análise e o controlo do investimento público. Esta base de dados 
é mais restrita e de mais fácil acesso do que a versão dos dados contida na 
secção de trabalho da base de dados. 

Os dados relativos aos projectos ou ideias contidas no Banco Integrado de Projectos 
é cuidadosamente revista e analisada por técnicos de avaliação de projectos que, 
ao efectuar uma análise da relação custo/benefício decidem quais os projectos 
são viáveis. Cada ideia de projecto de investimento público passa pelo mesmo 
tratamento. É essa a tarefa do SNI. Não se trata nem de um software nem de uma 
base de dados, mas de um sistema assente em regras e em procedimentos aplicados 
por 5 000 profissionais na preparação e avaliação de projectos. Assim o SNI chileno 
actua como se de uma peneira gigante se tratasse, que filtra os melhores projectos e 
permite-os competir por recursos no orçamento anual. A maioria dos projectos requer 
um ou dois meses até chegar ao ponto de maturidade (até ser financiado) e apenas 
os projectos com os retornos e o impacto socioeconómico mais elevado são incluídos 
no orçamento. A maioria dos projectos de investimento deve cumprir as normas de 
qualidade, no que respeita à elaboração, avaliação e análise, sendo eles controlados 
e monitorizados em conformidade com regras uniformizadas e transparentes e com 
a participação democrática adequada das instituições públicas e da sociedade civil. 

A lei do Chile estipula que apenas os projectos integrados no SNI, dotados do 
parecer favorável do Ministério do Plano podem figurar no orçamento de capital que 
é apresentado ao Congresso. 
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O propósito do SNI é oferecer às autoridades um elenco extenso de bons projectos 
de investimento, para que possam ser escolhidos os mais apropriados para a 
sociedade em geral. 

O SNI considera o financiamento de projectos com rigor e equidade. Esta avaliação 
sistemática do investimento público tem conseguido eliminar os ‘elefantes brancos’, 
ao prosseguir as políticas do governo relativas ao crescimento e ao desenvolvimento. 
Em última análise, o SNI aposta na utilização eficiente dos parcos recursos para 
investimento público. 

Como funciona o SNI?

O SNI define as normas e as condições para o processo de investimento público, 
que consiste em aplicar uma determinada metodologia para efectuar uma avaliação 
socioeconómica dos projectos. Este processo permite a transformação de ideais 
de projectos em projectos de investimento, e permite diferenciar entre projectos 
bancáveis e projectos que não devem ser executados por registarem uma fraca relação 
custo/benefício ou não terem um impacto social. 

O Ministério do Planeamento define as normas, os procedimentos e as metodologias 
para a  preparação e a avaliação de projectos apresentados por uma instituição pública 
que requerem financiamento, e analisa, passa em revista e elabora pareceres técnicos 
em relação a cada um. Os ministérios, as direcções e as agências são responsáveis por 
formular, apresentar, e avaliar todos os projectos que necessitam de financiamento 
público em conformidade com as normas definidas. Do ponto de vista legal, nenhum 
projecto pode ser executado antes de o Ministério do Planeamento emitir o seu 
parecer favorável. 

Para a avaliação dos projectos de investimento, o SNI aplica metodologias 
específicas que tomam em linha de conta as particularidade dos projectos. O 
SNI executa análises da relação custo/benefício para avaliar os benefícios sociais 
produzidos pelos projectos de investimento. Efectivamente, existem 25 metodologias 
diferentes que podem ser aplicadas pelos agentes encarregados da avaliação das 
ideias de projecto. As metodologias têm sido aprimoradas ao longo do tempo, e têm 
sido introduzidas outras novas para fazer face aos tipos de projectos. As metodologias 
são desenvolvidas conjuntamente pelos técnicos do Ministério do Planeamento e 
respectivos ministérios e agências que procuram executar investimentos públicos. 

De acordo com o SNI, para serem aprovados, os projectos devem seguir o ciclo 
natural de desenvolvimento. O processo começa com uma ideia que é oficialmente 
apresentada por um ministério ou instituição pública no SNI e remetida ao Ministério 
do Planeamento, acompanhada de um pedido de financiamento para o ano em que 
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o projecto está previsto para começar. Compete a estas instituições formularem e 
avaliarem projectos de acordo com os regulamentos do Ministério do Planeamento. 

Durante a fase de pré-investimento, o Ministério do Planeamento cria um perfil para 
o projecto e analisa a informação apresentada através de estudo de pré-viabilidade e 
de viabilidade. Uma vez concluídos, o ministério informa oficialmente a instituição 
responsável pelo investimento dos resultados da análise técnico-económica. O 
Ministério do Planeamento não formula projectos, simplesmente revê e monitoriza a 
avaliação dos projectos. Adicionalmente, verifica se as iniciativas de investimento são 
atraentes, ao realizar uma avaliação económica ou social dos projectos (ver caixa para 
descrição detalhada da fase de pré-investimento).

Só depois de o estudo, o programa ou o projecto ter recebido o parecer favorável 
como sendo custo-eficaz é que o Ministério das Finanças produz um projecto detalhado 
do projecto e monitoriza a execução do projecto. Esta é a fase de investimento. 

A fase operacional é a última do ciclo de vida do projecto e consiste na 
operacionalização do projecto pelo ministério ou pela instituição pública responsável 
pelo projecto. O Ministério do Planeamento executa uma avaliação ex-post do projecto. 

O ciclo de desenvolvimento do projecto trata-se de um processo contínuo e 
dinâmico com muita sobreposição, interacção e retroinformação entre as diferentes 
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Figura 5.2.1: Fluxograma do ciclo de vida de um projecto
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fases do ciclo de vida do projecto. Muitas das actividades estão interligadas e não 
podem ser confinadas a uma única fase. Esta interligação é particularmente forte nas 
fases que antecedem ao projecto. Regista-se uma interacção considerável entre a fase 
de avaliação e a fase de implementação, sendo as lições tiradas da avaliação ex-post 
constantemente utilizadas para modificar apropriadamente as operações do projecto. 

Embora este processo pareça um tanto ou quanto tecnocrático, abrangendo várias 
fases e três instituições, a política desempenha um papel fundamental em todo o 
processo. A política pode distorcer a carteira de projectos aprovados, uma vez que o 
governo tem um forte interesse em gastar em projectos altamente visíveis, sobretudo 
no período das eleições. O governo do Chile tem procurado travar este fenómeno ao 
criar ‘corta-fogos’ e introduzir salvaguardas antes de cada fase do ciclo de vida do 
projecto. Para fins de transparência e eficácia, é importante assegurar que o SNI (ou 
um sistema semelhante) não seja afectado pelo aspecto político das obras públicas e 
se concentre em oferecer ao país as melhores alternativas de investimento público que 
estimulem o crescimento, o desenvolvimento e o bem-estar social. 

Assim, o SNI trava sistematicamente os maus projectos assim que possível durante 
as fases de pré-investimento. Findo este processo, os políticos e a sociedade civil 
encetam debates sobre a decisão de investimento ou começam a fazer lobby só depois 
de o processo de pré-investimento do SNI ter sido finalizado. Os debates públicos 
incidem apenas sobre a carteira de projectos aprovados pelo SNI.

Ademais, a SNI introduz o elemento de progressividade no ciclo de vida 
obrigatório dos projectos, ao alentar a decisão sobre o investimento e assegurar que se 
baseia numa avaliação sólida. Por conseguinte, o SNI representa a âncora do sistema 
financeiro; oferece estabilidade, obriga a uma abordagem gradual rumo à finalidade 
desejada (ver o fluxograma do ciclo de vida dos projectos na Figura 5.2.1).

Componentes	do	ciclo	de	projectos	do	SNI:	Fase	de	pré-investimento
Ideia: Identificação do problema a resolver, eventuais vantagens, localização 
geográfica e objectivos.
Perfil: Recolher dados adicionais para verificar informação anterior. Examinar 
as alternativas técnicas e institucionais, estabelecer primeiras avaliações de custo 
do investimento, operacionalidade, vida do projecto e outros requisitos. Fazer 
avaliação preliminar.
Pré-viabilidade: Obter todos os pormenores necessários. Eliminar as alternativas 
inexequíveis e avaliar o resto. Organizar antecipadamente o financiamento. 
Estudar todos os módulos: procura, técnico, ambiente, recursos humanos, 
institucional. Fazer avaliações financeiras, económicas e de distribuição. Fazer 
também análises de sensibilidade e risco. Encontrar a melhor alternativa.
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Viabilidade: Desenvolver a alternativa preferida e reduzir as incertezas a 
limites aceitáveis e definir os parâmetros. Organizar modalidade financeira 
final. Aprofundar o estudo dos módulos com os maiores riscos, verificar todos 
os pressupostos.
Projecto:	Projecto detalhado de engenharia, anteprojecto e especificações, definir 
toda a logística, fazer ajustes finais antes da fase de execução, preparar concurso 
público.

Institucionalização, legitimidade e capacitação do SNI 

As normas e os procedimentos definidos pelo SNI estão consagrados em instrumentos 
jurídicos. Foi aprovada uma série de leis estipulando: (a) as medidas a serem 
tomadas pelas instituições públicas ao solicitar fundos públicos para projectos de 
investimento; (b) o papel do Ministério do Planeamento na elaboração de políticas 
globais e sectoriais para a manutenção e avaliação de projectos do sector públicos; 
(c) o procedimento para integrar novos projectos de investimento durante a execução 
do orçamento; (d) os requisitos para projectos de investimento público que também 
necessitam de fundos externos; e (e) o tipo de informação financeira nas fases de 
planeamento e execução do ciclo que deve ser introduzida na base de dados do 
Banco Integrado de Projectos. Para ser credível, legítimo e operacional, um SNI deve 
alicerçar-se no sistema jurídico nacional do país. Seria melhor se estivesse consagrado 
na Constituição. 

O SNI tem evoluído como sistema legítimo e válido nos olhos do governo e da 
sociedade em geral. O sistema alcançou legitimidade a três níveis: económico, ético 
e político:

•	 Legitimidade económica : a eficiência ‘cria’ recursos económicos importantes, 
que contribuem para a resolução de vários problemas do modo mais eficaz. A 
legitimidade económica do SNI decorre do seu sucesso em filtrar os projectos 
maus e encontrar os melhores projectos entre os 0.5 milhões de alternativas 
que passam pela base de dados. Este ganho de eficiência tem contribuído para 
responder às exigências sociais com os parcos fundos públicos disponíveis.

•	 Legitimidade ética: a legitimidade ética haste-se na maior transparência 
e disponibilidade de informação actualizada em relação ao processo de 
investimento público. A informação em relação a todos os projectos no Banco 
Integrado de Projectos está disponível ao público através da internet. 
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•	 Legitimidade política : a eficiência pública valoriza o papel do sistema 
político e das autoridades. Assim, a democracia é promovida através da 
coordenação das políticas e estratégias do governo. A sociedade civil também 
tem participado nos debates sobre os processos de decisão em relação ao 
investimento. As organizações privadas e não governamentais podem 
também propor e formular projectos de investimento, mas esses devem ser 
coordenados pelos governos provinciais ou locais de modo a poderem pedir 
financiamento público indirecto. 

O SNI necessita de uma massa crítica de profissionais habilitados nos domínios de 
preparar e avaliar projectos sociais em todas as áreas e a todos os níveis do governo 
e das instituições públicas. É importante que os quadros sejam submetidos a acções 
de formação com regularidade e estejam dotados das ferramentas necessárias para 
permitir que o sistema funcione bem e sem percalços. Por conseguinte, o governo do 
Chile tem disponibilizado algumas ferramentas para reforçar as capacidades do SNI. 
Estas ferramentas incluem um manual para a preparação e avaliação de projectos, 
educação e formação executiva para o sector público, e cálculos periódicos de preços 
base e parâmetros nacionais (aplicados na análise da relação custo/benefício).

Um sistema que funcione em conformidade com os processos e critérios definidos 
contribui para a gestão transparente dos fundos públicos para investimento.

Alguns desafios ligados ao SNI 

Até à data, o SNI tem registado bons resultados na afectação de fundos públicos para 
investimento, assim contribuindo para o bem-estar da sociedade. Ademais, o governo 
tem sistematicamente procurado melhorá-lo e torná-lo mais eficiente, mas o sistema 
enfrenta vários desafios. 

O primeiro está ligado ao melhoramento do funcionamento do sistema, 
principalmente ao simplificar os processos, melhorar as metodologias e introduzir 
outras novas, capacitação dos recursos humanos, mais apoio de informática e redução 
do tempo necessário para processar e analisar a informação. A manutenção do sistema 
também tem provado ser mais difícil do que previsto, em virtude da necessidade de 
haver profissionais qualificados suficientes aos níveis central, regionais, provinciais 
e locais. A retenção destes profissionais constitui um desafio devido à remuneração 
competitiva oferecida pelo sector privado.

Em segundo lugar, os projectos de capital recomendados excedem os fundos 
disponíveis no orçamento de capital. A qualidade de alguns destes projectos é 



orçamentando para inFra-estruturas 

157

questionável. Esta situação decorre da fraca coordenação entre o pessoal encarregado 
da formulação e avaliação destes projectos nas respectivas instituições. 

Em terceiro lugar, os sistema de avaliação ex-post dos projectos apresenta algumas 
fragilidades, sendo incapaz de verificar se recursos financeiros suficientes foram 
afectados eficientemente aos projectos de investimento. 

Por último, não foram disponibilizados recursos nem medidas de supervisão 
suficientes para fazer face à descentralização da avaliação de projectos; os factores 
externos e os impactos urbanos do investimento público não são avaliados e o 
aumento considerável de pequenos projectos levou à reavaliação do processo actual. 

