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Prezados Membros e Amigos da CABRI, 

Apraz-me acolher-vos neste Seminário Anual, subordinado ao tema Orçamen-
tos para resultados: rumo a orçamentos orientados para o desempenho. 

O Seminário Anual da CABRI é o evento farol da associação de técnicos 
superiores do orçamento e do planeamento. Trata-se de uma oportunidade 
anual para os países membros e participantes da CABRI participarem em 
actividades de aprendizagem e trocarem experiências com os seus homólogos 
relativamente a assuntos de interesse comum em matéria dos orçamentos e 
gestão das finanças públicas.

O 8º Seminário Anual parte do princípio que muitos países africanos estão em vias de substituir os 
orçamentos por actividades ou por rubricas individuais – uma ferramenta para a dotação de recursos e 
controlo da despesa – por um sistema focado nos produtos e nos resultados. A substituição de métodos 
tradicionais de orçamentação por métodos modernos de orçamentação, pautados pelos resultados e 
desempenho, afigura-se ser uma ferramenta mais útil para efeitos de definição de políticas ou tomada de 
decisões e para demonstrar aos dirigentes eleitos ou técnicos administrativos o que foi realizado com as 
verbas, ao invés de meramente confirmar que as verbas foram aplicadas para as finalidades aprovadas.

Ao optar por orçamentos orientados para os resultados, os países devem adoptar um sistema de 
planeamento, orçamentação e avaliação que realce o vínculo entre as verbas orçamentadas e os resultados 
previstos. Este processo exige uma estrutura de orçamentação por programas, que muitos países estão 
em vias de adoptar e em relação à qual outros já atingiram uma fase avançada, com a definição de 
medidas explícitas de desempenho e sistemas de avaliação do desempenho, incluindo níveis mais 
elevados de responsabilização conjugados a sanções e recompensas. O seminário anual reunirá peritos 
técnicos e estudos, como recursos para facilitar a aprendizagem e a partilha de informação para países 
que contemplam a introdução de orçamentos por resultados e os países já na fase de implementação. 

Em conformidade com o lema da CABRI:  “Conectar – Partilhar - Reformar”, este evento da CABRI 
será interactivo, e estruturado em torno de debates em painel, mesas redondas e pequenos grupos 
que permitem a troca de experiências e debates sobre temas relacionados com a orçamentação para 
resultados. O segundo dia incluirá uma sessão prática sobre a preparação de Quadros de Despesa de 
Médio Prazo. 

Encorajo-vos a engajar com os vossos homólogos e aproveitar o tempo livre depois das sessões para se 
conhecerem melhor.

Aguardo com todo o interesse os debates profícuos sobre esta matéria durante os próximos três dias.

Com os melhores cumprimentos,

Neil Cole 

PROGRAMA

8° Seminário Anual 
Orçamentos para resultados: rumo a orçamentos orientados para o desempenho

Centurion, África do Sul,  9–11 de Maio de 2012
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Primeiro dia: 09 de Maio de 2012

08:30 – 09:00 Inscrições PLENÁRIO

09:00 – 10:00 Boas-Vindas e Discurso de Abertura PLENÁRIO

•	 Discurso	de	boas-vindas
 Neil Cole, CABRI

•	 Observações	introdutórias
 Mali

•	 Alocuções	
 Ndoumbe Lobe, Director, OSGE, Banco Africano de Desenvolvimento                           
 Lungisa Fuzile, Director-Geral, Tesouro Nacional da África do Sul 

10:00 – 10:30 INTERVALO DO CAFÉ / CHÁ  E FOTO DE GRUPO

10:30 – 12:00 Sessão 1: Definindo as Questões: Transitando  
de Orçamentos for Rubricas para Orçamentos por  
Programas e Resultados PLENÁRIO                                                                     

Um moderador orientará um debate em painel em torno das questões suscitadas 
pela transição para uma orçamentação moderna, e adequação e vantagens destas 
reformas para os países africanos. 

