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CFMP Cenário Fiscal de Médio Prazo Medium Term Fiscal Framework

CTA Confederação das Associações
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Swiss Agency for Development and

Cooperation

SISTAFE Sistema de Administração Financeira do
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UNAC União Nacional de Camponeses National Peasants Union

USAID Agência Americana para o

Desenvolvimento Internacional

US Agency for International

Development
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Sumário executivo

O objectivo deste documento é o de apresentar os resultados da pesquisa sobre

apropriação e prestação de contas no sistema de ajuda a Moçambique, como um dos

estudos de caso que constituem uma contribuição da European Network on Debt and

Development, EURODAD, CAFOD e Trócaire para o Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia

da Ajuda, a decorrer em Ghana em 2008.

Moçambique é referido como sendo um caso de sucesso, após 17 de anos de guerra civil e

declínio económico e social. O País é fortemente dependente de ajuda externa. Muito antes

da Declaração de Paris sobre Eficácia da Ajuda, o GdM e um grupo de doadores

empreenderam esforços para coordenação e harmonização da ajuda externa. Por

conseguinte, é pois interessante estudar a evolução dos mecanismos de ajuda externa ao

País.

O objectivo geral da pesquisa é contribuir para a agenda, a discussão e os resultados do

Fórum de Alto Nível de Ghana sobre a eficácia da ajuda, informando sobre os progressos e

preocupações referentes a implementação da Declaração de Paris. No caso específico de

Moçambique, a pesquisa pretende examinar de forma crítica o sistema de ajuda e as

implicações da Declaração de Paris, especialmente no referente a apropriação e prestação

de contas no sistema de ajuda externa. Com base nos resultados da análise, serão feitas

recomendações para alcançar melhorias na apropriação e prestação de contas no sistema

de ajuda ao País.

No âmbito da pesquisa foram seleccionados 5 doadores (Alemanha, Irlanda, Reino Unido,

Estados Unidos da América e Banco Mundial), tendo sido abordadas e analisadas as

seguintes questões principais, utilizando um quadro analítico preparado pela EURODAD:

A Declaração de Paris reforçou o papel dos governos nas negociações sobre a ajuda com

doadores?

A Declaração de Paris alargou o espaço para os governos determinarem as suas próprias

políticas?

Questão principal: A implementação da Declaração de Paris tornou a sociedade civil mais

ou menos capaz de exigir prestação de contas dos governos e doadores e de influenciar as

políticas?

Questão principal: Quem avalia e tem capacidade de avaliar se a ajuda é eficaz?

Em 2000, um grupo de doadores envolvido no apoio ao orçamento iniciou um processo de

promoção da apropriação do governo, alinhamento e harmonização da ajuda, conduzindo

ao estabelecimento de um sistema sofisticado de diálogo e até certo ponto inovador entre o

GdM e os Parceiros do Apoio Programático (PAPs) à volta do Apoio ao Orçamento em

particular, e da eficácia da ajuda, em geral. Este processo, em alguma medida, também

alimentou com experiências os processos à volta da Declaração de Paris sobre a Eficácia

da Ajuda.
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Na definição das políticas dos doadores bilaterais e multilaterais em Moçambique, o Plano

de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta (PARPA) é considerado como documento

fundamental de referência, na base do qual os doadores se devem orientar. O Memorando

de Entendimento sobre o a concessão do Apoio Directo ao Orçamento e Apoio a Balança

de Pagamentos, assinado pelo GdM e PAPs em 2004, expressa o compromisso dos

doadores no sentido de melhorar a qualidade da cooperação para o desenvolvimento e da

concessão do apoio programático.

A fim de situar convenientemente a questão da eficácia da ajuda externa no contexto da

sociedade moçambicana, e desta forma poder enquadrar os actuais desafios e tendências,

fizemos uma breve reflexão sobre questões de natureza de economia política e de relações

de poder, assim como de discrepância entre o discurso e a realidade. Essa reflexão permitiu

vislumbrar melhor os desafios da Declaração de Paris face à situação concreta da

sociedade moçambicana, e indicar algumas situações falaciosas.

No referente ao reforço do papel do GdM nas negociações sobre ajuda, constata-se que o

GdM e os PAPs já muito antes da Declaração de Paris haviam iniciado um processo de

harmonização e alinhamento da ajuda externa. A Declaração de Paris aumentou as

oportunidades para reforçar o papel do GdM nas negociações sobre ajuda com os

doadores, o GdM teve influência na estruturação dos mecanismos e procedimentos do

Apoio ao Orçamento Geral, contudo a capacidade do GdM ainda não é suficiente para

assumir uma liderança efectiva nas negociações sobre a ajuda e os mecanismos de

coordenação da ajuda não são uma evidência do aumento da eficácia da ajuda. Por outro

lado, os doadores ainda esperam que o GdM assuma uma liderança efectiva nas

negociações; segundo os representantes do GdM, o processo de apropriação está em

curso, contudo ainda precisa de tempo e aumento de capacidades técnicas. No entanto,

parece ser improvável e falacioso que países recipientes, com enorme nível de dependência

da ajuda, como Moçambique, consigam assumir a liderança “de facto” e tenham

efectivamente um espaço para determinar o tipo e as condições de ajuda.

É do interesse do GdM que o volume de Apoio Geral ao Orçamento do Estado aumente. O

aumento do volume de Apoio Geral ao Orçamento do Estado não tem a ver apenas com

uma capacidade de liderança do GdM, mas sobretudo com a predisposição dos doadores

em aumentar a relevância desta modalidade de ajuda no âmbito geral da mudança dos

paradigmas da ajuda externa. Embora tenha havido algum progresso, o fardo administrativo

dos mecanismos de coordenação entre GdM e doadores ainda continua elevado.