Estudo de caso: avaliação de um projecto portuário no Chile

O porto no Chile sofria congestionamento, conforme demonstrado pelos navios à 
espera de serem carregados e descarregados. Visto que os projectos portuários são 
de entre os maiores e mais onerosos investimentos de infra-estruturas de engenharia 
civil, o governo chileno contratou os serviços de uma reconhecida firma de consultores 
para resolver este problema.

Recorrendo à teoria de fila de espera e modelos sofisticados de simulação, a firma 
mediu e avaliou correctamente o custo médio por um dia de espera para um navio. A 
firma desenvolveu uma solução de engenharia, composta de um mega-projecto para 
construir dois novos cais desembarcadouros para os navios. A viabilidade económica 
deste projecto foi calculada pela Taxa Interna de Retorno, de 13%. Porém, o projecto 
parecia mais atractivo do ponto de vista do presidente da câmara, das empresas de 
construção e de engenheiros do que para aliviar o problema do congestionamento.

Por conseguinte, o Ministério do Plano contratou a Faculdade de Economia da 
Universidade Católica para sugerir opções alternativas. A equipa da universidade 
reavaliou o projecto a nível de pré-viabilidade e estabeleceu que o alargamento das 
dimensões do porto, com a construção de dois novos cais desembarcadouros, era 
apenas uma das alternativas para resolver o problema das filas. A equipa chegou a 
esta conclusão através da optimização do ‘caso base’, utilizando informação sobre a 
capacidade de um porto marítimo (determinada pelo numero de locais disponíveis 
para manuseamento da carga, eficiências operacionais e as horas de expediente do 
porto). 

Para acelerar a transferência de carga, a equipa da universidade propôs subcontratar 
as operações do porto a empresas privadas para manusear a carga nas instalações 
portuárias. O aumento dos preços de armazenagem no porto criaria um incentivo 
para a carga ser transferida para terminais terrestres (‘docas secas’) que são menos 
onerosos. Esta estratégia contribuiria para libertar espaço no porto e aliviar o 
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congestionamento, mas a proposta mais importante foi a de abrir o porto 24 horas 
por dia, com três turnos de trabalho. Esta proposta exigiria que os trabalhadores 
trabalhassem horas extraordinárias;  o pagamento de horas extraordinárias teria de 
ser negociado com o poderoso sindicato dos trabalhadores do porto. 

O resultado deste exercício de optimização permitiu ao Governo Chileno adiar 
este enorme investimento sugerido pela firma de consultores durante 15 anos. O erro 
cometido pela firma de consultoria foi que não mediu nem avaliou o custo diário da 
espera dos navios; apenas determinou os custos incrementais e benefícios do projecto. 

O projecto original não foi aceite pelo governo e o porto começou a funcionar em 
regime de 3 turnos, 24 horas, 365 dias/ano. 

Conclusão

A introdução do SNI no Chile permitiu que as deficiências nos projectos apresentados 
fossem identificadas antecipadamente e tem permitido uma afectação de recursos 
mais eficiente e transparente aos investimentos públicos. Por conseguinte, o sistema 
tem contribuído para suprimir os enormes custos dos ‘elefantes brancos’ para a 
sociedade. Cria condições para uma melhor coordenação dos investimentos públicos 
e permite a tomada de decisões informadas, assentes nos custos e benefícios de 
projectos orientados para satisfazer às necessidades, em conformidade com os 
escassos fundos públicos. 

Porém, o sucesso do SNI reside numa combinação de factores. A continuidade da 
vontade pública e o enquadramento jurídico constituem os factores primordiais para 
o sucesso. Um número suficiente de pessoal qualificado que beneficiaram de acções 
de formação e a quem são oferecidos incentivos para assegurar o bom funcionamento 
do sistema constitui um segundo elemento importante. Em terceiro lugar, está o 
recurso a uma base de dados, com o Banco Integrado de Projectos, que garante a 
funcionalidade do sistema. Em quarto lugar, a descentralização, ou desconcentração, 
executada com os devidos recursos, contribui para que o sistema funcione melhor 
a diversos níveis do governo. Por último, a avaliação de projectos não se trata de 
uma ciência exacta. Assim, a disposição de tempo, repetidas acções de revisão dos 
processos e das metodologias, um entendimento claro das fragilidades dos projectos 
apresentados e o processo de revisão da avaliação dos projectos antes de chegarem à 
fase de viabilidade, são elementos importantes.
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5.3 Papel da China no desenvolvimento 
de infra-estruturas em África 
Martyn Davies 
Comentário por Alta Fölscher

A China tem registado um crescimento extraordinário nas últimas três décadas. 
Durante 27 anos, a taxa crescimento médio do PIB per capita na China ronda os 9.4%, 
e nos 20 anos entre 1985 e 2005, o número de pessoas vivendo em pobreza absoluta 
(US$85.38 por ano) decresceu de 125 milhões para 24 milhões (Davies e Jansson 2008). 

A China adoptou o crescimento e o desenvolvimento como suas prioridades 
políticas. A sua política externa, sobretudo face aos países em desenvolvimento, 
destaca os objectivos comerciais, incluindo conseguir o acesso aos produtos de 
base necessários para suster o seu crescimento económico. Com este objectivo, tem 
procurado desenvolver relações diplomáticas e económicas mais estreitas com África. 
A relação entre a China e os Estados Africanos tem vindo a estreitar-se com bastante 
rapidez na última década. Com a excepção de quatro países, todos os países africanos 
mantêm relações diplomáticas com a China, registando-se uma expansão marcada 
nas trocas comerciais, no fluxo de ajuda e na concessão de empréstimos. 
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A comparação das estatísticas de crescimento da China e de África ilustram 
claramente o impacto da mudança nesta relação (ver a Figura 5.3.1). Depois de 1999, 
o impacto da Nova Política Africana por parte da China é evidente na forte correlação 
entre o crescimento das economias africanas e a da China (Davies, 2009).

Figura 5.3.1: Crescimento real do PIB, China e África, 1980 a 2009 (previsões)

Fonte: Análise pelo FMI, EIU e Frontier Advisory, em Davies (2009) 

Kaplinski identifica três factores que caracterizam a relação entre a China e a África 
subsaariana: (a) trocas comerciais; (b) investimento directo estrangeiro, transferência 
de tecnologia e integração nas cadeias de valor globais; e (c) fluxos de ajuda 
(consultar Davies e Jansson 2008). Estes factores estão interligados, no sentido que 
as intervenções do sector público chinês em África contam com o apoio do Estado 
chinês ou são concretizadas por intermédio de empréstimos bonificados associados a 
concessões e garantias comerciais chinesas. 

Este artigo examina o impacto do engajamento da China em África no sector das 
infra-estruturas públicas. Identifica os factores que impulsionam este engajamento, as 
modalidades, e a distribuição dos interesses comerciais e do investimento em infra-
estruturas, os mecanismos institucionais típicos por que se regem os investimentos 
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em infra-estruturas, e as implicações para as políticas e as capacidades institucionais 
africanas.

Interesses chineses em África

Foram identificadas várias razões pelo interesse da China em África. A primeira está 
associada à necessidade de matérias-primas: China alberga cerca de um quinto da 
população global mas possui apenas 7% da terra arável. Por conseguinte, o petróleo, 
a madeira, e os recursos minerais de que a China carece são fundamentais para 
alimentar o seu rápido crescimento económico, modernização e desenvolvimento 
(Le Pere 2008). O envelhecimento da população na China concede-lhe uma janela de 
oportunidade muito reduzida para aproveitar a vasta quantidade de mão-de-obra 
barata para estimular o crescimento e a acumulação de riqueza, como também para 
assentar os alicerces da reestruturação económica (Kornegay 2008). 

Por conseguinte, o acesso a energia e outros recursos naturais ocupa o lugar de 
destaque na lista de prioridades, e a China conseguiu acesso a nível governamental 
aos recursos africanos (Alves 2008). Um aspecto de particular importância é a 
segurança energética, que tem estimulado a escolha dos países Africanos com os 
quais a China tem desenvolvido relações. A procura mais elevada por recursos por 
parte da China, em relação ao resto do mundo, explica a forte associação entre o seu 
crescimento e o crescimento de África (ver a Figura 5.3.2). Igualmente, o impacto da 
sua procura por energia nas receitas dos Estados africanos encontra-se ilustrado na 
Figura 5.3.3. 

Um segundo factor importante é o mercado de consumo emergente em África. 
Os mercados que asseguram uma procura constante por produtos produzidos na 
China são tão importantes para sustentar a acumulação de riqueza na China que 
uma fonte garantida de energia, minerais e outros recursos naturais. A China vê 
em África o ponto de partida da sua própria trajectória de crescimento económico 
e, consequentemente, um mercado ideal para os seus produtos. Aliás, os valores 
relativos às trocas comerciais com a China revelam que exporta mais para a maioria 
das economias chinesas do que importa (Alves 2008). 

Um terceiro factor é que o engajamento nas economias africanas serve de ‘boa 
incubadora’ para as empresas estatais emergentes na China (Alves 2008) ou, por 
outras palavras, um terreno de aprendizagem comercial para a ‘China, Lda’ (Davies 
2009).

Porém, o interesse da China por África não é puramente comercial: a política 
geoestratégica é igualmente importante. Para além do seu interesse em reduzir a 
pegada diplomática do Taiwan (hoje, apenas quatro países africanos reconhecem 
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Alumínio: participação global da China
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Figura 5.3.2: Participação da China no consumo global dos principais minerais 

Figura 5.3.3: Dez principais países africanos exportadores de petróleo para a China

Fonte : NBS, ICSG, INSG, ILZSG, China Metals e Macquarie Research, em Davies (2009)

Fonte: Davies (2009)
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o Taiwan, em comparação a 14 em 1946), as relações mais estreitas entre a China 
e África contribuem para que angarie apoio pelas posições que assume nos fóruns 
internacionais. Na sua retórica, destaca a sua posição de país em desenvolvimento, e 
presta grande importância à cooperação e ao co-desenvolvimento sul-sul (Alves 2008; 
Le Pere 2008; Habib 2008).

Carácter do engajamento chinês 

A China tem prosseguido um engajamento mais profundo com África através de 
vários instrumentos, inclusive acordos comerciais, empréstimos, ajuda, alívio da 
dívida e assistência a projectos de infra-estruturas. 

As relações China-Áfricana datam de há várias décadas. Os marinheiros chineses 
visitaram a costa africana no século XV. Após a criação da República Popular da 
China (RPC), a China estabeleceu relações diplomáticas com muitos países africanos 
logo após a independência destes. A RPC deu apoio financeiro, equipamentos e 
formação a muitos movimentos de libertação africanos, a saber em Angola, Congo, 
Moçambique, Namíbia, África do Sul e Zimbabwe (Corkin e Burke 2008). A visita a 
África pelo primeiro-ministro Zhoi En-lai em 1963/64 assinala um ponto importante 
na articulação dos princípios orientadores do engajamento chinês em África e que 
perduram até aos dias de hoje: promover a amizade e a sinceridade; respeitar os 
princípios de soberania e não intervenção; promover o desenvolvimento com base 
na igualdade e para benefício mútuo; estabelecer normas de solidariedade e consulta 
nas relações internacionais; e cooperar na criação de um mundo mais pacífico, estável 
e próspero. 

A morte de Mao Zedong instalou um período marcado pela redução do engajamento 
em África. Contudo, nos inícios da década de 1990, a RPC resumiu o seu apoio a África 
através de projectos administrados pelo Ministério das Relações Externas e Comércio 
da China (Corkin e Burke 2008). O Fórum de Cooperação China-África (FOCAC) foi 
criado no ano 2000, logo após a adopção, pela China, da sua Nova Política para África, 
que continua a ser um foco importante de discussões sobre os benefícios económicos, 
a ajuda ao desenvolvimento, o diálogo político e a cooperação internacional.

Entre 1999 e 2007, as trocas comerciais entre China e África aumentaram em 
mais de dez vezes de US$6.5 mil milhões para uns US$73.5 mil milhões. A ajuda 
ao desenvolvimento em 2006 foi estimada em US$5.7 mil milhões, e até 2004, as 
empresas chinesas haviam investido mais de US$1 mil milhões em África (Le Pere 
2008). O instrumento mais recente aplicado pela China no âmbito do seu engajamento 
com África é a concessão de preferências comerciais unilaterais aos países menos 
desenvolvidos africanos. 
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China e o investimento em infra-estruturas públicas em 
África 

As empresas do estado chinesas estão activas na indústria de construção em quase 
todos os países africanos. Os projectos empreendidos podem ser categorizados do 
seguinte modo:

•	 projectos financiados com empréstimos do Governo da China ou 
financiamento de ajuda;

•	 projectos financiados com empréstimos de instituições multilaterais como o 
Banco Mundial ou o Banco Africano de Desenvolvimento;

•	 projectos obtidos ao abrigo de acordos comerciais bilaterais;
•	 projectos adjudicados por concursos públicos internacionais;
•	 projectos obtidos de clientes locais; e 
•	 projectos obtidos através das sucursais locais das empresas chinesas. (CCS 

2006)

Entre 1985 e 2003, as actividades das empresas chinesas em todo o mundo 
aumentaram de 143 empresas operando em 45 países com contratos valorizados 
em US$170 milhões, para 7 400 empresas operando em 160 países em contratos 
valorizando US$33.2 mil milhões. Esta expansão foi estimulada pelo apoio prestado 
pelo Ministro das Relações Económicas Externas e do Comércio, que se transformou 
em entidade jurídica em 1990, com capital destinado a apoiar as empresas Chinesas 
(CCS 2006). As empresas do estado chinesas vocacionadas para a construção 
lideraram esta expansão.