Moderador: Neil Cole, CABRI 

Painel: 
•	 Senegal
•	 Quénia
•	 Burquina	Faso	
•	 Tunísia

12:00 – 13:00 ALMOÇO 

13:00 – 14:30 Sessão 2: Elaboração de Orçamentos por Programas PLENÁRIO

Nesta sessão, será feita uma exposição seguida de um debate em plenário, onde 
serão apresentadas aos participantes as diferentes modalidades de orçamentos por 
programas em África e a nível internacional. Os participantes debruçar-se-ão sobre 
as diversas modalidades empregues nos países africanos e trocarão impressões 
sobre as vantagens e os desafios dessas modalidades (desde os orçamentos por 
actividades até aos orçamentos orientados para os resultados). 

Moderadora: Alta Fölscher, Consultora

14:30 – 16:00 Sessão 3:  Pré-Requisitos para a Reforma Rumo a  
Orçamentos Orientados para Programas/Resultados PLENÁRIO                                                                     

Um moderador orientará o debate em painel sobre os diversos elementos 
sugeridos como pré-requisitos para as reformas rumo a orçamentos orientados 
para programas e para os resultados. Em particular, será debatida a necessidade 
de existirem sistemas fortes de governação e de GFP.  

Moderador: Kuben Naidoo, Comissão Nacional do Plano, África do Sul 

Painel:
•	 Edward	Hedger,	Overseas	Development	Institute	
•	 Maurícias	
•	 República	Centro-Africana
•	 Ian	Lienert,	Consultor
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16:00 – 16:30 INTERVALO DO CAFÉ / CHÁ  

16:30 – 17:30 Sessão 4: A Experiência da Uemao PLENÁRIO                                                                     

Esta exposição sobre a UEMAO, por um representante da AFRITAC, será seguida 
de uma sessão de perguntas e respostas. 

Presidente: Senegal
Orador: Jean Luc Helis, AFRITAC Sul

18:30 COCKTAIL 
Orador:	Mills	Soko,	Universidade	de	Cape	Town	

Segundo dia: 10 de Maio de 2012

08:30 – 09:00 Síntese do 1º Dia PLENÁRIO                                                                     

Alta Fölscher, Consultora 

09:00 – 10:30 Sessão 5: Debates em Mesa Redonda EM GRUPOS                                                                     

Os participantes reunir-se-ão em sessões de trabalho para debater os seguintes 
temas a fundo. 

Mesa redonda 1: 
Sequência e calendário da reforma para os orçamentos por programas 
Moderador: Jean-Phillipe Stijns, OCDE

Mesa redonda 2:
Implicações da reforma de OPP para a organização e a gestão da mudança 
Moderador: Papa Amadou Sarr, OCDE

Mesa redonda 3:
Integrando a medição dos resultados no processo orçamental
Moderadora: Alta Fölscher, Consultora

10:30 – 11:00 INTERVALO DO CAFÉ / CHÁ  

11:00 – 11:30 Sessão 6: Apresentação de Relatórios dos Debates  
em Mesa Redonda PLENÁRIO

11:30 – 12:30 Sessão 7a: Quadros de Despesa de Médio Prazo PLENÁRIO

Kojo	Oduro,	Crown	Agents

Esta será uma sessão de formação prática para técnicos, em relação à preparação 
de QDMP, factor essencial para as reformas em matéria de orçamentos por 
programas. 

Os delegados são convidados a trazer seus computadores portáteis para a sessão 
de trabalhos práticos (a CABRI também disponibilizará estações de trabalho). 

12:30 – 13:30 ALMOÇO E CONVÍVIO

13:30 – 14:30 Sessão 7b: Sessão de QDMP (cont)
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14:30 – 15:30 Sessão 8: Medindo o Desempenho – Instrumentos  
de Avaliação dos Impactos PLENÁRIO

Kamilla Gumede, JPAL

Esta apresentação sobre a relação custo-eficácia e a medição do desempenho 
será seguida por um debate com todos os participantes em plenário.                                                                          

15:30 – 16:00 INTERVALO DO CAFÉ / CHÁ  

16:00 – 17:30 Sessão 9: Aprendizagem Paritária/Troca de  
Experiências no Domínio da Reforma EM GRUPOS

Grupo de trabalho 1: 
Experiência da Tunísia e de Cote d’Ivoire
Moderadora: Emilie Gay, CABRI

Grupo de trabalho 2:
Experiência de Moçambique e do Ruanda
Moderador: Neil Cole, CABRI