A conclusão geral da pesquisa é que Moçambique foi pioneiro no estabelecimento de

mecanismos de coordenação entre o governo e os doadores, e num período de tempo

relativamente curto obteve avanços impressionantes no referente a implementação da

Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda, sobretudo nos aspectos de harmonização,

alinhamento e previsibilidade da ajuda. Contudo, a prestação interna de contas do GdM

perante a Assembleia da República e as Organizações da Sociedade Civil, bem como a

sustentabilidade dos resultados e impactos nas camadas mais pobres da sociedade são

ainda motivo de preocupação. A Declaração de Paris oferece uma plataforma para
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coordenação, assim como algum espaço para apropriação pelo GdM, contudo ela não é

suficiente, uma vez que não coloca no topo da agenda a prestação interna de contas do

GdM para com a Assembleia da República, os cidadãos e a sociedade civil, e não toma em

consideração a economia política e as relações de poder, pondo em causa a melhoria da

eficácia da ajuda em termos de impactos positivos no desenvolvimento do País e redução

da pobreza.

No referente a faculdade do GdM decidir sobre as suas políticas, concluímos que a

Declaração de Paris contribuiu em certa medida para  aumentar o espaço para

determinação de políticas próprias. Todavia, é preciso fazer uma análise qualificada em

termos de economia política, questionando se é razoável, no figurino actual, assumir que o

GdM tenha a capacidade de determinar e defender políticas e estratégias abrangentes de

desenvolvimento perante os doadores, pois alguns princípios fundamentais da Declaração

de Paris não são ainda inteiramente observados.

Também constatamos que o escrutínio das políticas de desenvolvimento e de instrumentos

relevantes de programação pela Assembleia da República poderá aumentar o nível de

apropriação. Contudo, a AR tem actualmente reduzida capacidade de influenciar as

decisões da alocação da ajuda dado que não tem acesso a informação detalhada, assim

como capacidade técnica suficiente. Além disso, os doadores não estão prestando atenção

a necessidade de fortalecimento do papel da AR no referente às decisões sobre ajuda

externa, o que poderá por em risco a eficácia da ajuda.

A implementação da Declaração de Paris abriu espaço para que o parlamento e a

sociedade civil se envolvam mais no processo de prestação de contas do GdM e doadores

e influenciem as políticas públicas, todavia este espaço ainda não é aproveitado na sua

plenitude, devido a vários factores, nomeadamente fraca capacidade técnica da Assembleia

da República (AR) e das OSCs, falta de interesse das OSCs, conflito de interesses das

OSCs provedores de serviços ao GdM, agências de cooperação e ONGs internacionais, e

co-optação e instrumentalização das OSCs pelo partido no poder.

No debate, formulação, monitoria e avaliação de políticas macro-económicas estão

envolvidas poucas OSCs e instituições académicas com certo interesse e engajamento, tais

como GMD, G20,  Cruzeiro do Sul, UNAC e CIP, contudo estas instituições necessitam

ainda de apoio substancial em recursos financeiros e técnicos, desenvolvimento

organizacional, assim como maior enraizamento das suas estruturas no nível

descentralizado e estabelecimento de redes de colaboração para reforço da capacidade de

análise, pesquisa, advocacia, lobbying e pressão.

No referente a informação, monitoria e avaliação, nota-se um esforço significativo do GdM e

dos doadores para aumentar o acesso e qualidade da informação sobre os compromissos e

desembolsos dos doadores, e melhorar os sistemas de monitoria e avaliação do GdM;

contudo continuam havendo lacunas, sobretudo no que diz respeito a recolha e análise de

dados sobre a pobreza a nível local. Também existe ainda um déficit na disseminação da

informação através de canais adequados, que possam atingir os cidadãos e as OSCs. A

avaliação independente do desempenho dos PAPs é um instrumento valioso, cujas
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conclusões e lições têm contribuído para o aperfeiçoamento dos mecanismos de

coordenação entre o GdM e os doadores. O Quadro de Avaliação do Desempenho dos

PAPs (QAD dos PAPs) é uma experiência válida no âmbito do fortalecimento da

responsabilidade mútua entre GdM e doadores.

Existem avanços significativos, tais como o alcance de algumas metas da Declaração de

Paris, o relacionamento activo entre o GdM e os doadores, a vontade de melhorar as

modalidades de ajuda, o alinhamento da ajuda, o aumento da previsibilidade do

financiamento, a melhoria da gestão de finanças públicas, o aperfeiçoamento da

planificação e orçamentação, assim como a informação e avaliação independente, e a

inclusão da Avaliação do Desempenho dos Parceiros.

Contudo, continuam existindo sérias preocupações que podem pôr em causa a eficácia da

ajuda externa ao País, tais como o elevado grau de dependência da ajuda e os riscos de

deterioração dos processos de prestação interna de contas, o enfoque nos mecanismos e

procedimentos em prejuízo da observância dos princípios básicos do MdE e da Declaração

de Paris, a fraca articulação das preferências no referente as modalidades de ajuda, assim

como a fraca participação de outros actores (AR, autarquias locais, sociedade civil), e a

definição do papel da assistência técnica.

Algumas principais recomendações do estudo são em seguida apresentadas, para cada

uma das áreas do quadro analítico:

Capacidade de liderança do governos:  Declaração de Paris reforçou o papel dos

governos nas negociações sobre a ajuda com os doadores?

1 O GdM e os doadores devem aproveitar a revisão do MdE  para melhorar o seu

conteúdo para além da Declaração de Paris no referente aos princípios básicos

(apropriação, liderança, responsabilidade mútua entre governos dos países recipientes e

doadores, mas sobretudo prestação de contas dos governo perante a Assembleia da

República e os cidadãos).

2 Recomenda-se o GdM e os doadores incluam actores de nível provincial e

distrital/municipal nos mecanismos de coordenação entre os GdM e os doadores com

vista a assegurar que a mudança para modalidades de ajuda como Apoio ao Orçamento

Geral e Apoio ao Orçamento Sectorial não ponha em causa os interesses dos  escalões

inferiores do Governo e Estado.

Capacidade dos governos para definição das suas políticas: A Declaração de

Paris aumentou o espaço dos governos para a determinação das suas próprias

políticas?