Em África, a China concentra-se em países ricos em recursos, como Angola, 
Nigéria, Sudão, a Republica Democrática do Congo, Gabão e Zâmbia (CCS 2006). 
A Figura 5.3.4 ilustra as exportações de recursos naturais (petróleo e minerais) para 
a China entre 2001 e 2008, enquanto que as Figuras 5.3.5, 5.3.6 e 5.5.7 ilustram a 
distribuição pelo continente dos diferentes tipos de infra-estruturas construídas com 
apoio chinês. A correlação entre o investimento em infra-estruturas e a exportação de 
minerais e petróleo é evidente. 

Com décadas de experiência na construção de infra-estruturas de grande 
envergadura e dotadas de liquidez financeira, as empresas estatais chinesas no sector 
da construção lideram o engajamento da RPC em África (Corkin e Burke 2008: 42). 
A abordagem de ‘capital do Estado’, que norteia o engajamento e incute uma visão 
de longo prazo às acções comerciais, permite às empresas chinesas concorrer com 
os actores tradicionais no sector da construção em África. O risco é quantificado de 
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modo diferente, permitindo às empresas investir em projectos de grande dimensão 
cujos retornos se farão sentir num futuro longínquo, ao invés de procurarem lucros a 
curto prazo. Para além de conjugar o investimento da China à exportação de recursos 
naturais, a entrada de empresas do estado chinesas no mercado local de construção 
está na vanguarda do investimento e envolvimento chineses nas economias locais e 
vizinhas e abre o acesso aos mercados para os bens produzidos na China (Corkin e 
Burke 2008).

O Chinese Export Import Bank (EXIM Bank) constitui um instrumento importante 
para a entrada de empresas do Estado chinesas no sector de construção em África. 
O banco foi fundado em 1994 como banco prossecutor das políticas do Governo, 
subordinado ao Conselho de Estado. Oferece financiamento a projectos ligados aos 
interesses estratégicos da China em África: na prática, trata-se da ala de financiamento 
a projectos do Governo da RPC (Davies 2009). Concede empréstimos para a 
exportação de produtos chineses (créditos a compradores de produtos exportados) e 
para projectos de investimento e de construção em países estrangeiros por empresas 
chinesas. Também concede empréstimos bonificados aos governos parceiros da 
China. Este trata-se de um instrumento imprescindível para a consecução das políticas 
chineses, ao agilizar a entrada das empresas chinesas em África, uma vez que o banco 
exige que todos os empreiteiros e exportadores ligados a um projecto financiado pelo 
banco devem ser chineses, e que pelo menos 50% de todas as aquisições devem ser 
provenientes da China. O Governo chinês identifica todas as empresas chinesas de 
construção elegíveis a competir para o negócio do EXIM Bank através de concursos 
na China: quando um empréstimo é concedido, o Governo chinês apresenta propostas 
para um projecto com base numa lista pré-aprovada a partir da qual o país mutuário 
escolhe o empreiteiro. Até à data, as empresas do estado chinesas têm dominado 
este processo, embora a dimensão e as capacidades das empresas privadas estejam a 
aumentar rapidamente (Corkin e Burke 2008).

De acordo com Li Ruogu (em Davies 2009), até 40% da carteira de créditos do EXIM 
Bank encontra-se em África, perfazendo uns 80% dos empréstimos de financiamento 
de projectos de infra-estruturas em África.

Os empréstimos bonificados do EXIM Bank da China são desembolsados em 
conformidade com um processo normalizado, o que significa que os fundos nunca 
saem da China. O processo típico é ilustrado na Figura 5.3.8.

O processo segue os seguintes trâmites:

1. o Governo do país mutuário (representado pelo seu ministério das finanças) 
apresenta um pedido ao EXIM Bank para um empréstimo de pelo menos 
RMB20 milhões (US$2.4 milhões);
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2. o banco executa uma avaliação, no formato de um estudo de viabilidade, e 
apresenta o seu parecer ao Ministério do Comércio;

3. o governo da RPC assina um acordo quadro com o país mutuário; 
4. um ministro do país mutuário assina um acordo de crédito para o projecto 

com o presidente ou vice-presidente do EXIM Bank (a taxa de juro e o 
período de carência são negociados separadamente, sendo o reembolso 
pagável semestralmente após a negociação do empréstimo);

5. em conformidade com os termos do contrato, os empreiteiros e exportadores 
chineses facturam a agência executora estrangeira, pedindo o pagamento;

6. a agência executora estrangeira remete a factura e o relatório de progresso ao 
governo do país mutuário; 

7. o governo do país mutuário remete um pedido de saque, factura e relatório 
de progresso ao EXIM Bank;

8. o EXIM Bank desembolsa os fundos ao exportador; e 
9. o governo do país mutuário paga o capital, os juros, as taxas e o reembolso 

do empréstimo ao EXIM Bank.

Figura 5.3.8: Processo de concessão de empréstimos bonificados 

Fonte: Davies (2009)
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Para além de gozarem de acesso preferencial a projectos de infra-estruturas de grande 
envergadura através do financiamento concedido pelo EXIM Bank, as empresas 
chinesas também têm a vantagem de poder aceder a capital a baixo custo de outros 
bancos chineses para financiar a fase de arranque dos grandes projectos. Em concursos 
que não estão ligados aos projectos promovidos pelo EXIM Bank, as empresas chinesas 
oferecem não só a sua experiência na execução de grandes projectos, como também 
uma boa relação custo/eficácia, conjugada ao acesso a mão-de-obra de boa qualidade 
e barata, serviços profissionais a baixo custo e materiais baratos importados da China 
(CCS 2006). 

Mais recentemente, a introdução do Fundo de Desenvolvimento China-África 
(China-Africa Development Fund) veio proporcionar um novo instrumento para o 
engajamento entre a China e a África. O fundo, anunciado na reunião do FOCAC em 
2006, foi lançado em Junho de 2007. 
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Na altura, a seu capital valorizava US$5 mil milhões, proporcionados pelo Banco de 
Desenvolvimento da China (China Development Bank), com o propósito de estimular 
o investimento em África por empresas chinesas, com destaque para projectos nos 
sectores agrícola e energético e estabelecimento de parques industriais. Proporciona 
o capital para investimentos por empresas chinesas no valor de entre US$5 milhões e 
US$50 milhões num prazo de entre cinco a oito anos. Em Abril de 2009, 20 projectos 
foram identificados para investimento com um valor total de US$400 milhões. 

Nalguns casos, o apoio chinês a investimentos de infra-estruturas em África está 
vinculado a acordos de exportação dos principais recursos naturais para a China, 
resultando em críticas ao papel da China no continente. Em Angola, por exemplo, 
a concessão de um empréstimo de US$2 mil milhões ao Governo de Angola, 
posteriormente ampliado para US$4.5 mil milhões quando Angola não conseguiu 
obter fundos de instituições como o Banco Mundial, estava vinculada a garantias de 
exportação de petróleo para a China (CSS 2006). 

O outro instrumento utilizado no engajamento da China em África é o 
estabelecimento de Zonas Económicas Especiais (ZEE) chinesas, destinadas a 
reunir todas as empresas chinesas que investem nos países africanos. Em meados 
de 2008, a RPC negociou a criação de ZEE com vários países africanos. Condições 
preferenciais de investimento e comércio (por exemplo, isenção de impostos e das 
restrições relativas as mercado de trabalho aplicadas a outras empresas estrangeiras 
e locais) são negociadas pelo Governo da China a favor das empresas chineses que 
se estabeleçam numa ZEE. Por sua vez, o país transforma-se num ponto focal para o 
investimento directo estrangeiro e crescimento económico promovido pela China. A 
Figura 5.3.10 ilustra a concentração de ZEE em África.
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Vantagens para África do engajamento chinês 

A China desempenha um papel cada vez maior no financiamento e na construção 
de infra-estruturas públicas em África. O seu protagonismo em África é objecto de 
debates acesos, tanto no continente como a nível internacional. É acusada de ser uma 
‘nova potência imperialista’ no continente, que promove uma agenda colonialista em 
defesa dos seus próprios interesses, susceptível de travar o desenvolvimento africano 
através da exploração, extracção e destruição implacável dos recursos naturais 
e da base industrial do continente (Naidu 2008). Opiniões contrárias destacam 
os compromissos políticos da China e apontam para as eventuais vantagens do 
engajamento da China em África, no sentido de esta última desenvolver as suas 
potencialidades. 

Estes debates aplicam-se ao envolvimento da China no desenvolvimento de infra-
estruturas públicas em África. Existem preocupações que as empresas chinesas – cuja 

Figura 5.3.10: Investimento chinês em ZEE em África, Abril de 2009 

PIB: 21,1%
Trocas comerciais 2007: 14,1 
md US$
IDE total 2006: 37,23 mn US$
Investimento ZEE: 800 mn–1 
md US$
Habitantes: 12.5mn

PIB: 7,3%
Trocas comerciais 2007: 4,67 
md US$
IDE total 2006: 100,4 mn US$
Investimento ZEE: 100 mn US$
Habitantes: 70mn

PIB: 6%
Trocas comerciais 2007: 4,34 
md US$
IDE total 2006: 215,9 mn US$
Investimento ZEE: 500 mn US$
Habitantes: 140mn

PIB: 5–6%
Trocas comerciais 2007: 592 mn 
US$
IDE total 2006: 267,86 mn US$
Investimento ZEE: US$800mn–1bn
Habitantes: 12mn

PIB: 7%
Trocas comerciais 2007: 284 
mn US$
IDE total 2006: 14.68 mn US$
Habitantes: 21 mn

PIB: 5%
Trocas comerciais 2007: 289 
mn US$
IDE total 2006: 51,2 mn US$
Investimento ZEE: 500 mn US$
Habitantes: 1.25mn

PIB: 7%
Trocas comerciais 2007: 795 
mn US$
IDE total 2006: 111,9 mn US$
Investimento ZEE: to be advised
Habitantes: 4–5mn

PIB: 5,3%
Trocas comerciais 2007: 222,3 
mn US$
IDE total 2006: 14,67 mn US$
Investimento ZEE: 1,5 md US$
Habitantes: 30mn

PIB: 11,4%
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Fonte: Davies (2009)
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entrada nos mercados africano é facilitada pelas diversas modalidades de apoio 
prestado pelo Governo chinês, estão a contribuir para a atrofia da indústria africana 
(Corkin e Burke 2008), que a conjugação do financiamento das infra-estruturas à 
exportação de recursos minerais é prejudicial para as potencialidades dos países 
a longo prazo, sobretudo no que respeita aos países com fraca governação, e que 
a contribuição das infra-estruturas financiadas pela China para o crescimento 
económico e a criação de empregos nos países africanos é gravemente limitada em 
virtude das condições ligadas à utilização de empresas e aquisição de materiais da 
China. 

Todavia, existem também vantagens. Os projectos e serviços oferecidos pelas 
empresas chinesas são frequentemente significativamente mais baratos do que 
aqueles oferecidos pelos empreiteiros tradicionais, o que permite o acesso a infra-
estruturas a custos mais vantajosos, o que é fundamental para o crescimento 
económico (Corkin e Burke 2008). Além disso, o panorama da concorrência também 
está a mudar rapidamente, não apenas em relação ao custo da construção das infra-
estruturas, como também no que respeita à ajuda ao desenvolvimento. Embora o 
acesso alternativo ao financiamento chinês prejudique os esforços dos doadores 
tradicionais no sentido de melhorar a governação dos países, a entrada da China 
enquanto doador em África, apresenta o potencial para que seja criado um novo 
modelo de gestão de ajuda em África, transformando assim as relações de poder 
associadas à prestação da ajuda. Igualmente, face à crise económica actual, as estreitas 
relações comerciais entre a China e os países africanos podem ser contra-cíclicas, 
através de (entre outras considerações) um eventual aumento dos fluxos financeiros 
devido ao carácter orientado para as políticas do sector bancário chinês. 

Contudo, estas vantagens prendem-se pela capacidade de os governos africanos 
desenvolverem os seus quadros regulamentares e capacidades institucionais para 
fiscalizar e promover a transferência de tecnologia e de conhecimentos para as 
economias africanas. Uma diferença importante entre o engajamento chinês em África 
e o dos parceiros de desenvolvimento tradicionais, é que a China precisa de África 
mais do que os parceiros de desenvolvimento tradicionais. Isto deverá permitir aos 
governos africanos negociar melhores condições para o envolvimento chinês no 
desenvolvimento das infra-estruturas públicas. Em simultâneo, existe a necessidade 
de uma maior colaboração regional na despesa e no financiamento chinês das infra-
estruturas. A RPC iniciou um engajamento de longa duração em África, uma situação 
que os governos devem aproveitar.
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5.4 Planeamento e gestão dos projectos 
de capital em África: a experiência 
da Serra Leoa com a República 
Democrática da China e o Banco 
Africano de Desenvolvimento 
Tasima A Jah e Abdul Rahman Conteh 

Este artigo apresenta uma perspectiva de como os projectos de capital são planeados 
e geridos na Serra Leoa pelos parceiros de desenvolvimento bilaterais e multilaterais, 
com particular referência aos projectos executados com o apoio da China e do Banco 
Africano de Desenvolvimento.1 Trata-se de uma resposta a um pedido da CABRI no 
sentido de apresentar uma perspectiva sobre a experiência da Serra Leoa no Seminário 
Anual da CABRI que decorreu em Dakar, no Senegal, em Abril de 2009. Aborda 
questões relacionadas com o planeamento, o financiamento e a gestão de carteiras, 

1 Este artigo apresenta opiniões pessoais dos autores.
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assim como os factores que influenciam a implementação eficaz dos projectos com o 
investimento público geral obtido destes dois parceiros de desenvolvimento. 