Grupo de trabalho 3:
Experiência das Maurícias e do Gana
Moderadora: Alta Fölscher, Consultora

17:30 – 18:00 Sessão 10: Apresentação de Relatórios dos Debates  
dos Grupos de Trabalho PLENÁRIO

Terceiro dia: 11 de Maio de 2012

08:30 – 09:30 Sessão 11: Informe Sobre a Evolução da CABRI PLENÁRIO

Neil Cole, CABRI 

Nesta sessão, os participantes serão informados do trabalho e dos progressos da 
CABRI nos últimos anos, e sobre a orientação estratégica que a organização prevê 
seguir nos próximos anos. Esta sessão será seguida de uma sessão de perguntas e 
respostas com o Secretário Executivo para esclarecer outros pontos de interesse.

09:30 – 10:00 INTERVALO DO CAFÉ / CHÁ  

10:00 – 12:00 Sessão 12: Exercício Sobre a Gestão de Risco EM GRUPOS

Exercício de simulação, Africa Risk Capacity

Instrumentos inovadores de seguro de transferência de risco apresentam a 
possibilidade de gerir o risco no mundo em desenvolvimento, e o agrupamento 
do risco com outros países pode contribuir para reduzir os custos. Este exercício 
de simulação ilustra os riscos e as oportunidades dos mecanismos financeiros 
baseados em índices, para adaptação. Permite aos responsáveis pelos orçamentos 
e aos decisores explorarem as diferentes opções no mercado de seguros contra 
intempéries para a protecção dos investimentos em sectores económicos sensíveis 
a condições meteorológicas. A dotação de verbas nos orçamentos e os benefícios 
do trabalho conjunto com outros países serão explorados neste exercício 
de simulação.
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12:00 – 13:00 ALMOÇO E CONVÍVIO

13:00 – 14:00 Assembleia Geral da CABRI

A CABRI realizará a Assembleia Geral com os seus países membros; República 
Centro-Africana, Gana, Quénia, Mali, Maurícias, Ruanda, Senegal e África do Sul.

15:00 – 21:00 EXCURSÃO E JANTAR OFICIAL 

Debates em Painel e mesa ReDonDa 

SESSÃO 1 Debate em painel 

Definindo as questões: transitando de orçamentos por rubricas para orçamentos por programas 
e resultados

Muitos países em África estão a substituir os orçamentos por linhas de itens por modalidades mais modernas de 
orçamentação com o intuito de assegurar que os recursos se adeqúem melhor aos objectivos de desenvolvimento. 
Os críticos referem à importância de uma abordagem prudente, com destaque para “acertar nos aspectos básicos” 
ao, por exemplo, produzir orçamentos anuais realistas, exercer controlos eficazes de execução orçamental, e adopção 
de práticas sólidas de gestão de tesouraria. Efectivamente, o FMI não recomenda a orçamentação baseada nos 
resultados, nem que seja na modalidade mais básica, em países com sistemas de GFP e governação disfuncionais. 

Neste sentido, será que os países africanos estão no caminho certo no que respeita à adopção de orçamentação por 
programas e por resultados? As novas directivas da UEMAO recomendam uma abordagem assente na introdução 
progressiva de reformas com a devida sequência. Quais foram as experiências dos países da UEMAO nas diversas 
fases de implementação das reformas orçamentais? Outros países africanos, como a Tunísia e o Quénia, que têm 
estado a implementar a orçamentação por programas também partilharão as suas experiências. 

SESSÃO 3 Debate em painel 

Pré-requisitos para a reforma rumo a orçamentos orientados para programas/resultados 

Para os países contemplando orçamentos por programas e por resultados, são vários os elementos que são 
sugeridos como pré-requisitos. A condição fundamental está associada a informação sistemática sobre os objectivos 
e resultados da despesa pública (na forma de indicadores de desempenho). A definição de indicadores de 
desempenho simples, acessíveis e utilizáveis pode ser um desafio. Ao introduzir reformas sofisticadas, muitos países 
subestimam o custo e as capacidades necessárias, que podem levar anos a desenvolver. É também importante 
que a informação sobre o desempenho seja utilizada no processo de preparação do orçamento. Alguns países têm 
envidado grandes esforços no sentido de desenvolver a informação necessária mas não a utilizam devidamente. Os 
países também beneficiariam da classificação da despesa por programas – a classificação da despesa em grupos 
de serviços semelhantes com objectivos semelhantes ajuda os decisores orçamentais a comparar os custos e os 
benefícios de cada opção de despesa. Estas e outras pré-condições serão debatidas em mesa redonda.   