1 Recomenda-se que o GdM, com apoio dos doadores, reforce a genuína prestação de

contas do GdM a AR e sociedade civil, a fim de aumentar a apropriação e liderança dos

processos de ajuda, e desenvolva um único instrumento de estrategía e planificação,

abarcando o Plano Quinquenal do Governo e o PARPA. Este instrumento deverá ser

aprovado pela AR e usado como base de negociação da ajuda externa.a A fim de

aumentar a apropriação e liderança dos processos de ajuda, deverá ser
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2 Recomenda-se que o GdM e os doadores fortaleçam o diálogo político de alto nível na

base dos princípios básicos do MdE, assim como dos da Declaração de Paris,

abordando assuntos como descentralização, governação, corrupção, etc.

3 Uma vez que o País se encontra ainda na fase inicial de consolidação dos mecanismos

de canalização de ajuda, no âmbito da Declaração de Paris, recomenda-se ao GdM e

aos doadores que mantenham uma abordagem multi-facetada, usando diferentes

modalidades de ajuda.

Capacidade dos parlamentos e sociedade civil: A implementação inicial da

Declaração de Paris tornou a sociedade civil mais ou menos capaz de exigir

responsabilidade dos governos e doadores e influenciar as políticas?

1 Recomeda-se que o GdM, com apoio dos doadores, alargue as bases de apoio político

às reformas e ao sistema de ajuda, apoiando com maior ênfase a AR e as OSCs e os

mídias. A apropriação e prestação de contas devem abranger não só o GdM no nível

central, mas também deve incluir outros actores (Parlamento, OSCs, sector privado) e

outros níveis de governo (governos provinciais, distritais e municipais).

2 Recomenda-se que o GdM, com apoio dos doadores, contribua para o fortalecimento do

pale da AR e dos cidadãos na definição da política de ajuda através de promoção de

uma melhor ligação entre a AR e os cidadãos nos processos de formulação e aprovação

do orçamento.

3 Recomenda-se que o GdM e os doadores clarificam que o conceito da responsabilidade

mútua entre o GdM e os doadores, tal como estabelecido na Declaração de Paris, deve

assentar na existência real da prestação de contas do GdM perante o Parlamento, os

cidadãos e a sociedade civil moçambicanos. No caso das OSCs, isso poderá envolver

campanhas de advocacia no País junto dos actores nacionais, mas também junto de

parlamentos dos países doadores e outras institutições destes países, envolvendo o

Parlamento e ONGs nacionais e estrangeiras em redes tais como a EURODAD.

4 Recomenda-se que o GdM e as OSCs, com apoio dos doadores, promovam a

participação da sociedade civil através do Observatório da Pobreza e outras redes, de

modo que ela seja de facto activa e actuante. A questão da necessidade de

Observatórios da Pobreza de nível provincial ou distrital deve ser reexaminada.

5 Recomenda-se que as OSCs abordem com seriedade a questão da fraqueza, co-

optação e instrumentalização das OSCs e as suas implicações sobre a eficácia e o

impacto das intervenções no âmbito da ajuda externa. As OSCs devem reforçar a sua

estrutura organizacional, a liderança, as estratégias de comunicação e gestão do

conhecimento, as capacidades técnicas, a transparência e prestação de contas interna e

externa, etc.

Recomenda-se que os doadores promovam mecanismos independentes para o apoio às

OSCs, tais como o Mecanismo de Apoio a Sociedade Civil (MASC), a Facilidade de

Desenvolvimento da Sociedade Civil (FDSC).
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6 Recomenda-se que os doadores examinem a viabilidade de apoio dirigido a AR para

aumentar a capacidade técnica com vista a monitoria/escrutínio das políticas, assim

como fomentar as redes de cooperação entre a AR e os parlamentos dos países

doadores, conferindo assim uma nova qualidade ao princípio da responsabilidade mútua,

estabelecido na Declaração de Paris.

7 Recomenda-se que os doadores reforçem o seu apoio às instituições que fortalecem a

prestação de contas e transparência, tais como Tribunal Administrativo, Inspecção Geral

de Finanças, OSCs (ex. CIP, GMD) e mídias, dando também importância aos aspectos

de avaliação de desempenho do GdM e dos doadores.

8 Recomenda-se que o GdM e os doacores aumentem a capacidade de pesquisa e

análise sobre políticas económica e sociais, inclusive sobre a eficácia da ajuda externa

nas condições do País.

Informação e avaliação independente: Quem avalia e tem capacidade de avaliar

se a ajuda é eficaz?

1 Recomenda-se que os doadores concedam apoio ao GdM, AR e OSCs para

fortalecimento da capacidade de monitoria e avaliação da ajuda, uma vez que os

instrumentos para este trabalho em Moçambique estão numa fase embrionária.

2 Recomenda-se que o GdM e os doadores invistam mais no desenvolvimento dos

sistemas de disseminação da informação sobre os mecanismos de coordenação de

ajuda externa, estabelecidos no âmbito da Declaração de Paris.

3 Recomenda-se que o GdM e os doadores reforçcem a concepção e utilização de

indicadores e metas do QAD dos PAPs com maior grau de articulação e comparação

com os indicadores e metas da OECD/DAC.

4 Recomenda-se que o GdM e os doadores compilem a experiência da avaliação

independente do desempenho dos PAPs, enriqueçam-na com contribuições sobre a

integração da sociedade civil e disseminem-na a nível internacional.
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1 Introdução

1.1 Antecedentes e Termos de Referência

A EURODAD (European Network on Debt and Development), constituída por 53

Organizações Não-Governamentais, pretende contribuir para o Fórum de Alto Nível  de

Ghana, a ter lugar em Setembro de 2008, sobre a eficácia da ajuda e os processos afins no

seio dos doadores, recipientes e organizações da sociedade civil. A EURODAD e seus

membros produzirão um relatório síntese, designado "Making aid more effective", com vista

a consolidar o seu trabalho de advocacia.