Estratégias de desenvolvimento pós-guerra e relações com 
os parceiros de desenvolvimento 

Nos últimos sete anos, o Governo da Serra Leoa achou necessário elaborar várias 
estratégias de políticas nacionais vocacionadas para impulsionar a economia e 
ressuscitar as infra-estruturas devastadas e outros motores da economia destruídos 
pela guerra rebelde que durou 12 anos. O primeiro documento de políticas preparado 
logo após a guerra foi a Estratégia Interina para a Redução da Pobreza (IPRSP). 
Esta estratégia de emergência, visando dar o pontapé de partida à economia foi 
implementada decorridos dois anos, entre 2002 e 2005. Após a implementação bem 
sucedida desta estratégia, a Estratégia Definitiva de Redução da Pobreza (PRSP) foi 
elaborada em 2005. Em termos gerais, ambas as estratégias alicerçavam-se em quatro 
pilares, designadamente: boa governação; desenvolvimento dos serviços sociais e dos 
recursos humanos; agricultura; e capacitação da juventude. 

Na altura, a pergunta fundamental colocada por muitos dos cidadãos era: Como 
é que o Governo vai concretizar todos estes pilares do? Tornou-se evidente que a 
resposta a estes desafios resultaria numa elevada dependência sobre vários parceiros 
de desenvolvimento (bilaterais e multilaterais). Os parceiros bilaterais incluem a 
República Popular da China, o Reino Unido, os Estados Unidos da América, a Nigéria 
e a Líbia, enquanto que os parceiros multilaterais incluem o Banco Mundial, o Banco 
Africano de Desenvolvimento, o Banco Islâmico de Desenvolvimento e a Comissão 
Europeia, entre outros. 

O motivo essencial por esta abordagem foi de gerar fundos suficientes para apoiar 
as estratégias de desenvolvimento do Governo, no âmbito dos quatro pilares, e 
ressuscitar a economia.

Tipos de apoio prestado pelos parceiros de desenvolvimento
A Serra Leoa recebe a seguinte ajuda dos seus parceiros de desenvolvimento:

•	 ajuda directa ao orçamento – financiamento no âmbito do orçamento geral, 
canalizado pela Conta Nacional do Tesouro;

•	 apoio a programas/projectos – financiamento de programas ou projectos 
específicos, no âmbito do orçamento ou fora deste;
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•	 apoio técnico – fornece capital humano em disciplinas não completamente 
preenchidas por cidadãos nacionais ou que exigem conhecimentos técnicos 
específicos; e

•	 apoio de ajuda directa  –  na modalidade de bens fornecidos e vendidos a preço 
de custo, e utilizados para actividades de desenvolvimento convencionadas.

 
As medidas de apoio acima indicadas são, ou não, vinculadas. O apoio vinculado 
refere-se ao apoio destinado a determinadas actividades acordadas entre o doador e 
o Governo, enquanto que o apoio não vinculado é discricionário. 

Balanço e Análise da Ajuda da República Popular da China a 
Serra Leoa 

A Serra Leoa e a República Popular da China estabeleceram relações diplomáticas 
formais em 1971, seguido da assinatura de um Acordo Geral de Cooperação 
Económica e Técnica (ETCA). No âmbito do ETCA, a China proporciona à Serra Leoa, 
financiamento isento de juros e empréstimos a baixos juros para programas e projectos 
económicos, sociais e de desenvolvimento de infra-estruturas. A maioria desta ajuda é 
composta de subvenções, com poucos empréstimos isentos de juros e concessionais. 
Os dois governos, através dos seus respectivos Ministérios/Direcções identificam 
projectos de desenvolvimento, que são analisados pelas devidas entidades. 

Quando os programas ou projectos são aprovados pelos dois Governos, o governo 
chinês (em conformidade com a sua política anual de apoio externo) fornece o 
financiamento. O apoio da China tem-se concentrado no desenvolvimento de infra-
estruturas, sobretudo na construção de edifícios e no fornecimento de insumos 
agrícolas. O investimento público financiado pela China antes da guerra inclui a 
construção do estádio nacional, um hotel, um edifício para escritórios (Edifício Youyi) 
e o desenvolvimento de campos agrícolas e de acções de formação de curta e longa 
duração em várias disciplinas, como a medicina e a agricultura.

Alguns dos projectos pós-guerra convencionados com a China no âmbito da 
recuperação económica (conforme indicados no PRSP) são:

•	 estudo de viabilidade sobre a deficiência de energia em Freetown e 
elaboração de um Plano de Desenvolvimento de Médio e Longo Prazo no 
domínio da Energia;

•	 reabilitação e desenho da ampliação do edifício do parlamento;
•	 levantamento sobre as duas pequenas centrais hidroeléctricas;
•	 projectos agrícolas; e
•	 reabilitação de edifícios públicos destruídos durante a guerra.
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A Tabela 5.4.1 revela as estimativas do apoio total da República Popular da China 
a Serra Leoa desde 2004 a 2008. É evidente que grande parte do apoio da China 
é concedida na modalidade de subvenções (representando 42.6%), seguida de 
empréstimos bonificados (37.3%) e empréstimos isentos de juros (20.1%).  

Uma análise mais profunda das subvenções, face aos pilares do PRSP, revela que a 
saúde e o saneamento, que se enquadram no pilar do desenvolvimento dos recursos 
humanos, representa a maior proporção das subvenções recebidas da China. Este é 
seguido do sector da governação (o primeiro pilar do PRSP), visto que as questões 
relacionadas com a governação foram um dos factores principais que levou à 
deflagração da guerra. 

Embora o governo da Serra Leoa tenha dado uma elevada primazia ao sector 
agrícola, as subvenções chinesas a este sector totalizaram RMB13 900 000, enquanto 
que o sector da energia registou o financiamento mais baixo, tendo sido realizados 
apenas estudos de viabilidade para projectos hidroeléctricos de pequena dimensão no 
país. Esta afectação consta da Tabela 5.4.2. 

Desembolso e gestão da ajuda da China
A análise do desembolso e gestão do apoio financeiro chinês a Serra Leoa parece 
ser demasiado complexa, pelo simples facto de a ajuda, seja ela na modalidade de 
subvenções ou de créditos, ser calculada na moeda chinesa, que não e convertível. 
Ademais, os fundos para os diversos projectos são convencionados pelos dois países 
e desembolsados no âmbito do Acordo de Cooperação Económica e Técnica (ETCA) 
(ajuda gratuita). 

Tabela 5.4.1: Análise da Ajuda da China a Serra Leoa, 2004–2008 
Tipo de apoio Apoio total Percentagem do 

apoio total

 RMB US$ Le (mil.)  

Subvenções  148 490 000  22 498 485  67 495 42.6

Empréstimos isentos 
de juros

 70 000 000  43 465 758  107 670 20.1

Empréstimos 
bonificados 

 130 000 000  19 696 970  13 636 37.3

Total  348 490 000  85 661 212  188 802 100.0 

Fonte: Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional, Serra Leoa. O crédito 
bonificado foi concedido pela Empresa SERATEL
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Os fundos são desembolsados para uma conta ‘agrupada’ administrada pelas 
autoridades chinesas na China, a Embaixada da China na Serra Leoa, e pelas  
respectivas entidades da Serra Leoa. Todas as subvenções ou créditos são 
disponibilizados através de uma conta tipo fundo, e os pagamentos dos projectos 
são efectuados a pedido para a compra de bens e serviços para um determinado 
projecto através desta conta conjunta. Os custos ou valores dos bens ou serviços são 
computados em RMB, a única moeda em que os pagamentos são feitos e debitados 
no crédito ou subvenção do determinado projecto. Convém salientar que apenas as 
empresas chinesas podem apresentar propostas e que os concursos são administrados 
exclusivamente pelo governo chinês.

Requisitos da parte do Governo da Serra Leoa
A ajuda chinesa, à semelhança de outros mecanismos de apoio a Serra Leoa, exige 
alguns contributos e obrigações da parte do governo. No caso da ajuda proveniente 
da China, compete ao Governo da Serra Leoa providenciar os seguintes elementos 
para os projectos infra-estruturais: 

•	 terra com acesso a água, electricidade e ligações de telecomunicações;
•	 realojamento de todos os residentes do local onde o projecto será implantado;
•	 isenção de todos os direitos aduaneiros, encargos e impostos exigidos por lei.
•	 prestação de assistência à equipa técnica ao colocar os seus técnicos na obra 

durante a execução do projecto
•	 proporcionar fundos, se necessário, para a compra de materiais locais como 

cimento, blocos, ladrilhos, areia, madeira, pedra;
•	 proporcionar apoio técnico para o desalfandegamento, carregamento e 

descarregamento, transporte do porto para o local da obra e armazenamento 

Tabela 5.4.2: Subvenções da China para investimentos de capital na Serra Leoa, por sector, 2004–
2008
Sector Valor Peso (%)

RMB US$ Le (mil.)

Governação  35 890 000  5 437 879   16 314 24%

Energia  1 900 000  287 879   864 1%

Agricultura  13 900 000  2 106 061   6 318 9%

Saúde e Saneamento  78 850 000  11 946 970   35 841 53%

Entretenimento  17 950 000  2 719 697   8 159 12%

Total  148 490 000  22 498 485   67 495 100%

Fonte: Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional, Serra Leoa.
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dos materiais, artigos de uso pessoal importados e segurança do pessoal no 
projecto; e

•	 agilizar todas as formalidades de entrada e saída dos peritos chineses, entre 
outros.

Implicações do apoio chinês para o planeamento e a orçamentação 
À semelhança da situação em muitos outros países africanos, a Serra Leoa confronta-
se com alguns problemas no que respeita ao apoio dos doadores bilaterais em matéria 
do planeamento e da orçamentação do investimento. No caso do apoio da China a 
Serra Leoa, alguns dos problemas de planeamento e orçamentação são:

•	 falta de informação adequada para incluir na formulação das estimativas 
orçamentais devido a negociações sectoriais com pouca ou nenhuma 
participação do Ministério das Finanças e do Desenvolvimento Económico; 

•	 operações extraorçamentais, decorrentes do facto que as subvenções e os 
empréstimos são canalizados e administrados fora dos fundos consolidados 
de receitas pelo Governo da China e pela embaixada chinesa;

•	 pedidos extraorçamentais durante a implantação do projecto devido ao 
fraco controlo dos requisitos do Governo da Serra Leoa no momento da 
conceitualização dos projectos ou a assinatura do acordo;

•	 perda de receitas internas devido às isenções em 100% dos direitos aduaneiros e 
outros impostos (também, a contratação de técnicos apenas da China através 
da contratação de empresas chinesas e concessão de vistos de trabalho, 
concessões tributarias);  

•	 elevadas fugas de capital, resultando da transferência de uma grande parte dos 
salários dos técnicos chineses directamente para a China;

•	 problemas de relato pagamento de diversos projectos de uma conta tipo fundo 
(provoca muitos problemas relativamente à apresentação de relatórios 
sobre a execução de projectos, pois alguns projectos são realizados muito 
rapidamente e utilizam uma grande parte dos fundos totais, deixando os 
outros por implementar); e 

•	 custos de realojamento dos residentes dos locais das obras provocam uma 
grande pressão sobre o orçamento, sobretudo se os pedidos de indemnização 
forem considerados no momento da preparação do orçamento. 
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Balanço e análise da ajuda do Banco Africano de 
Desenvolvimento a Serra Leoa 

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) começou a conceder empréstimos a 
Serra Leoa em 1969. O total dos compromissos do Banco relativamente a Serra Leoa 
até Fevereiro de 2007 valorizava UA 268.25 milhões em 43 operações. Enquanto país 
recém-saído de uma guerra, a Serra Leoa tem obtido o apoio do BAD no âmbito 
do Programa de Estratégias Nacionais (Country Strategy Paper – CSP) preparado 
pelo Banco após consultas exaustivas com técnicos da Serra Leoa e análise de 
outros programas, como o PRSP e plano sectoriais, que contêm orientações para 
as políticas nacionais. Igualmente, estratégias internacionais como os Objectivos 
de Desenvolvimento do Milénio (entre outros documentos contendo políticas dos 
doadores) fornecem orientações para a preparação do CSP, para evitar a duplicação 
dos esforços e da afectação de recursos.  

O CSP mais recente relativo à Serra Leoa foi aprovado em Julho de 2005 
relativamente ao período 2005 a 2009 com o intuito de ajudar o país a transitar de 
um pais concentrado nas necessidades de emergência para um país que pretende um 
crescimento e desenvolvimento sustentáveis de longo prazo. As metas e os objectivos 
do CSP foram operacionalizados através três dos pilares do PRSP: promoção do 
crescimento económico ao melhorar a governação; desenvolvimento de recursos 
humanos; e agricultura.  