SESSÃO 5 Debates em mesa redonda   

Mesa redonda 1: Sequência e calendário da reforma para os orçamentos por programas

A transição para orçamentos por programas é um processo moroso e complexo, que exige um roteiro explícito. O 
debate em mesa redonda debruçar-se-á sobre as medidas a serem tomadas para a orçamentação por programas 
e a importância de definir apropriadamente a sequência das reformas para conseguir uma implementação efectiva 
e eficiente. As medidas a serem consideradas no roteiro das reformas incluem, em primeiro lugar, a criação de um 
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consenso, a mobilização dos actores principais e a eventual criação de um grupo de trabalho para liderar a agenda 
de reforma. Será necessário oferecer formação. Em segundo lugar, será necessário definir objectivos estratégicos e 
programas no âmbito de uma estrutura organizacional. As classificações e os documentos orçamentais terão de ser 
revistos de modo a introduzir e a reforçar os orçamentos por resultados. Os programas e o processo de definição 
de custos terão de ser definidos. O processo de definição dos custos dos programas terá de ser determinado. Os 
sistemas de contabilidade e de informação terão de ser actualizados. Por último, os mecanismos de controlo e de 
avaliação do desempenho de programas terão de ser desenvolvidos. A complexidade do processo orçamental terá 
um impacto no tempo necessário e na facilidade com a qual a reforma pode ser prosseguida. Outros factores, como 
a necessidade de legislação, as medidas de planeamento estratégico, os conhecimentos da agência, a experiência 
a nível da medição do desempenho e a sofisticação dos sistemas de dados existentes também influenciarão o 
calendário da reforma.

Mesa redonda 2: Implicações da reforma de OPP para a organização e a gestão da mudança 

São várias as questões organizacionais a serem consideradas ao transitar de um sistema por linhas de itens para um 
modelo baseado em resultados. Estas variam em função das circunstâncias locais, como a dimensão da jurisdição e 
a complexidade do processo orçamental. Esta mesa redonda debruçar-se-á sobre como gerir a mudança aquando 
das reformas de OPP, com destaque para as abordagens que podem ser adoptadas para mudar o comportamento 
dos actores principais e motivar os políticos e os técnicos do orçamento a utilizar informação relacionada com o 
desempenho. Os países serão convidados a partilhar as suas experiências e o que os motivaram a aplicar uma ou 
outra abordagem. 

Mesa redonda 3: Integrando a medição dos resultados no processo orçamental 

Um orçamento sofisticado, baseado nos resultados, associa incentivos de desempenho a cada dotação de verbas. 
Porém, é necessário definir metas de desempenho para todos os ministérios como parte do processo orçamental. Isto 
é feito nalguns países da OCDE (sendo o mais bem sucedido o UK Public Service Agreement System, do Reino Unido). 
Na verdade, isto é difícil de aplicar em muitos países em desenvolvimento porque exige um sistema de medição do 
desempenho bem desenvolvido e uma base sólida de informação sobre a relação entre os níveis de financiamento e 
os resultados esperados do ministério. Na ausência disto, as metas serão definidas de forma aleatória. Face a estes 
desafios, a mesa redonda procurará formas de enraizar uma orientação virada para o desempenho e os resultados 
nas diversas modalidades de orçamentação. Também serão debatidas as recompensas e as sanções passíveis de 
serem aplicadas. As potenciais recompensas incluem: aumentar as verbas distribuídas às agências, aumentar a 
flexibilidade das agências, permitir que as agências retenham quaisquer poupanças de custos, bonificações dos 
funcionários, etc. As sanções podem incluir: redução das verbas, cortes na remuneração dos directores, auditoria 
de gestão, etc. Será que isto é aplicado? Quais são as experiências dos países? 