Neste contexto, foi decidida a realização de uma pesquisa, abrangendo estudos de caso

sobre a eficácia da ajuda em diversos países, tendo sido Moçambique um dos países

escolhidos.1 Moçambique é referido como sendo um caso de sucesso, após 17 de anos de

guerra civil e declínio económico e social. Porém, o País é fortemente dependente de ajuda

externa. Muito antes da Declaração de Paris, o Governo de Moçambique (GdM) e um grupo

de doadores empreenderam esforços para coordenação e harmonização da ajuda externa

com vista a aumentar a sua eficácia, de forma que a ajuda contribua para a redução da

pobreza e para alcançar os Metas dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. Que

desafios se colocam hoje? Como têm sido implementada a Declaração de Paris? Como os

actores principais participam no processos de decisão, implementação, monitoria e

avaliação?

A fim de contribuir para a pesquisa a nível internacional, CAFOD e Trócaire, como membros

encarregados para liderar o processo de pesquisa em Moçambique, encomendaram uma

consultoria de curto prazo com vista a examinar a Declaração de Paris sobre Eficácia da

Ajuda e seus impactos no concernente à apropriação (ownership) e prestação de contas

(accountability) no sistema de ajuda em Moçambique.

Os Termos de Referência do estudo de caso foram anexados ao presente relatório

(Anexo 2).

O presente relatório é constituído por seis capítulos. A presente introdução é o primeiro

capítulo. Neste capítulo além dos antecedentes, são apresentados os objectivos gerais e

específicos da pesquisa. No capítulo seguinte é explicada a metodologia aplicada na

pesquisa. No terceiro capítulo apresentamos resumidamente o contexto do País. No quarto

capítulo descrevemos o contexto da ajuda, a evolução do sistema da ajuda, o volume e a

estrutura da ajuda, assim como as contribuições e estrutura da ajuda dos doadores

seleccionados para este estudo de caso. Também neste capítulo é feita uma breve incursão

aos interesses, paradigmas, assim como as incertezas que determinam a eficácia da ajuda.

No quinto capítulo apresentamos as constatações da pesquisa. No sexto e último capítulo

são apresentadas as conclusões e as recomendações do estudo. Diversos anexos foram

1 Os países recipientes de ajuda escolhidos para a realização de estudos de caso são: Ghana, Serra Leoa, Moçambique, Níger,

Mali, Sudão, Nicarágua, Honduras, Camboja e Afeganistão.



Moçambique: Uma análise independente da apropriação e prestação de contas no sistema de ajuda ao desenvolvimento 2

integrados no relatório, nomeadamente a bibliografia usada, os termos de referência, o

quadro analítico, uma breve resenha sobre a ajuda externa ao País e os dados sobre o

volume total da ajuda.

1.2 Objectivos da Pesquisa

O objectivo geral da pesquisa é o de contribuir para a agenda, a discussão e os resultados

do Fórum de Alto Nível de Ghana sobre a eficácia da ajuda, informando sobre os

progressos e as preocupações referentes a implementação da Declaração de Paris.

No caso específico de Moçambique, a pesquisa pretende examinar de forma crítica o

sistema de ajuda e as implicações da Declaração de Paris, especialmente no referente a

apropriação e prestação de contas no sistema de ajuda externa. Com base nos resultados

da análise, serão feitas recomendações para alcançar melhorias na apropriação e prestação

de contas no sistema de ajuda ao País.

A pesquisa tem o seu enfoque em 4 questões principais, a serem abordadas com pormenor

no capítulo 5, nomeadamente:

1 A Declaração de Paris pretende colocar os governos dos países em desenvolvimento na

direcção dos processos. Mas o que está acontecendo na realidade?

Questão principal: A Declaração de Paris reforçou o papel dos governos nas

negociações sobre a ajuda com doadores?

2 Se os governos devem prestar contas aos seus cidadãos, eles devem ser capazes de

fazer uma escolha mais ampla sobre como gastar o seu dinheiro da ajuda e os seus

orçamentos.

Questão principal: A Declaração de Paris alargou o espaço para os governos

determinarem as suas próprias políticas?

3 A prestação de contas perante os cidadãos e sociedade civil é crucial para que o

dinheiro da ajuda chegue aos cidadãos e contribua para o desenvolvimento. Este

aspecto foi bastante neglicenciado na Declaração de Paris. A pesquisa analisará o

impacto das mudanças das relações de ajuda sobre as organizações da sociedade civil.

Questão principal: A implementação da Declaração de Paris tornou a sociedade civil

mais ou menos capaz de exigir prestação de contas dos governos e doadores e de

influenciar as políticas?

4 Responsabilidade exige medição dos resultados e avaliação.

Questão principal: Quem avalia e tem capacidade de avaliar se ajuda é eficaz?

Na pesquisa, outras questões deverão ser consideradas, tais como as referentes às

mudanças verificadas devido a Declaração de Paris, as implicações destas mudanças nas

questões de prestação de contas acima descritas, as razões da ocorrência ou não

ocorrência das mudanças e as suas implicações para o avanço da agenda de Paris.
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Sendo Moçambique, um dos países com um sistema desenvolvido de coordenação de

doadores, é de grande interesse documentar como se desenvolveram e se desenvolvem as

relações entre os principais intervenientes neste sistema.

Para além de analisar como os doadores disponibilizam a ajuda ao Governo de

Moçambique (GdM), deverá ser abordada com maior pormenor a forma como o GdM

articula as suas necessidades em nome dos seus cidadãos. Interessa examinar se essas

necessidades são articuladas e correspondidas, e como o GdM desempenha o seu papel na

recepção da ajuda ao País. Neste contexto, será analisado se as necessidades expressas

pelo GdM têm sido correspondidas em termos de ajuda ao pobres no País, e se os cidadãos

e a sociedade civil têm acesso a informação, de forma transparente e oportuna, para que

compreendam este processo.

No presente estudo de caso, abordaremos a questão da prestação de contas de forma mais

abrangente, procurando analisar a prestação de contas do GdM perante os seus cidadãos e

não nos concentrando apenas na prestação de contas do GdM perante os doadores.

2 Metodologia

O ponto de partida é o esquema analítico elaborado pela EURODAD, tendo sido melhorado

com a integração de questões que permitem captar melhor a especificidade do processo em

Moçambique.