Até finais de 2007, a carteira do BAD em relação à Serra Leoa continha 15 
intervenções em curso, com compromissos totalizando UA 118.56 milhões (US$78.95 
milhões), dos quais UA 67.84 milhões ainda não tinham sido desembolsados. A 
carteira é diversificada no que respeita à dotação sectorial e instrumentos de crédito. 
Isto está ilustrado na Tabela 5.4.3, com as actuais actividades de crédito concentradas 

Tabela 5.4.3: Análise do apoio do BAD à Serra Leoa, por sector, 2007
Sector Valor Percentagem do total

 UA (milhões) US$ (milhões) Le (milhões) %

Sector social  57.55  38.37  115 110.00 48.54

Agricultura  26.50  17.67  53 010.00 22.36

Multi-sector  13.49  8.99  26 970.00 11.37

Energia  13.29 8.86  26 580.00 11.21

Economia/finanças  7.72  5.15  15 450.00 6.52

Total  118.55 78.95  37 120.00 100.00

Fonte: Diversos documentos políticos sobre o apoio do BAD à Serra Leoa
Obs: Taxa de câmbio: UA1.00: US$1.50; SLLe3 000.00: US$1.00
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predominantemente no sector social (48.5%), agricultura (22.4%), multi-sectorial 
(11.4%) e energia e água (11.2%). O sector financeiro/governação, conforme revela a 
Tabela 3, representa 6.5%.

Desembolso e gestão do apoio do BAD
Após o CSP, o BAD identifica os sectores de intervenção e prepara programas/
propostas sectoriais em conformidade com os fundos disponíveis, sejam eles 
subvenções ou empréstimos. Depois de os projectos serem aprovados do ponto de 
vista técnico por ambas as partes, esses são remetidos ao conselho de administração 
do BAD para aprovação, e acordos de subvenção ou empréstimo são preparados 
pelos assessores legais do BAD e enviados a Serra Leoa para o consentimento 
do Governo. Os acordos são avaliados pelos assessores jurídicos do Governo de 
Serra Leoa, que enviam os seus pareceres ao Parlamento através do Ministro das 
Finanças e do Desenvolvimento Económico. Depois, os acordos são assinados pelo 
representante do Governo da Serra Leoa (preferivelmente o Ministro das Finanças 
e do Desenvolvimento Económico) e pelo representante do BAD (preferivelmente o 
Presidente). 

Os fundos, em regime de subvenções ou empréstimos, são desembolsados para 
duas contas distintas para projectos (a Conta do BAD e a Conta de Contrapartida 
do Governo de Serra Leoa), cujas contas são administradas pela equipa de gestão 
de projectos em regime de consultoria mas com o envolvimento das autoridades 
de Serra Leoa. Todos os concursos públicos relativos a bens, serviços e obras são 
administrados pela equipa de gestão de projectos em conformidade com as normas 
e regulamentos do BAD e as leis e regulamentos nacionais que regem os concursos 
públicos em Serra Leoa. A adjudicação é feita depois de receber a aprovação do BAD 
no que respeita ao processo de concurso público e selecção. 

No passado, todos os contratos internacionais limitavam-se a empresas com sede 
nos estados membros do BAD; mas, de acordo com as recentes evoluções no BAD, 
empresas que não estejam sedeadas em Estados membros podem participar nos 
concursos públicos. Os pagamentos aos empreiteiros internacionais ou locais pelos 
bens, obras ou serviços prestados, são iniciados pela unidade de gestão no ministério 
de implementação através do Ministério das Finanças e do Planeamento Económico 
para o posterior envio de pedidos de levantamento ao BAD. À semelhança da 
maioria dos outros países, existem quatro signatários autorizados.2 Os signatários 
da Categoria A (o Director de Finanças e o Contabilista Geral) são preferidos; se 
estes estiverem ausentes, os seus alternos designados (signatários da Categoria B) 

2 Categoria A (dois signatários) e Categoria B (dois signatários).
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podem assinar. O pagamento em relação a qualquer contrato é efectuado após estes 
documentos serem remetidos ao BAD.

Ao contrário do processo de pagamento chinês, a moeda utilizada pelo BAD é 
convertível noutra moeda internacionalmente aceite, em função do contrato. Os 
contratos internacionais são pagos directamente ao empreiteiro após a entrega 
dos bens ou a prestação dos serviços ou após a finalização de uma percentagem 
da obra, em conformidade com as condições do contrato. Estes pagamentos 
são efectuados mediante a apresentação de todos os documentos comprovativos 
devidamente visados, com os formulários processados no Ministério das Finanças e 
do Desenvolvimento Económico. 

Requisitos da parte do Governo de Serra Leoa
À semelhança dos mecanismos que incidem sobre os projectos apoiados pela China, 
os projectos apoiados pelo BAD exigem que o Governo da Serra Leoa assuma certos 
compromissos antes de serem aprovados pelo conselho de administração do BAD ou 
antes da primeira tranche ser desembolsada. No caso de projectos de infra-estruturas, 
os seguintes compromissos, entre outros, devem ser assumidos pelo Governo da 
Serra Leoa:

•	 provisão de fundos de contrapartida até uma determinada percentagem do 
total do preço do projecto financiado pelo Banco (desde 1% a 15%);

•	 aprovação, pelo parlamento, dos contratos relativos aos projectos;
•	 criação de unidades de implementação de projectos (UIP);
•	 recrutamento de quadros para a UIP ou de gestão do projecto; e
•	 abertura de contas de projectos e apresentação dos signatários das contas ao 

banco.

Implicações da ajuda do BAD para o planeamento e a orçamentação 
dos projectos de infra-estruturas
À semelhança do apoio bilateral dos doadores no domínio do investimento público na 
Serra Leoa, o apoio de investimento de doadores multilaterais tem criado problemas 
no domínio do planeamento e da orçamentação ao longo dos anos. Alguns destes 
problemas são: 

•	 Provisão de fundos de contrapartida constitui um problema ou constrangimento 
grave para o planeamento e orçamentação nacionais na Serra Leoa. O país 
depende do apoio dos doadores para financiar 40% do seu orçamento 
nacional, sendo que os pagamentos legalmente estatuídos (pagamento 
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de salários, juros, etc.) perfazem mais de 65% das receitas nacionais. 
Conjuntamente, estes dois factores provocam graves constrangimentos para a 
prestação dos serviços correntes ao providenciar os fundos de contrapartida. 

•	 Atrasos na implementação dos projectos afectam o planeamento e a orçamentação, 
sobretudo face ao facto que alguns projectos demoram mais de seis meses 
a serem executados, resultando na caducidade dos fundos afectados ao 
primeiro ano ou ao ano anterior.

•	 Variações nas taxas de câmbio provocam problemas de definição de custos nas 
fases de planeamento e orçamentação.  Os projectos são orçamentados em 
unidades de conta (UA) do BAD, que são convertíveis. Porém, visto que 
o orçamento da Serra Leoa é preparado em conformidade com o quadro 
de despesa de médio prazo (QDMP), as variações das taxas de câmbio a 
contar do momento do planeamento e da orçamentação até ao momento 
do pagamento provoca alguns problemas para o relato fiscal. Por vezes, 
os empreiteiros são pagos em moeda local, mas os empreiteiros que 
apresentaram as propostas em moeda estrangeira facturam o custo adicional 
devido à variação da taxa de câmbio. A alteração dos custos pode resultar da 
valorização ou da desvalorização da moeda local, mas ambas estas situações 
incidem sobre o processo de execução do orçamento, sobretudo no que 
respeita a projectos de infra-estruturas de media e longa duração.

•	 Prorrogação de projectos, quando a implementação é adiada ou os projectos são 
suspendidos pelo banco por lapsos administrativos, afectando o planeamento 
e a orçamentação, pois é impossível encetar novos projectos com os escassos 
recursos disponíveis (por exemplo, o projecto hidroeléctrico de Bumbuna foi 
iniciado nos anos de 1970, mas a sua conclusão está prevista só para os finais 
de 2009). 

•	 O lançamento de projectos multissectoriais resulta em que vários sectores solicitem 
fundos de contrapartida para um determinado projecto simplesmente porque 
algumas componentes são implementadas por um determinado ministério, 
departamento ou agência. Isto exerce uma pressão desnecessária sobre o 
planeamento e a orçamentação, pois é necessário providenciar fundos de 
contrapartida a três ou mais ministérios implementando o mesmo projecto.

•	 Pedidos extraorçamentais aquando da implementação do projecto, resultando 
de as obrigações do Governo da Serra Leoa não serem contabilizadas aquando 
da conceitualização do projecto ou assinatura do acordo, provocando graves 
problemas de execução do orçamento depois de o projecto começar.  

•	 Perda de receitas internas através da contratação de consultores internacionais, 
que estão isentos do pagamento de impostos, para prestarem serviços à 
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UIP. O pagamento a empreiteiros nacionais que fornecem bens ou prestam 
serviços também resulta em perdas de receitas para o país. Na maioria dos 
casos, defendem que não devem pagar quaisquer impostos.  

•	 Constrangimentos de divisas resultam da transferência de uma grande parte 
dos salários pagos num projecto a expatriados ou consultores directamente 
para os seus países de origem. Isto reduz as reservas de divisas necessárias 
para fazer face às transacções externas, como as transferências para as 
missões do Governo da Serra Leoa no exterior. 

•	 Subcontratação da administração dos concursos públicos a instituições não 
governamentais (como as agências das Nações Unidas) também resulta em 
custos administrativos excessivos do projecto e perda de receitas, em virtude 
de a maioria destas agências estarem isentas de impostos em relação a todas 
as suas actividades na Serra Leoa.3  

•	 O conselho de ministros e o parlamento não têm tempo suficiente para rever e 
debater os méritos das propostas e acordos de projectos face às implicações 
orçamentais no QDMP. Os tecnocratas nos ministérios têm um papel 
importante na tomada de decisões relativamente aos projectos, enquanto que 
o parlamento apenas ratifica os acordos.    

Conclusão e passos futuros

A presente análise revela que a identificação de projectos por doadores multilaterais 
(como o BAD) é mais fundamentada em políticas do que a de alguns doadores 
bilaterais, simplesmente porque os doadores multilaterais participam em mais 
consultas com os assessores políticos que os doadores bilaterais. No caso do apoio da 
China à Serra Leoa, as autoridades chinesas normalmente consultam as autoridades 
políticas de Serra Leoa para determinar as necessidades de intervenção. Porém, no 
caso do BAD, são realizadas mais consultas com os tecnocratas, e os documentos 
existentes de política são utilizados para determinar a intervenção antes da consulta 
política. Assim, embora os projectos bilaterais pareçam fundamentar-se mais em 
políticas, os projectos das instituições multilaterais concentram-se mais em questões 
que afectam os pobres.

A ajuda multilateral é mais fácil de administrar que a ajuda bilateral; embora a 
gestão da conta agrupada destinada a uma série de projectos seja mais difícil do 
que a gestão de contas diferentes para os respectivos projectos. Ademais, a ajuda 
das agências multilaterais é mais fácil de capturar no orçamento geral, uma vez 

3 Na maioria dos casos, custos de administração de 10% são cobrados em relação aos projectos 
orçamentados por estas e outras agências. 
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que os fundos são desembolsados em consulta com o Ministério das Finanças e do 
Desenvolvimento Económico. É esta a situação com o BAD e outros doadores como 
o Banco Mundial e o Banco Islâmico de Desenvolvimento. No caso do apoio pelo 
governo chinês, os desembolsos e o fundo são administrados directamente da China, 
o que provoca grandes problemas para a captura dos dados relativamente a esses 
projectos para análise orçamental.

Porém, os fundos bilaterais para investimento público são desembolsados com 
facilidade, uma vez que o processamento da documentação financeira compete aos 
próprios doadores, como é o caso da China. O desembolso de fundos para projectos 
financiados por doadores multilaterais é menos rápido em virtude de os atrasos 
no processamento e aprovação da documentação apresentada pelo Governo da 
Serra Leoa. Por conseguinte, os projectos sofrem atrasos em relação aos calendários 
originalmente previstos.      

Esta exposição aponta para várias razões pelas quais os países africanos, inclusive 
a República da Serra Leoa, devem rever os termos e as condições dos acordos 
relativos a projectos de infra-estruturas, para tomar em linha de conta todas 
as implicações para o planeamento e o orçamento, salientadas neste artigo. Os 
parceiros de desenvolvimento devem esforçar-se mais por reduzir a carga sobre os 
governos beneficiários ao incluir a maioria dos requisitos nas propostas gerais dos 
projectos, assim concedendo algum espaço fiscal para a execução de programas e 
projectos promovidos nacionalmente. Os países africanos devem melhorar as suas 
avaliações ex-post dos projectos financiados pelos doadores, a fim de poderem tirar 
as lições necessárias e melhorar o planeamento de novos projectos. Por último, uma 
fragilidade importante da gestão do apoio dos doadores em África reside na pouca 
importância dada aos parlamentos. Os legisladores devem ter tempo suficiente para 
passar em revista todas as propostas de projectos e os acordos de empréstimo ou 
subvenção antes de os aprovarem. Enquanto representantes dos eleitores, os eventuais 
beneficiários, devem participar no projecto logo de princípio, e serem continuamente 
consultados durante a formulação de um determinado projecto.
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Orçamentação pelo Desempenho: Um 
estudo de caso da Coreia 
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6.1 Introdução

Muitos países membros da CABRI, estão em vias de introduzir sistemas de 
orçamentação pelo desempenho. Estes, podem passar pela afectação formal de 
fundos a determinados resultados, seguido de uma revisão formal do desempenho 
em relação às projecções, ou podem passar apenas pela afectação de fundos em 
conformidade com o orçamento estruturado por programas e a aplicação de 
informação relativamente ao desempenho na tomada de decisões e, elaboração 
e relatórios. Em ambos os casos, a adopção da orçamentação pelo desempenho é 
reforçada por uma visão clara, o que é necessário para assegurar um bom orçamento 
pelo desempenho, de como recolher, gerir e usar a informação não financeira do 
desempenho. 