 

DaDos biogRáficos Das Pessoas-RecuRso

Neil Cole é o Secretário Executivo da CABRI e Director Superior da unidade de Integração Económica Africana 
junto do Tesouro Nacional da África do Sul. Antes de ocupar este cargo, desempenhou várias tarefas na Direcção 
do Orçamento no Tesouro Nacional durante 7 anos – primeiro na qualidade de director responsável pelas reformas 
orçamentais, após o qual chefiou a unidade de Planeamento da Despesa. O Sr. Cole concluiu a sua licenciatura na 
Universidade da África do Sul e os estudos de pós-graduação em economia pela Universidade de Londres.

Alta Fölscher é investigadora independente e consultora. Tem trabalhado em África, no Sul da Ásia, no Sudeste 
Asiático, na Ásia Central, nas Caraíbas, nos Balcãs, na Europa do Leste e no Médio Oriente, nos domínios da gestão 
da despesa pública, políticas públicas e governação. Tem colaborado e proporcionado apoio técnico à CABRI 
desde a sua fundação.

Lungisa Fuzile é Director Geral do Tesouro Nacional da África do Sul. Possui um Mestrado em Comércio e tem 
ocupado vários cargos no Tesouro Nacional da África do Sul desde 1998. Antes de ser nomeado Director Geral, 
ocupou os cargos de Director Geral Adjunto na Divisão de Activos e Passivos e de chefe da Divisão de Relações 
Intergovernamentais. 
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Emilie Gay é Economista Sénior afecta ao Secretariado da CABRI na qualidade de bolseira do Overseas Development 
Intstitute.	A	Emilie,	que	possui	as	nacionalidades	 inglesa	e	francesa,	estudou	na	Universidade	de	St	Andrews,	na	
Escócia, e na London School of Economics. Antes de ingressar na CABRI, ocupou o cargo de economista numa 
empresa de consultoria em Londres.  

Kamilla Gumede é Directora Executiva do Abdul Lateef Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) Africa. Trabalha com 
governos e ONGs em todo o continente para identificar as políticas mais apropriadas, baseadas nas evidências e 
eficazes. Possui um Mestrado em Economia e Política Pública e também já trabalhou no Tesouro Nacional da África 
o Sul e em várias Agências de Ajuda internacionais.

Edward Hedger chefia o Centro para a Ajuda e Despesa Pública junto do Overseas Development Institute em 
Londres. Possui um Mestrado em Política e Gestão Públicas e é especialista em questões relacionadas com a reforma 
dos orçamentos e da gestão da despesa pública em países em desenvolvimento e Estados frágeis. O Sr. Hedger 
tem trabalhado como assessor de orçamentos nos ministérios das finanças da Bosnia e Herzegovina, em África 
subsaariana e na Ásia Central.

Jean Luc Helis ingressou na AFRITAC South na qualidade de conselheiro residente no domínio da gestão das 
finanças públicas em 2011, após 7 anos na sede do FMI em Washington, onde ocupou os cargos de economista 
sénior e assessor no domínio da assistência técnica, predominantemente em países africanos de expressão francesa 
e na Ásia. Antes de ingressar no FMI, o Sr Helis trabalhou no Ministério das Finanças da França e pela União Europeia 
na Hungria na qualidade de conselheiro à adesão.

Ian Lienert é perito independente no domínio da GFP. Antes de se reformar, o Sr. Lienert trabalhou no FMI, liderando 
missões de assistência técnica. Trabalhou extensivamente na área de preparação de orçamentos (incluindo QDMP), 
aprovação dos orçamentos pelo parlamento, execução de orçamentos, contabilidade pública e relatórios fiscais, 
gestão de tesouraria e da dívida, e transparência orçamental. Antes de ingressar no FMI em 1998, o Sr Lienert 
trabalhou na OCDE e no Tesouro da Nova Zelândia.

Kuben Naidoo ocupou o cargo de Director Geral Adjunto no Gabinete do Orçamento da África do Sul antes ser 
nomeado chefe interino do Secretariado da Comissão Nacional do Plano. Também passou dois anos no Tesouro do 
Reino Unido. O Sr. Naidoo é especializado em financiamento da educação, política de recursos humanos na função 
pública, relações fiscais intergovernamentais, orçamentos de capital, reformas orçamentais e política orçamental. 