Foram seleccionados 5 doadores, nomeadamente Alemanha, Irlanda, Reino Unido, Estados

Unidos da América e Banco Mundial. Para a selecção destes doadores tomou-se em

consideração a necessidade de ter uma amostra representativa no referente ao volume,

modalidades e mecanismos de ajuda externa, assim como o nível de harmonização

alcançado (vide ToRs, anexo 2).

A metodologia usada consistiu no seguinte:

1 Revisão bibliográfica

Esta actividade consistiu na revisão da informação disponível, por um lado nos diversos

documentos referentes a ajuda externa (Consenso de Monterrey, Declaração de Roma

sobre Harmonização, Declaração de Paris sobre Eficácia da Ajuda, Plano de Acção de

Marrakech sobre Gestão de Resultados de Desenvolvimeto, relatórios de monitoria da

ajuda externa, etc.), assim como a abundante bibliografia (incluindo artigos académicos)

sobre os diversos aspectos da ajuda externa. Por outro lado, foi feita uma revisão dos

documentos oficiais de políticas e estratégias nacionais (Agenda 2025, PARPA, Plano

Quinquenal do Governo, Plano Económico Social, etc.), assim como o Memorando de

Entendimento entre o GdM e os Pareceiros de Apoio Programático (PAPs) na concessão

de Apoio Directo ao Orçamento e à Balança de Pagamentos, os Aide-Mémoires das

Revisões Semestrais e Conjuntas do GdM e PAPs e os relatórios da revisão do

desempenho dos PAPs. Foram analisados os documentos básicos de orientação das

políticas dos doadores (estratégias para o país), assim como os relatórios de avaliação
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de alguns programas e de estudos por si efectuados ou recomendados. Além disso,

foram analisados outros documentos com informação adicional (por exemplo, relatórios

de OSCs sobre temáticas relacionadas).

2 Elaboração e discussão do relatório de instalação

O consultor elaborou um relatório de instalação, o qual foi apresentado ao Grupo de

Referência, constituído por representantes da Trócaire, CAFOD e CIP, assim como pelo

consultor Paolo de Renzio, envolvidos no apoio, supervisão e controlo de qualidade da

pesquisa. No relatório de instalação, abordamos as principais questões metodológicas,

indicamos os documentos adicionais a ser sujeitos a uma análise aprofundada,

apresentamos a lista de doadores a considerar no estudo, propusemos a lista das

pessoas e instituições a contactar e entrevistar, assim como sugerimos o calendário da

pesquisa.

3 Entrevistas com actores relevantes

Como fontes primárias foram utilizados os dados recolhidos através de entrevistas semi-

estruturadas com actores principais, nomeadamente representantes do GdM,

representantes e oficiais de doadores e agências de cooperação (Alemanha, Irlanda,

Reino Unido e Banco Mundial)2, assim como representantes de organizações da

sociedade civil, tais como G20, GMD, CEDE, CIP e UNAC, e representantes do sector

privado, totalizando 31 pessoas.

4 Análise dos dados e redacção do esboço do relatório

A informação recolhida foi analisada, interpretada e discutida, tendo sido extraídas as

principais constatações e produzidas recomendações preliminares.

5 Workshop de apresentação e discussão de constatações e

recomendações preliminaries

As constatações e recomendações preliminares foram apresentadas num workshop com

participantes representando organizações da sociedade civil moçambicanas e alguns

doadores e agências de cooperação, tendo estes apresentado valiosas contribuições

que enriqueceram o presente relatório.

A pesquisa teve diversas limitantes, referentes nomeadamente a disponibilidade dos

informantes, a alta pressão em termos de tempo disponível para a recolha da informação,

as questões conceptuais relacionadas com as modalidades de ajuda externa. O consultor

procurou reduzir as implicações destes factores sobre a qualidade das constatações,

conclusões e recomendações.

2 Infelizmente não foi possível entrevistar representantes e oficiais da USAID, o que limitou o processo de recolha de informações e

sua discussão junto a esta agência de cooperação.
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3 O contexto do país

Moçambique tem uma população aproximada de 19,5 milhões de habitantes, dos quais 62%

vive nas áreas rurais. As taxas de crescimento da economia nos últimos 15 anos têm

atingido níveis significativos. Segundo os dados do Inquérito aos Agregados Familiares

(IAF), no período 1999-2003 69,4% dos habitantes do País viviam abaixo da linha de

pobreza, enquanto o índice de incidência de pobreza no período de 2002-2003 foi 54,5%

(República de Moçambique 2006a: 10)3.

O rendimento nacional per capita continua baixo, perfazendo 310 USD (World Bank 2007d:

289). Segundo o Relatório do Desenvolvimento Humano 2006, publicado pelo UNDP,

Moçambique permanece na faixa dos mais baixos 5% de países, comparados segundo o

Índice de Desenvolvimento Humano (Human Development Index, HDI), ocupando o 168.º

lugar entre 177 países (UNDP 2007: 294).4  Os desafios que a população moçambicana

enfrenta nas esferas política, económica e social são ainda enormes e complexos.

3.1 Contexto político

Moçambique é conhecido como um “bom exemplo de reconciliação e reconstrução

económica”, uma “história de sucesso” em termos de crescimento económico.5 De facto, a

assinatura do Acordo Geral de Paz em Roma em 1992 terminou a longa guerra civil que

deflagrou logo após a proclamação da independência em 1975. As eleições multipartidárias

presidenciais e parlamentares de 1994, 1999 e 2004, mesmo com as contestações do maior

partido na oposição, a RENAMO, contribuíram para a estabilidade política no País. O

melhoramento do clima político e a consequente diminuição da desconfiança no referente a

estabilidade política, assim como a consolidação da democracia através de prosseguimento

do processo de reforma e fortalecimento das instituições políticas continuam sendo grandes

desafios.