Recentemente, a Coreia implementou reformas em matéria de orçamentos de 
desempenho de programas. Os dois artigos neste capítulo, exploram as reformas 
e os mecanismos institucionais que orientaram a aplicação da informação sobre o 
desempenho na elaboração dos orçamentos na Coreia. O primeiro artigo, por John M 
Kim e Nowook Park (publicado no Journal on Budgeting da OCDE) contextualiza as 
reformas, apresenta a abordagem adoptada pela Coreia e os desafios apresentados. 
O segundo estudo, constitui uma sinopse preparada pelo Secretariado da CABRI 
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com base na comunicação apresentada no 5º Seminário Anual por Youngsun Koh do 
Instituto de Desenvolvimento da Coreia sobre as reformas introduzidas na Coreia. A 
sinopse suplementa o estudo principal no sentido de apresentar em mais pormenor 
as medidas institucionais adoptadas no processo na Coreia.
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6.2 Orçamentação pelo desempenho na 
Coreia1

John M Kim e Nowook Park

A Coreia lançou recentemente uma reforma para introduzir a orçamentação pelo 
desempenho nas contas públicas. O exemplo da Coreia reveste-se de singular 
importância pela rapidez com a qual o governo procedeu à implementação do 
sistema de gestão do desempenho, e o facto que outras reformas orçamentais de 
igual envergadura estão a ser levadas a cabo concomitantemente com idêntico zelo 
no quadro de um programa de reforma fiscal designado ‘Quatro Maiores Reformas 
Fiscais’.

A vantagem de um tal programa multifacetado é que, se for bem coordenado, 
assegura a implantação de fortes alicerces para o desenvolvimento de um sistema 
sólido de gestão do orçamento. O inconveniente desta abordagem é que exige um 
nível de compromisso, tanto em termos de vontade política e de recursos materiais, 
que talvez não seja exequível para muitos países.

1 Este artigo sobre os antecedentes das reformas de orçamentação pelo desempenho na Coreia foi 
publicado como Kim JM and Park N (2007) Performance budgeting in Korea, no Journal on Budgeting 7(4) 
da OCDE. Está aqui reproduzida com a aprovação da OCDE. 



orçamentação pelo desempenho: um estudo de Caso da Coreia 

191

Antecedentes e contexto

As Quatro Maiores Reformas Fiscais do governo da Coreia visam: 

•	 um quadro de despesa de médio prazo (o Plano Nacional de Gestão Fiscal); 
•	 introduzir a orçamentação em regime descendente (top-down); 
•	 estabelecer um sistema de gestão baseada no desempenho; e 
•	 desenvolver um sistema digital de informação orçamental (que providencie 

a transição da estrutura existente baseada em rubricas para a estrutura de 
orçamentação por programas). 

O alcance e o ritmo deste programa de reformas são excepcionais. Se correr tudo bem, 
o sistema orçamental da Coreia terá sido completamente transformado em poucos 
anos para um sistema que integra praticamente todas as melhores práticas.

Estas reformas ambiciosas foram motivadas pela fragilização da situação fiscal do 
governo da Coreia. Na sequência da crise financeira asiática nos finais da década 
de 1990, a dívida pública aumentou marcadamente. Este aumento da dívida foi 
impulsionado, em parte, pela subida em flecha da despesa pública para fortalecer a 
rede de segurança social e assim colmatar o alargamento do fosso dos rendimentos 
resultando da reestruturação da economia em geral. As projecções para o futuro 
revelam que a população da Coreia está a envelhecer a um ritmo sem precedentes, o 
que coloca ainda mais pressão sobre as finanças públicas. 

O plano fiscal de médio prazo enquadra as decisões de despesa pública num período 
de cinco anos. Assente em projecções prudentes de crescimento económico, o plano 
projecta os níveis gerais de despesa anual para o médio prazo em 14 sectores mais 
importantes de despesa pública. A coerência entre as decisões de afectação de recursos 
a médio prazo e as dotações orçamentais anuais é reforçada pelo sistema top-down. 
Este sistema define plafonds de despesa para os diversos ministérios em conformidade 
com o plano fiscal de médio prazo, mas remete aos ministérios as decisões acerca dos 
seus próprios orçamentos, desde que a despesa total destes não exceda os plafonds 
definidos. Esta maior autonomia concedida aos ministérios exige, por sua vez, uma 
acrescida prestação de contas por parte deles, assegurada pelo sistema de gestão do 
desempenho, que foi introduzido para examinar o desempenho dos programas de 
despesa e, assim, estreitar o vínculo entre o orçamento e o desempenho. O sistema 
digital de informação orçamental permitirá à direcção do orçamento monitorizar 
as despesas dos ministérios em tempo real. O grupo de trabalho encarregado de 
desenvolver este sistema de informação foi também incumbido com a tarefa de 
reestruturar a classificação orçamental. Em sequência disto, um novo orçamento por 
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programas e sistema de contabilidade de custos foi desenvolvido em 2005, para entrar 
em pleno funcionamento até 2007.

O sistema pelo desempenho na Coreia 

A orçamentação pelo desempenho foi introduzida na Coreia em três fases. A 
primeira enquadrou-se num projecto-piloto experimental levado a cabo entre 2000 
e 2002. Denominado ‘Orçamentação pelo Desempenho’, o sistema baseado no 
orçamento seguiu os moldes da Lei sobre o Desempenho e os Resultados (Government 
Performance and Results Act – GPRA) do Governo dos Estados Unidos, com algumas 
modificações. As divisões nos 22 ministérios e agências que participaram neste 
projecto foram solicitadas a elaborar planos anuais de desempenho. Esta primeira 
iniciativa terminou com a mudança de administração.

Fundamentando-se nessa experiência, a segunda iniciativa começou como uma 
componente das Quatro Maiores Reformas Fiscais de 2003. Vinte e dois ministérios e 
agências foram seleccionados e solicitados a remeter os seus planos de desempenho ao 
Ministério do Planeamento e do Orçamento (MPO), acompanhados dos seus pedidos 
de verbas anuais. Esta segunda iniciativa também se inspirou na GPRA, embora 
tenha implementado apenas um conjunto restrito dos elementos da GPRA. Ao passo 
que a GPRA obriga cada agência a apresentar planos estratégicos, planos anuais 
de desempenho e relatórios anuais de desempenho em relação a cada programa, 
a versão coreana exige planos de desempenho e relatórios anuais de desempenho 
apenas para os principais programas do orçamento com um valor superior a US$1 
milhão. Esta segunda iniciativa, denominada ‘Sistema de Gestão Orçamental do 
Programa Orçamental’ foi alargada até abarcar 26 ministérios/agências em 2005.

A terceira iniciativa, denominada ‘Autoavaliação do Programa Orçamental’ (Self-
Assessment of the Budgetary Programme, SABP, em inglês), foi introduzida em 2005, 
norteada pelo ‘Instrumento de Avaliação de Programas’ (Program Assessment Rating 
Tool, PART, em inglês) dos Estados Unidos. No âmbito da SABP, 555 programas 
(cerca de um terço de todos os programas públicos) foram avaliados em 2005, a um 
ritmo que permitiu ao MPO examinar cada programa orçamental principal ao longo 
de um ciclo temporal de três anos. À semelhança do PART, as autoavaliações foram 
executadas em conformidade com uma lista de verificação desenvolvida pelo MPO 
que continha perguntas sobre o planeamento, a gestão e os resultados.

Enquadramento jurídico e institucional 
O sistema de orçamentação pelo desempenho coreano foi implementado como 
iniciativa do MPO, e ainda não se encontra definido por lei. O ministério tem 
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desenvolvido e implementado programas de desempenho ao emitir directivas aos 
ministérios/agências com instruções para a adopção e operacionalização do sistema 
de gestão do desempenho. Todavia, um projecto de lei, destinado a substituir a Lei 
do Orçamento e Contas, ora desactualizada, foi apresentado à Assembleia Nacional 
(legislatura). Este projecto de lei contém uma definição exaustiva e actualizada do 
sistema orçamental e da gestão pelo desempenho. Entretanto, em 2005, foi aprovada 
uma lei que concede ao Gabinete de Coordenação das Políticas do Governo a 
competência para fiscalizar e coordenar os diversos sistemas de avaliação do 
desempenho da função pública.

Não existe disposição legal que obrigue à apresentação de informação sobre o 
desempenho na proposta de orçamento anual nem nos documentos de apoio, embora 
o MPO tenha vindo a apresentar os resultados da avaliação do SABP à assembleia 
nacional. Existem disposições legais (na lei de 2005) exigindo que os ministérios/
agências apresentem planos estratégicos, planos anuais de desempenho e relatórios 
de desempenho ao Gabinete de Coordenação das Políticas do Governo. Não existe 
qualquer requisito legal em matéria da avaliação de programas, embora a SABP 
pergunte se um determinado programa fez objecto de avaliação por uma organização 
independente, o que estimula os ministérios a executarem uma avaliação. 

O MPO tem sido o actor principal no desenvolvimento e implementação da 
orçamentação por objectos na Coreia. Assume como tarefas, a fiscalização dos 
programas objecto de orçamentação pelo desempenho, a emissão de directivas aos 
ministérios/agências, e a avaliação da informação facultada por estes em relação ao 
desempenho. O ministério tem contado, de modo significativo, com os conselhos 
e o apoio do Instituto de Finanças Públicas da Coreia, uma associação pública de 
reflexão, que tem sido instrumental para o desenvolvimento de manuais e acções 
de formação em matéria da orçamentação pelo desempenho, dirigidos aos quadros 
dos ministérios/agências. A fim de estimular o interesse dos ministérios/agências, o 
MPO encoraja-os a utilizar os resultados da avaliação do desempenho na preparação 
dos seus pedidos de verbas. Ao receber os pedidos de verbas, o ministério aplica a 
informação relativa ao desempenho nas suas decisões aquando da formulação do 
orçamento. 

Em 2005, o MPO assinalou a sua intenção de reforçar a orçamentação pelo 
desempenho ao criar um gabinete especializado em questões relacionadas com 
o desempenho. Compete a este novo gabinete a implementação das decisões de 
políticas e dos programas na orçamentação pelo desempenho. 
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Âmbito e alcance 
Até à data, a Coreia tem adoptado uma abordagem parcial do orçamento pelo 
desempenho: abrange, prioritariamente, os programas orçamentais de maior 
envergadura, sendo, por definição aqueles superiores a US$1 milhão ou cujo carácter 
exige especial atenção (por exemplo, programas questionados pela Assembleia 
Nacional ou pelo Gabinete Nacional de Auditoria). Mais especificamente, 22 dos 39 
ministérios/agências desenvolveram critérios de medição do desempenho para 100% 
dos principais programas orçamentais.

Critérios de medição do desempenho foram também desenvolvidos para outros 
programas menores. Em 2006, o sistema de desempenho irá ser amplamente alargado, 
de modo a que todos os programas facultem informação relativa ao desempenho. 

No que tange às acções empreendidas pelos ministérios/agências no sentido de 
implementar a gestão do desempenho, nenhum deles criou unidades especiais, 
responsáveis exclusiva ou principalmente pela execução de avaliações. Normalmente, 
essa tarefa cabe às direcções do orçamento de cada ministério/agência. Regra geral, 
os ministérios/agências não possuem grande experiência em matéria das avaliações. 
Espera-se que esta situação venha a melhorar rapidamente, uma vez que o SABP 
promove a execução periódica de avaliações.

Medição e avaliação dos resultados 

Definição de objectivos
Os decisores nos ministérios/agências não têm participado directamente na definição 
de objectivos estratégicos. A prática normal é que estes sejam definidos pela direcção 
do orçamento com o auxílio de profissionais externos. Os políticos também não têm 
participado directamente na definição de objectivos, que são normalmente definidos a 
nível organizacional. Foram desenvolvidos planos estratégicos foram desenvolvidos 
em 2006, e serão actualizados cada três anos.

Medidas de desempenho: produtos, resultados e aspectos ligados à 
medição 
O sistema de desempenho está orientado para os resultados (outcomes), mas os 
produtos (outputs) são utilizados sempre que surjam dificuldades em definir ou 
desenvolver critérios apropriados de medição. O sistema começou com informação 
do desempenho centrada nos resultados, seguindo o modelo norte-americano.

A definição de critérios apropriados de medição é uma tarefa difícil para os 
ministérios/agências. Frequentemente, estes critérios são demasiado generalizados, o 
que resulta em que os ministérios/agências os encarem com uma certa resistência. Em 
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particular, os ministérios orientados para a formulação de políticas, cujos resultados 
são profundamente afectados por factores externos, têm-se confrontado com graves 
dificuldades no que respeita à definição de critérios significativos para a medição 
dos resultados. Estes factores externos são tomados em consideração na avaliação da 
informação relativa ao desempenho, mas ainda não foi desenvolvida uma abordagem 
sistemática no sentido de os integrar nas avaliações. 

Definição de metas
As metas de desempenho, que são incluídas nos planos de desempenho, são definidas 
pelos ministérios/agências. Porém, a adequação dos planos e das metas carece do 
parecer do MPO. Ao formular o seu parecer, o ministério recorre a dados de séries 
cronológicas e benchmarking contra casos semelhantes.

Após a autoavaliação dos ministérios/agências, o MPO faz a avaliação final 
do desempenho. Em todo este processo, as avaliações baseiam-se por completo 
na informação do desempenho produzida pelos próprios ministérios/agências. 
Na ausência de um processo formal de verificação independente, o MPO procura 
assegurar a fiabilidade da informação de desempenho ao penalizar a informação 
errada ou susceptível de induzir em erro.