Kojo Oduro é contabilista de finanças públicas com vários anos de experiência na qualidade de gestor das finanças 
públicas no programa de reforma da gestão das finanças púbicas do Gana. Também ocupou o cargo de coordenador 
do programa do QDMP no Gana, de 1996 e 2000. Na empresa Crown Agents, o Sr Oduro realizou avaliações de 
Despesa Pública e Responsabilidade Financeira (PEFA), e tem trabalhado no domínio das reformas de GFP tanto em 
África como na Ásia.

Papa Amadou Sarr é conselheiro no domínio da cooperação regional em África e na região do MENA (Médio 
Oriente e Norte de África) junto do Centro para o Desenvolvimento da OCDE. O Sr Amadou Sarr chefia o Diálogo 
de Parcerias Estratégicas e Diálogo Político com governos, organizações regionais e sector privado nas regiões 
de África e do MENA. Possui um Mestrado em Gestão Pública, tendo trabalhado no PNUD e como assistente de 
docência na Universidade de Paris.

Mills Soko é Professor Associado, detentor de um PhD em Política e Estudos Internacionais, e Mestrado em 
Economia Política Internacional. É Professor Associado em Economia Política Internacional na Graduate School of 
Business	(GSB)	da	Universidade	de	Cape	Town	e	dirige	o	Programa	de	Estudos	de	Doutoramento	da	GSB.	O	Sr	Soko	
é também Director Fundador da empresa Mthente Consulting.

Jean-Phillipe Stijns é economista na divisão de África e Médio Oriente no Centro para o Desenvolvimento da 
OCDE. Antes de ingressar no Centro para o Desenvolvimento, o Sr. Stijns ocupou o cargo de Estratega na empresa 
ING Private Capital Management. Possui um PhD e um Mestrado em Economia. Leccionou Macroeconomia como 
Professor-Assistente na Northeastern University.
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Países PaRticiPantes Da cabRi  
(em Dezembro de 2011)

A CABRI é uma rede profissional de técnicos 
superiores do orçamento (TSO) afectos aos 
ministérios das finanças e/ou do planeamento em 
África, com a missão de promover a gestão eficiente 
e efectiva das finanças públicas em África. O nosso 
objectivo é de alcançar uma melhor qualidade 
de vida, o crescimento económico e uma melhor 
prestação de serviços em África. A CABRI funciona 
como organização internacional e a adesão está 
aberta a todos os Estados africanos. 

Benefícios da adesão à CABRI 

A adesão à CABRI apresenta vários benefícios, 
nomeadamente:

•    influenciar a direcção estratégica da CABRI e os 
temas de investigação / seminários, em função da 
relevância dos mesmos para as necessidades do 
país;

•    ser elegível para nomeação ao comité directivo;

•    acesso a recursos e oportunidades de aprendi-
zagem de elevada qualidade;

•    solicitar e receber assistência no país para accionar reformas de qualidade em matéria da GFP; e

•    representar conjuntamente os interesses de África na cena internacional, assim assegurando que o continente se 
pronuncie de uma só voz no tocante a questões relacionadas com a GFP. 

Como aderir à CABRI 

•    Qualquer país africano que pretenda ser membro da CABRI pode aderir ao acordo internacional.

•    Deve depositar dos instrumentos de adesão junto do Secretariado.

•    A adesão à CABRI produz efeitos quinze (15) dias após o depósito do instrumento de adesão.

•    Após adesão, cada país membro deverá pagar as devidas contribuições.

•    Qualquer país membro pode retirar-se do Acordo mediante aviso prévio de três meses dirigido ao Secretariado.

Página 7

PAÍSES QUE PARTICIPAM NA CABRI 

Participação em 0 eventos

Participação em 1–6 eventos

Participação em 7–13 eventos 

Membro da CABRI

Marrocos

Western Sahara

Argélia

Tunísia

Líbia
Egipto

Chade
NígerMali

Mauritânia

Senegal Sudão

Sudão 
do Sul

Tanzânia

Ruanda
Burundi

Zâmbia

Botswana

Namíbia

Angola

CongoGabão

Guiné Equatorial

São Tomé  
e Príncipe

República 
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