A Agenda 2025 e o Programa Quinquenal do Governo 2005-2009 definem a consolidação

da paz, a unidade nacional, justiça, democracia e boa governação, assim como a

descentralização administrativa como elementos principais para o desenvolvimento do País

e a redução da pobreza (vide República de Moçambique 2003: 162 ff.; República de

Moçambique 2005: 5 ff.). O objectivo central  do GdM é a redução da pobreza absoluta,

tendo isso sido sublinhado no Plano de Accção para Redução da Pobreza Absoluta (PARPA

I e II). Por conseguinte, no PARPA II foram estabelecidas áreas de intervenção (pilares)6

3 De notar que segundo o Inquérito aos Agregados Familiares (IAF), o  índice de incidência de pobreza  é concebido como a

proporção da população considerada pobre, isto é, pessoas cujo consumo se encontra abaixo da linha de pobreza definida

(República de Moçambique 2006a: 10).

4 http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/country_fact_sheets/cty_fs_MOZ.html

5 “Mozambique is a success history in Sub-Saharan Africa, benefiting from substantial large foreign aid inflows, strong and broad-

based growth and deep poverty reduction.” (IMF 2007: 4).

6 Macroeconomia e Pobreza, Governação, Capital Humano e Desenvolvimento Económico, e Áreas Transversais (Género,

HIV/SIDA, Ambiente, Segurança Alimentar e Nutricional, Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Rural, Calamidades,

Desminagem).
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para atacar os principais determinantes da pobreza. Segundo o PARPA II, a boa

governação, a descentralização administrativa e financeira são consideradas condições

fundamentais para o sucesso da estratégia de redução da pobreza (República de

Moçambique, 2006a: 2 ff.).

Contudo, a corrupção, especialmente no sector público, é considerada um dos maiores

obstáculos para o desenvolvimento económico do País. O GdM tem adoptado reformas

para fortalecer a gestão das finanças públicas e aumentar a eficácia, a transparência e a

prestação de contas no sector público. No referente a justiça, continuam existindo

dificuldades por vencer no referente a reforma do sistema, ao acesso a justiça e ao combate

a corrupção.

O relacionamento entre o GdM, por um lado, e as organizações da sociedade civil e o sector

privado, por outro lado, é ainda fraco, embora existam sinais de melhoria do diálogo. Várias

plataformas de diálogo foram já lançadas (nomeadamente, Observatório da Pobreza,

Conferência Anual do Governo com o Sector Privado, etc.). O GdM tem favorecido o

fortalecimento do papel das OSCs, contudo o espaço aberto não tem sido usado de forma

eficaz, devido a falta de interesse e fraca capacidade técnica e organizativa das OSCs

moçambicanas, especialmente a nível local, as tendências de co-optação e

instrumentalização pelo partido no poder, assim como a dependência das OSCs como

resultado do seu papel na prestação de serviços para programas do GdM, doadores,

agências de cooperação e ONGs internacionais.

3.2 Contexto económico

Moçambique alcançou taxas anuais de crescimento económico superiores a 7% nos últimos

15 anos e conseguiu reduzir e controlar a taxa de inflação através de uma política monetária

rígida (vide Tabela 1). Este evolução é derivada do término do conflito armado, estabilidade

política, relançamento da actividade produtiva, assim como das reformas conduzidas pelo

GdM. As políticas de gestão da despesa pública introduzidas pelo GdM contribuíram para a

estabilidade macro-económica, contudo na gestão financeira no geral o GdM continua

envolvido no melhoramento e fortalecimento da programação, orçamentação, contabilidade,

reporte e auditoria.
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Tabela 1: Dados macro-económicos de Moçambique

Indicador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PIB

(nominal; milhões de USD) 3,719 3,697 4,094 4,789 5,912 6,823 7,738

Taxa de crescimento real (%) 1.9 13.1 8.2 7.9 7.5 6.2 8.5

Inflação, Média anual (%) 12.7 9.1 16.8 13.5 12.6 6.4 13.2

Taxa de câmbio

(Média MZM/USD) 15.7 20.7 23.7 23.8 22.6 23.1 25.0

Exportações (bens)  (milhões

de USD) 304 703 679 1,044 1,504 1,745 2,391

Importações (bens)

(milhões de USD) 1,046 957 1,216 1,672 1,850 2,242 2,616

Balança comercial (bens)

(milhões de USD) -682 -254 -536 -628 -346 -497 -225

Fonte: MPD

Grande parte do crescimento do PIB é resultado da actividade dos mega-projectos

financiados pelo investimento directo estrangeiro (ex.: a fundição de alumínio MOZAL e o

empreendimento SASOL do pipeline de gás para a África do Sul)7 e do sector de serviços,

assim como dos programas da ajuda internacional. Porém, o efeito trickle-down destes

projectos para a população ainda não se faz sentir em termos de geração de emprego e de

rendimentos. Especialmente, a partir de 2003 os  mega-projectos tiveram impacto

significativo nas exportações do País, contribuindo para a redução do déficit da balança

comercial. O envolvimento de micro, pequenas e médias empresas no crescimento do

Produto Interno Bruto (PIB) continua fraco.

O desempenho do sector agrário, que constitui a principal fonte de rendimento e

sobrevivência da maior parte da população moçambicana, continua sendo motivo de grande

preocupação. O sector agrário oferece oportunidades de actividades económica e emprego

a 80,5% da população economicamente activa, dos quais 60% são mulheres, porém ele

contribui apenas com cerca de 26% do PIB, devido ao baixo nível de produção e

produtividade (República de Moçambique 2007: 10). O investimento público na agricultura

não está suficientemente dirigido para os pobres (World Bank 2007b: ix). A sua

produtividade e, consequentemente, os seus rendimentos são baixos, e a segurança

alimentar reduzida. Neste contexto, os desafios são o aumento da produção e produtividade

do sector, a melhoria dos serviços de extensão rural, a melhoria do acesso aos mercados

agrícolas e ao crédito, a redução da vulnerabilidade aos desastres naturais e pragas, o

aumento das capacidade dos recursos humanos e a melhoria dos serviços públicos.