Integração da informação de desempenho no processo  
orçamental 

O MPO utiliza os relatórios anuais do desempenho e o SABP nas suas negociações 
com os ministérios no decorrer do processo orçamental anual. Esta prática tem 
estimulado os ministérios/agências a utilizar a informação de desempenho nos seus 
pedidos de orçamento. 

Os resultados do SABP de 2005 revelam um forte vínculo com os pedidos de verbas 
dos ministérios/agências. Isto significa que as decisões finais do MPO em relação à 
afectação de verbas tendem a favorecer os programas com resultados de desempenho 
sólidos. Assim, parece que a importância dada às avaliações de desempenho pelo 
ministério têm resultado numa relação positiva entre a informação de desempenho e 
a afectação de verbas no orçamento. 

No caso da Coreia, o uso de informação de desempenho nas decisões relacionadas 
com o orçamento tem-se concentrado na identificação de eventuais poupanças para 
financiar despesas mais prioritárias. Mais especificamente, o aumento da despesa 
em programas sociais tem exigido poupanças/congelamentos noutros sectores, e o 
MPO pediu aos ministérios/agências que abrissem espaço para novos programas 
ou programas prioritários, com poupanças ou reafectações totalizando até 10% das 
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suas verbas. Os ministérios/agências contaram fortemente com a informação sobre o 
desempenho para reajustar os seus orçamentos.

Negociações orçamentais: vínculo entre a informação sobre o desem-
penho e as decisões orçamentais
A informação sobre o orçamento é discutida no decorrer das negociações orçamentais 
entre o MPO e os ministérios beneficiários. As negociações passam por uma análise 
do desempenho do respectivo ministério no ano findo, mas as metas para o ano 
seguinte não são discutidas. O MPO também encoraja os ministérios a usarem a 
informação sobre o desempenho na formulação dos seus pedidos de verbas, e no 
reajustamento das suas dotações orçamentais.

Como mecanismo para associar a informação sobre o desempenho à afectação de 
recursos, os ratings dos programas, produzidos pelo SABP são utilizados pelo MPO 
para reduzir as verbas afectadas aos programas ineficazes. O corte no orçamento 
anunciado pelo MPO foi de 10%.

Da parte dos ministérios beneficiários, a informação sobre o desempenho é 
aplicada para reajustar as dotações orçamentais no seio dos ministérios/agências e 
justificar as dotações existentes. Frequentemente, os ministérios justificam os seus 
pedidos de reforço de recursos pela informação sobre o orçamento, que constatam ser 
uma ferramenta útil para evitar cortes por parte do MPO.

É frequente surgirem desacordos entre o MPO e os ministérios/agências, cuja 
solução final compete ao MPO. Neste processo, a informação relativa ao desempenho 
histórico é a justificação mais frequentemente avançada para as metas de desempenho. 
Por vezes, o desempenho de uma outra organização comparável é citado para efeitos 
de comparação. 

As direcções dos ministérios/agências utilizam a informação sobre o orçamento 
para preparar os seus pedidos de verbas, mas ainda é cedo demais para afirmar se 
o recurso a esta informação tem tido um impacto significativo sobre os sistemas de 
gestão. 

De modo a ajudar os ministérios/agências a desenvolver sistemas de desempenho 
eficazes e monitorizar o desempenho, o MPO oferece cursos de formação e fornece 
manuais, com o apoio do seu parceiro de investigação, o Instituto de Finanças 
Públicas da Coreia. O sistema de desempenho da Coreia ainda não desenvolveu ao 
ponto de as recomendações decorrentes das avaliações passarem além da afectação 
de recursos para a gestão de programas. O MPO prevê ampliar o alcance das suas 
avaliações de modo a incluir tais recomendações.
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Incentivos
O mecanismo eficaz à disposição do MPO para encorajar os ministérios/agências a 
melhorar o seu desempenho passa pelos ministérios/agências cortarem os orçamentos 
de programas ineficientes. Também existem incentivos dirigidos aos quadros, como 
as avaliações do desempenho dos efectivos: frequentemente as promoções são 
afectadas por essas avaliações.

Embora os ministérios procurem justificar os recursos afectados a programas 
existentes com base nos resultados de desempenho, o MPO analisa estes resultados 
prioritariamente para definir os recursos a afectar a um programa. Em 2005, por 
exemplo, o MPO fez uso significativo do SABP nas suas decisões de afectação de 
recursos.

Uma agência/ministério que não alcance a sua meta de desempenho, ou receba 
uma avaliação fraca, pode ser penalizada com um corte do seu orçamento. Para além 
dos cortes orçamentais, a organização não sofre outras penalidades, nem existem 
penalidades ou incentivos explícitos que incidem directamente sobre os funcionários 
públicos, embora estes sejam obrigados a assinar contratos de desempenho. Porém, 
os funcionários públicos estão bem cientes da possibilidade de o desempenho da 
organização afectar as suas perspectivas profissionais.

Não se tem constatado grande evolução em relação ao controlo das entradas em 
sequência da introdução da orçamentação pelo desempenho. A orçamentação top-down 
e a gestão do desempenho foram introduzidas em simultâneo, o que, na teoria deveria 
ter reduzido o controlo das entradas significativamente e delegado mais autoridade 
aos ministérios. Porém, embora a orçamentação top-down e a gestão do desempenho 
tenham recentemente concluído a fase de arranque, o MPO continua a supervisionar 
de perto as decisões orçamentais tomadas pelos ministérios. Em geral, ainda é cedo 
demais para avaliar as vantagens e os inconvenientes do enfraquecimento do controlo 
das entradas que está a ser implementado como característica da orçamentação 
top-down, apenas introduzida em 2005.

Até à data não existem provas concretas de mudança de comportamentos suscitada 
pelos incentivos perversos susceptíveis de surgirem inadvertidamente em sequência 
do novo sistema de desempenho. Contudo, constata-se que os ministérios/agências 
adoptam comportamentos estratégicos para proteger os seus programas importantes. 
Por exemplo, tendem a atribuir ratings mais baixos aos programas menos importantes 
e ratings melhores àqueles que, de entre todo o elenco de programas, consideram ser 
os mais importantes.

Constata-se algumas ‘jogadas’, distorção dos objectivos e apresentação de 
informação susceptível de induzir em erro. Por exemplo, alguns ministérios/agências 
seleccionam indicadores de desempenho não por serem bons indicadores mas porque 
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melhoram a hipótese de lhes ser atribuído um rating positivo. Procurando evitar esse 
comportamento, o MPO emitiu um aviso que, no SABP de 2006, a apresentação de 
informação susceptível de induzir em erro poderá resultar em cortes do orçamento 
do ministério infractor. Para confirmar a exactidão da informação sobre o desempeno, 
o MPO analisa a informação do Gabinete Nacional de Auditoria e da Assembleia 
Nacional. 

Divulgação da informação sobre o desempenho 

A disponibilidade de informação a respeito do desempenho ainda é reduzida. 
Por exemplo, os resultados do SABP de 2005 foram facultados pela Assembleia 
Nacional como material suplementar aos documentos orçamentais. Assim, o MPO, os 
ministérios/agências e a legislatura aplicam a informação do desempenho aquando 
da formulação e debate do orçamento.

Mas esta informação sobre o desempenho não está disponível ao público, à 
semelhança dos planos e relatórios de desempenho dos ministérios. Ainda é cedo 
demais para saber como os políticos aplicam a informação sobre o desempenho, uma 
vez que a informação sistemática começou a ser facultada apenas em 2005. Embora 
o Gabinete Nacional de Auditoria produza informação que, teoricamente, possa ser 
utilizada para conferir a informação produzida pelos ministérios, não existe qualquer 
processo formal para auditar a informação sobre o desempenho.

Desafios principais 

Os problemas enfrentados até à data são predominantemente de ordem técnica, visto 
a Coreia ainda se encontrar nas fases iniciais da evolução do sistema de desempenho. 
Também se constata a existência de problemas políticos e culturais, sobretudo no 
que respeita à utilização da informação sobre o desempenho e o melhoramento 
do sistema. A fraca capacidade técnica dos ministérios/agências constitui um 
obstáculo ao desenvolvimento de informação útil sobre o desempenho. As acções 
de capacitação têm contribuído para que se registem alguns progressos, mas as 
deficiências a nível da disponibilidade de dados também impedem que as agências 
produzam informações úteis. O tempo, e esforços consideráveis, avistam-se ser 
necessários para que critérios de medição de dados adequados sejam desenvolvidos. 
Por exemplo, o Ministério da Construção e dos Transportes tem-se deparado com 
enormes dificuldades em formular critérios de medição apropriados no tocante 
aos resultados e, por conseguinte, recorre prioritariamente aos critérios relativos 
aos produtos. Igualmente, os ministérios orientados para a formulação de políticas 
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enfrentam sérios obstáculos em identificar medidas/índices concretos que associem 
as suas acções aos resultados.

Os incentivos para os funcionários públicos melhorarem o sistema de gestão do 
desempenho representam um outro problema. Embora, frequentemente, a motivação 
para introduzir um sistema de desempenho seja forte, os incentivos para melhorar 
um sistema existente podem ser inadequados, porque os resultados não se tornam 
evidentes ao público ou aos políticos. Em contrapartida, a introdução de um novo 
sistema de desempenho é normalmente considerado um feito considerável. 

Também existem desafios culturais. No início registou-se alguma resistência / 
inércia na função pública, que não estava acostumada a ser avaliada. Mas, com o 
passar do tempo, os funcionários públicos coreanos parecem estar a aceitar a gestão 
do desempenho centrada nos resultados como parte normal da cultura burocrática. 

Ademais, a função pública na Coreia confronta-se com desafios institucionais. Os 
funcionários públicos trabalham, em regime de rotação, em diferentes projectos. Esta 
prática permite que acumulem conhecimentos e competências gerais, e contribui 
para reduzir as oportunidades de corrupção. Porém, uma consequência claramente 
negativa é que a prática tende a impedir que os funcionários públicos se especializem 
em qualquer área, inclusive na gestão do desempenho. Um outro problema é a 
existência de demasiados sistemas de avaliação fragmentados. Não contando uma 
miríade de pequenos sistemas, existem quatro sistemas de avaliação principais, 
cada qual administrado por um ministério/agência diferente. Por conseguinte, os 
ministérios queixam-se dos encargos administrativos redundantes que estes impõem.

Soluções

O MPO, com o Instituto de Finanças Públicas da Coreia, criou recentemente um grupo 
de trabalho e introduziu programas de formação destinados a superar os problemas 
acima mencionados. De momento, um manual está em vias de ser compilado sobre 
o desenvolvimento de informação do desempenho, que poderá contribuir para 
divulgar o quadro normalizado para as avaliações de desempenho. 

Para ultrapassar a resistência burocrática inicial, a liderança do Presidente 
contribuiu significativamente para conferir o ímpeto necessário à introdução do 
sistema de gestão do desempenho. O forte vínculo promovido pelo MPO entre a 
informação de desempenho e as afectações orçamentais constitui uma motivação 
adicional para os ministérios/agências investirem no melhoramento da qualidade da 
sua informação de desempenho. As acções concomitantemente empreendidas pelo 
MPO no sentido de oferecer seminários e formação aos ministérios/agências, têm 
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contribuído para a capacitação dos mesmos nos domínios da definição e da produção 
de informação de desempenho significativa.

No que respeita às ‘jogadas’, não existe um mecanismo específico para lidar com 
o problema. As ocorrências específicas de ‘jogadas’ são resolvidas exclusivamente a 
critério do MPO e das direcções orçamentais das agências.

Lições aprendidas e impactos 

Presentemente, a Coreia passa pelas fases inicias de implementar a orçamentação 
pelo desempenho, mas ainda é cedo demais para formar uma opinião a esse respeito. 
Contudo, há que notar que a introdução da orçamentação pelo desempenho como 
uma componente das reformas abrangentes, tem contribuído para reduzir a resistência 
aos problemas institucionais. Em simultâneo têm-se levantado preocupações que a 
implementação concomitante de múltiplas reformas importantes, em si, impõe um 
fardo desproporcionadamente pesado sobre o governo.

Em geral, a informação do desempenho tem um efeito positivo sobre o processo 
orçamental. É cedo demais para avaliar o impacto da informação sobre o desempenho 
dos ministérios/agências.

Não obstante o pouco tempo de experiência da Coreia em introduzir a orçamentação 
pelo desempenho, é possível tirar algumas lições gerais: os ministérios/agências 
devem ser reorganizados e o orçamento deve ser reestruturado antes de introduzir 
o sistema de desempenho. Na Coreia, a informação sobre o desempenho concentra-
se em programas/projectos individuais, mas a informação relativa aos custos nem 
sempre está disponível pois as unidades organizacionais, os programas e a estrutura 
do orçamento precisam de ser realinhados de modo a dotá-los de maior coerência. 
Por conseguinte, tem sido extremamente difícil desenvolver critérios de medição dos 
resultados e da eficácia/eficiência. 

A breve experiência da Coreia também revelou que, aquando da introdução da 
orçamentação pelo desempenho, os decisores devem ser pacientes antes de colherem 
os frutos. Existe a preocupação que os decisores na Coreia estão mais interessados em 
introduzir a orçamentação pelo desempenho do que em monitorizá-la ou melhorá-la. 
Se um determinado país estiver acostumado a obter proveitos rápidos das reformas, 
não será fácil desenvolver e melhorar o sistema.

A cultura política e administrativa da Coreia apresenta alguns desafios particulares, 
que provavelmente não se farão sentir noutros países. O regime de rotatividade na 
função pública pode prejudicar a capacitação dos ministérios/agências. A impaciência 
demonstrada pelos decisores pode obrigar o MPO a tomar medidas imprudentes e 
excessivas para acelerar os resultados. Foi, em parte, este tipo de pressão, que levou 
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o MPO a implementar com rapidez o corte de 10% nos orçamentos dos programas 
ineficazes.

A experiência da Coreia confirma que um sistema pelo desempenho evolui com 
o passar do tempo e apresenta diferentes desafios em cada fase. Na fase inicial, o 
desfio principal prende-se apenas com o desenvolvimento da informação relevante. 
À medida que o sistema pelo desempenho vai evoluindo, outras mudanças tornam-
se importantes, nomeadamente a mudança comportamental, que incide sobre como 
os diversos actores utilizam a informação do desempenho no processo de tomada 
de decisões, e como monitorizar o desempenho do próprio sistema de orçamentação 
pelo desempenho. 

As lições da experiência coreana podem ser resumidas do seguinte modo: 
assegurar que as infra-estruturas estejam em condições de integrar as reformas. Uma 
contabilidade de custos e uma estrutura sólida de orçamentação por programas irão 
contribuir sobremaneira para maximizar os benefícios do sistema pelo desempenho. 
Os funcionários públicos devem possuir um conhecimento profundo da orçamentação 
pelo desempenho para não dar origem a comportamentos esbanjadores e distorcedores.

Em relação ao futuro, o problema que se avista reside na qualidade da informação 
sobre o desempenho. É necessário empreender mais acções de formação e investigação, 
em conjunto com um maior compromisso de investir na recolha e processamento da 
informação. Mais especificamente, as capacidades analíticas e administrativas do 
MPO e dos ministérios/agências devem ser melhoradas. Com esta finalidade, será 
necessário fortalecer as unidades que se especializam na avaliação, tanto no seio do 
MPO, como junto dos ministérios/agências.
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6.3 Abordagem estruturada no âmbito 
da gestão do desempenho 
Youngsun Koh 
Comentário por Alta Fölscher

O governo da Coreia introduziu um sistema altamente estruturado para comparar, 
sistemática e coerentemente, os programas da função pública para efeitos de 
orçamentação. Os pormenores deste sistema foram partilhados com os participantes 
da conferência por Youngsun Koh do Instituto de Desenvolvimento da Coreia. 
Este sinopse refere aos pontos mais salientes da sua apresentação, e suplementa a 
exposição contida neste capítulo.

O contexto da reforma

Um quadro de despesa de médio prazo (QDMP) foi introduzido na Coreia em 2004, 
com a publicação do Plano Nacional de Gestão Fiscal (National Fiscal Management 
Plan – NFMP). Trata-se de um plano plurianual de cinco anos: o ano em curso, o ano 
orçamental, e os três anos subsequentes. Está dividido em duas partes: uma secção 
dirigida à política fiscal a nível macroeconómico e outra secção dirigida à política 
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fiscal sectorial, que abrange as orientações políticas gerais e as dotações orçamentais 
com respeito a cada sector. Todos os anos, o plano é preparado pelo Ministro da 
Estratégia e das Finanças (MoSF), coadjuvado por (entre outros) o Instituto de 
Desenvolvimento da Coreia (KDI, ver exposição principal), que organiza seminários 
sectoriais para debater as políticas mais importantes. Embora o plano seja submetido 
à Assembleia Nacional com a proposta de orçamento, não se trata de um instrumento 
legal e serve apenas para informação.

O NFMP é alicerçado num processo orçamental modernizado, que permite que 
cada ministério contribua com o seu parecer antes da preparação formal do orçamento 
e definição dos plafonds de despesa para o propósito do processo. A Figura 6.3.1 
ilustra as características principais do processo orçamental modernizado: enquanto 
que, no passado, o MoSF emitia o anteprojecto do orçamento directamente, após ter 
efectuado as previsões macroeconómicas, hoje o ministério define as suas orientações 
de política fiscal e sectorial no NFMP, e define um plafond firme de despesa com base 
no NFMP por decisão do Conselho de Ministros, antes de divulgar a proposta de 
orçamento. Também é seguido um processo anterior a nível dos ministérios, durante 
o qual os ministérios actualizam as suas estimativas de custos como contributo para 
a preparação do NFMP.

Embora o NFMP tenha desempenhado um papel importante como intermediário 
no diálogo entre o governo e o público no que respeita às políticas fiscais de médio 
e longo prazos, este tem sido prejudicado pela fraca coerência entre os NFMP 
sucessivos, uma definição pouco clara das metas fiscais (existem dúvidas sobre a 
firmeza do plafond de despesa e das metas de dívida e fiscais definidos no documento) 
e pelas previsões macroeconómicas demasiado optimistas. Estas últimas têm 
suscitado algumas incertezas acerca do NFMP enquanto instrumento, uma vez que o 
crescimento económico é frequentemente mais lento do que previsto.

Porém, tem tido um forte impacto sobre a qualidade da orçamentação. A definição 
de plafonds de despesa antes do processo de orçamentação conseguiu incutir nos 
ministérios a prontidão para fazer compromissos. Enquanto que os ministérios 
costumavam pedir quase 40% mais do que o orçamento final do ano anterior, agora 
os pedidos limitam-se a um valor adicional de 15% mais. Também existem provas 
que os ministérios agora gozam de maior autonomia em definir as suas prioridades 
de despesa. 

Gestão do desempenho na Coreia 

A introdução de uma abordagem de despesa a médio prazo no que respeita à 
orçamentação tem-se realizado em simultâneo com a introdução de mecanismos 
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Previsões macroeconómicas para os 
quatro anos seguintes

Estimativas de custo actualizadas 
para os próximos anos

Proposta do Plano Nacional de 
Gestão Fiscal

Reuniões do Conselho de Ministros

Finaliza os plafonds de despesa

Plano Nacional de Gestão Fiscal

Proposta do Orçamento

Guia para a preparação do 
orçamento

Pedidos de verbas

Aprovação pela Assembleia Nacional

Relatórios fiscais da função pública Relatórios financeiros 
departamentais

Plano de Dotações Orçamentais

Relatórios BAI

Aprovação pela Assembleia Nacional

Plano de Dotações de Caixa Implementação do orçamento

MoSF Ministérios

Desembolso de caixa pelo Banco da Coreia

(Ajustamentos durante o exercício, aprovados pelo 
MoSF ou Assembleia Nacional

Figura 6.3.1: O processo orçamental moderno na Coreia 
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para melhorar o desempenho da despesa. O mecanismo de gestão do desempenho 
desenvolvido pela Coreia fundamenta-se em três actividades: monitorização do 
desempenho, avaliação dos programas, e revisão dos programas. Em conjunto, estas 
três actividades perfazem o sistema de gestão do desempenho.

Sistema de Gestão assente na Meta de Desempenho 
As medidas de monitorização do desempenho acompanham o desempenho dos 
programas com base num conjunto de indicadores predefinidos. Através deste sistema 
– impulsionado pelo Sistema de Gestão das Metas de Desempenho introduzido em 
2003 – os ministérios estão em condições de produzir informação oportuna sobre as 
suas entradas, resultados e produtos, rotineiramente e de modo custo-eficaz. 

O Sistema de Gestão das Metas de Desempenho é dirigido pelo MoSF. Baseia-se, 
essencialmente, num sistema introduzido ao abrigo da Lei sobre o Desempenho e 
Resultados do Governo (Government Performance and Results Act, 1993) do governo 
federal dos Estados Unidos, mas não exige planos estratégicos. Ao contrário disto, 
compete aos ministérios definir metas e indicadores de desempenho para todos os 
seus programas e preparar plano de relatórios anuais de desempenho. Estes são 
remetidos ao MoSF no início do ciclo orçamental anual.

Autoavaliação dos programas orçamentais 
O governo tem vindo a reconhecer que este sistema, por si, raramente explica, 
de modo satisfatório, a associação ente entradas, resultados e produtos. Para 
suplementar a monitorização do desempenho, em 2003 a Coreia introduziu um 
sistema de revisão de programas. Estas revisões, que constituem autoavaliações 
dos programas empreendidos pelos ministérios, recorrem tanto à informação do 
desempenho dos programas como aos resultados das avaliações (se disponível, ver 
abaixo), de modo estruturado, para avaliar melhor a relação qualidade/preço dos 
programas e melhorar as afectações orçamentais. 

O processo de autoavaliação é executado a nível dos ministérios, mas no âmbito de 
um quadro desenvolvido pelo MoSF. Este sistema também é moldado pelo processo 
norte-americano, designadamente o Programme Assessment Rating Tool, um mecanismo 
de avaliação de programas utilizado a nível federal. Exige que os ministérios avaliem 
os seus próprios programas com despesas acima de um plafond num ciclo de três anos. 

A avaliação é baseada em 11 perguntas comuns a todos os tipos de programas, 
suplementadas por outras perguntas específicas consoante o programa, como: 
investimento em infra-estruturas, aquisição de bens e equipamentos, injecções de 
capital, subsídios a entidades privadas, subvenções ao governo local, e investigação 
e desenvolvimento. As perguntas comuns são avaliadas numa escala de 100 valores, 
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com base na soma ponderada das respostas a cada pergunta. O desempenho de uma 
agência é considerado ‘muito bom’ se obtiver mais de 90 valores; ‘bom’, se obtiver 
entre 80 e 89 valores; ‘medíocre’ se obtiver entre 60 e 79; ‘fraco’ se obtiver entre 50 e 
59 valores; e ‘muito fraco’ se obtiver menos de 50 valores. Os valores são calculados 
pela soma ponderada das perguntas. A tabela que se segue ilustra, entre parênteses, o 
valor ponderado por pergunta. Para a pergunta sobre a concretização dos objectivos 
do programa, as respostas enquadram-se em quatro opções, sendo 100%, 67%, 33% e 
0%. A Tabela 1 indica as perguntas comuns:

Tabela 6.3.1: Perguntas comuns
Projecção (30) Projecção do 

programa (15)
O programa duplica outros programas? (7.5)

O programa apresenta uma boa relação custo/eficácia e é apropriado? (7.5)

Plano de 
desempenho (15)

Os indicadores de desempenho estão directamente associados aos 
objectivos do programa? (7.5)

As metas de desempenho foram definidas a níveis razoáveis? (7.5)

Gestão do programa (20) A implementação está a ser monitorizada com regularidade (5.0)

Os problemas enfrentados durante a implementação foram resolvidos? (5.0)

O programa está a ser implementado conforme planeado? (5.0)

Estão a ser envidados esforços para reduzir os custos ou melhorar a 
eficiência? (5.0)

Avaliação do desempenho e 
feedback (50)

Foi efectuada uma avaliação objectiva e exaustiva dos programas? (5.0)

O programa alcançou os objectivos pretendidos? (40.0)

A agência encarregada do programa está a utilizar os resultados da 
avaliação para melhorar e modificar o programa? (5.0)

MoSF efectua uma revisão anual dos resultados e toma-os em consideração ao 
preparar as propostas de orçamento anuais e o NFMP. Aqueles com um fraco 
desempenho terão o orçamento reduzido em pelo menos 10% ou anulado para 
o ano subsequente. Em 2007, 384 programas foram revistos, dos quais 104 foram 
classificados como ‘fracos’ ou ‘muito fracos’. 

Avaliações pormenorizadas dos programas orçamentais 
Para além da monitorização do desempenho e da autoavaliação estruturada dos 
programas orçamentais, o governo tem vindo a realizar avaliações pormenorizadas 
dos programas públicos desde 2006. Estas avaliações procuram averiguar o ‘porquê’ e 
o ‘como’ dos resultados e produtos dos programas. São realizadas por profissionais que 
utilizam instrumentos relativamente sofisticados de recolha de dados, investigação e 
análise. Por conseguinte, são onerosas e não podem ser realizadas para todos os 
programas do governo. Por este motivo, o MoSF solicita estudos de avaliação para 
programas que considera necessitarem de avaliação crítica. Conta com o apoio do 
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KDI para realizar os estudos: o KDI organiza equipas de avaliação e acompanha o 
processo. Desde a introdução do sistema em 2006, o governo tem avaliado uns dez 
programas anualmente.

As avaliações dos programas concentram-se em três factores:

•	 Relevância do programa: Quais são os objectivos do programa? O que justifica 
a intervenção do governo? Será que o programa está correctamente dirigido?

•	 Eficácia do programa: O programa produziu os resultados previstos? 
Registaram-se efeitos colaterais – positivos ou negativos?

•	 Eficiência do programa: O programa foi implementado de modo eficiente? 
Existem alternativas a menor custo ou com melhor desempenho pelo mesmo 
custo?

A experiência da Coreia 
A introdução de instrumentos de medição do desempenho, em conjunto com 
uma abordagem de médio prazo no tocante à orçamentação na Coreia conseguiu 
institucionalizar a orientação para o desempenho no seio do governo. Já se constata 
um maior interesse nos resultados e nos produtos do que nas entradas e no processo, 
e a importância da gestão do desempenho é geralmente aceite. Porém, a Coreia têm-se 
confrontado com vários problemas comuns à introdução de sistemas de gestão do 
desempenho, nomeadamente:

•	 muitos dos programas têm múltiplos objectivos que não estão devidamente 
priorizados;

•	 muitos dos programas ainda carecem de indicadores de desempenho;
•	 a informação sobre o desempenho não é recolhida com coerência nem 

compilada sistematicamente;
•	 muitos ministérios anda não prestam o seu total apoio às acções do MoSF, 

para esse poder gerir o desempenho do orçamento; e 
•	 o novo sistema exige novas capacidade significativas, e nem os ministérios nem 

o MoSF possuem recursos humanos suficientes para lidar apropriadamente 
com a gestão do desempenho.