7 Vide World Bank 2007: 13.
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A iniciativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries)8 permitiu uma redução significante da

dívida externa do País. O enorme montante de ajuda externa contribuiu para a redução do

déficit corrente, embora este seja ainda elevado. Contudo, o País continua dependendo em

grande medida da ajuda externa. A mais de 25 anos que mais de 50% do Orçamento do

Estado tem sido financiado pela ajuda externa; em 2007, 60,4% do Orçamento do Estado foi

financiado pela ajuda externa.9

As conquistas obtidas no âmbito económico são consideráveis e  não devem ser

subestimadas. Contudo, coloca-se já a questão de saber se o actual modelo de crescimento

da economia moçambicana será capaz de responder de forma eficaz a questão de redução

da pobreza e da desigualdade. Poderá o actual modelo de crescimento eliminar a pobreza

crónica nas áreas rurais e urbanas? Que grau de sustentabilidade dos resultados e

impactos na redução da pobreza nos oferece o presente modelo de crescimento?

3.3 Contexto social

Como vimos, mais de 60% da população moçambicana vive nas áreas rurais e é

extremamente dependente dos recursos naturais locais, e 80.5% da população

economicamente activa depende de actividades nos sectores de agricultura, silvicultura e

pesca; de notar que mesmo nas zonas urbanas, ca. 40,7% da população economicamente

activa é dependente de actividades nestes sectores (INE 2004: 4;). As estatísticas oficiais

nacionais mostram que a incidência da pobreza reduziu de 69,4% em 1996-97 para 54,1%

em 2002-0310 e que os níveis de pobreza mais altos encontram-se nas áreas rurais

(República de Moçambique 2006a: 10 ff). Também há indicação de que mesmo com altas

taxas de crescimento do Produto Interno Bruto, a taxa de má nutrição está aumentando, e

os mais pobres não estão conseguindo alimentar adequadamente os seus filhos, tornando-

se ainda mais pobres, isto é, o efeito trickle-down não está chegando as estas camadas

(UNICEF 2006: 4; Hanlon 2007: 8). Nas áreas urbanas há também segmentos

populacionais, especialmente nos assentamentos informais, fortemente afectados pela

pobreza (World Bank 2007b: xiii); sendo assim, Moçambique em termos de  evolução da

desigualdade não se diferencia bastante do cenário previsto para África Subsahariana,

caracterizado pelo aumento da desigualdade (World Bank 2007c: 78)

Moçambique é um dos países severamente afectados pela pandemia de HIV/SIDA. A taxa

de prevalência ponderada nacional de HIV entre a população adulta (15 a 49 anos) continua

crescendo, tendo sido estimada em 13,6% em 2002 e 17,0% em 2006 (República de

Moçambique 2004: 15). A magnitude do impacto poderá ser desastrosa, pois estima-se que

até 2020 o País terá perdido 20% da sua força de trabalho agrícola. Evidências de vários

8 Iniciativa para o Alívio da a Dívida dos Países Pobres Fortemente Endividados, concebida em 1996, pelo Banco Mundial e Fundo

Monetário Internacional, para reduzir o elevado ónus da dívida externa de alguns países mais pobres.

9 Na revisão do Orçamento de Estado, apresentada a Assembleia da República no dia 01.11.2007, a receita total foi cifrada em

2.018.587,49 mil MTn, dos quais 800.000,00 mil MTn resultam do aumento das receitas do Estado e 1.218.587,49 mil MTn

resultam de financiamento por donativos (Jornal Notícias, 2.11.2007).

10 Os dados nesta magnitude são contudo contestados por vários autores (por exemplo, Hanlon 2007).
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países indicam que com taxas de prevalência de HIV de 15 a 17%, o crescimento do PIB

per capita reduz em cerca de 0,8%. Por conseguinte, Moçambique é vulnerável a um

retrocesso substancial do seu processo de desenvolvimento.

Em termos de rendimentos, existem ainda desigualdades enormes entre diversos grupos

populacionais. Estas desigualdades têm também uma dimensão regional. Um aumento do

fosso entre os padrões de vida poderá provocar um elevado risco de aumento da taxa de

criminalidade e, por conseguinte, da insegurança nas áreas urbanas e rurais. A isto se junta,

a elevada taxa de desemprego e sub-emprego da população urbana, o que poderá criar

problemas enormes de desenvolvimento.

Entretanto, no referente ao alcance das metas referentes aos Objectivos de

Desenvolvimento do Milénio (ODMs), o relatório de progresso dos ODMs revela que o País

tem o potencial de atingir uma parte das metas até 2015, contudo não questiona o padrão

de actual crescimento (GoM & UN 2005).

4 O Contexto da ajuda externa

4.1 Evolução do sistema de ajuda externa

Em geral, a introdução da abordagem da Poverty Reduction Strategy (PRS), na base dos

compromissos dos países recipientes da ajuda e dos doadores no âmbito do Consenso de

Monterrey e da Declaração de Roma, impulsionou a procura de novas formas de interacção

e coordenação entre os governos dos países recipientes e os doadores, e entre estes

últimos. No caso de Moçambique, já em 2000 um número de doadores apostou no apoio a

estratégia do Governo Moçambicano para a redução da pobreza. Neste contexto, o grupo

de doadores envolvido no apoio ao orçamento iniciou um processo de promoção da

apropriação do governo, alinhamento e harmonização da ajuda, conduzindo ao

estabelecimento de um sistema sofisticado de diálogo e até certo ponto inovador entre o

GdM e os PAPs à volta do Apoio ao Orçamento em particular, e da eficácia da ajuda, em

geral. Este processo, em alguma medida, também alimentou com experiências os

processos à volta da Declaração de Paris sobre Eficácia da Ajuda.

De notar que no início dos anos 90 o GdM recebia já apoio directo ao orçamento,

coordenado e não condicionado, contudo a questão da criação de uma plataforma de

coordenação emerge nos inícios de 2000, tendo a sua argumentação no reconhecimento de

que

a a entrega da Ajuda Oficial de Desenvolvimento por meio do Apoio Directo ao Orçamento

é mais vantajosa que os programas sectoriais e os projectos de assistência fragmentados,

b há necessidade de aumentar a apropriação do governo no referente aos seus

programas de reforma económica e social,

c deve haver maior coerência da planificação e alocação de recursos,
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d é necessário um maior enfoque dos doadores na superação dos constrangimentos do

governo nos vários sectores,

e há que fortalecer a prestação de contas do Governo perante actores internos e

externos, e

f a harmonização das condições deve cingir-se a um conjunto limitado de acções e

indicadores prioritários (vide Harding &  Gerster 2004).

Na definição das políticas dos doadores bilaterais e multilaterais em Moçambique, o Plano

de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta (PARPA) é considerado como documento

fundamental de referência, na base do qual os doadores se devem orientar.11 O processo

de harmonização dos parceiros de ajuda externa iniciou com os esforços a volta do PARPA

I (2001-2005), tendo sido reforçado no contexto do PARPA II (2006-2010). Por conseguinte,

um grupo de doadores, inicialmente constituído por 13 doadores bilaterais, a Comissão

Europeia e o Banco Mundial, conhecidos por Parceiros de Apoio Programático (PAPs), que

prestavam Apoio Programático ao País, adoptou o PARPA como a base para o seu

engajamento com o GdM. Assim, a concessão de Apoio Directo ao Orçamento é vista como

uma forma de aumentar os recursos disponíveis para os gastos públicos no sentido de

contribuir para a redução da pobreza e o cumprimento das metas dos Objectivos de

Desenvolvimento do Milénio. Neste contexto, os recursos do orçamento são direccionados

para os sectores prioritários, assumindo-se que estes sectores tenham impacto na redução

da pobreza (vide Tabela 2). Este processo conduziu a preparação e assinatura de um novo

Memorando de Entendimento (MdE) ente o GdM os Parceiros para Apoio Programático

sobre o Apoio Directo ao Orçamento e à Balança de Pagamentos (GoM & PAPs 2004).12

11 Como o PARPA é enquadrado no conjunto dos instrumentos de planificação e monitoria vide sub-capítulo 5.2.1.

12 Actualmente o Grupo dos PAPs é constituído por 19 doadores (G19), nomeadamente: Banco Africano de Desenvolvimento,

Bélgica, Canadá, Dinamarca, Reino Unido, Comissão Europeia, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos,

Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Banco Mundial, e Áustria que se juntou aos PAPs em Abril 2007. Como

observadores são: Estados Unidos da América, Japão e Fundo Monetário Internacional.
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Tabela 2: Distribuição das Despesas por Sectores Prioritários (PARPA) (em %)

Sectores Prioritários 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Educação 16,1 19,8 23,3 18,0 17,8 20,9 19,9 20,1

Saúde 13,4 12,9 9,9 12,6 14,9 10,5 12,7 14,7

HIV/SIDA 0 0 0,5 0,8 0,3 0,4 0,7 1,5

Infra-estrutura 13,3 15,7 17,4 16,5 11,8 13,2 18,7 16,0

Agricultura e

Desenvolvimento Rural

5,2 6,3 3,4 5,5 6,9 4,4 3,9 3,3

Governação e Sistema

Judicial
8,9 7,8 7,7 7,7 8,9 9,7 8,9 12,6

Outras prioridades (Acção

Social, Emprego, Recursos

Minerais e Energia)

5,0 5,6 3,6 4,5 5,1 3,9 2,2 1,5

Total 61,9 68,1 65,8 65,6 65,7 63,0 66,3 69,5

Fonte: FMI

O MdE expressa o compromisso dos doadores no sentido de melhorar a qualidade da

cooperação para o desenvolvimento e da concessão do Apoio Programático. O objectivo

dos PAPs é o de apoiar a implementação do PARPA, por meio de

a diálogo sobre o PARPA, o Plano Económico e Social (PES), o Orçamento do Estado

(OE), o Cenário Fiscal de Médio Prazo (CFMP) e o Quadro de Avaliação do

Desempenho (QAD),

b disponibilização de financiamento no âmbito do Apoio Programático para Redução da

Pobreza, e

c disponibilização de apoio de acordo com a Declaração de Roma sobre a Harmonização

da Ajuda de Desenvolvimento e a Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda de

Desenvolvimento (vide GoM & PAPs 2004).

O MdE inclui um Quadro de Avaliação do Desempenho (QAD) (Performance Assessment

Framework, PAF), com indicadores e metas, através dos quais anualmente é avaliado o

desempenho do GdM e são identificadas as prioridades do GdM. Os indicadores do QAD

são extraídos da matriz de indicadores do PARPA. Também é avaliado o desempenho dos

PAPs, através de uma equipa de consultores independentes (vide Ernst & Young 2006;

Killick, Castel-Branco and Gerster 2005; Castel-Branco 2007). De notar que existe uma

certa semelhança do conjunto de indicadores do QAD e os indicadores usados no âmbito

dos relatórios de progresso da Declaração de Paris (vide Anexo 4).

A estrutura dos PAPs para o diálogo com o GdM compreende o  Grupo dos Chefes de

Missão (Head of Mission Group, HoMs), o Grupo dos Chefes de Cooperação (Heads of

Cooperation, HoCs), o Grupo de Trabalho dos Economistas (Economists Working Group,

EWG), assim como o Grupo de Coordenação PAF, constituído pelos chefes dos Grupos de

Trabalho Sectoriais e chefiado por um Grémio (Troika) dos Chefes de Cooperação.
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Adicionalmente, como elementos fundamentais do processo PAF, existem trinta Grupos de

Trabalho Sectoriais, distribuídos por cinco pilares temáticos (Macroeconomia e Pobreza,

Governação, Capital Humano e Desenvolvimento Económico), incluindo os assuntos

transversais (Género, HIV/SIDA, Ambiente, Segurança Alimentar e Nutricional, Ciência e

Tecnologia, Desenvolvimento Rural, Calamidades e Desminagem), sendo esses grupos

constituídos por representantes do GdM, PAPs, doutros doadores e, desde há dois anos,

também por representantes da sociedade civil e do sector privado. Este mecanismo é

assistido por um secretariado (Secretariado dos PAPs) que providencia serviços de apoio e

facilita a circulação e partilha de informação.

O diálogo entre o GdM e os PAPs tem como palco os processos de Revisão Semestral

(Mid-Year Review, MYR) e de Revisão Conjunta (Joint Review, JR). Estes processos são

considerados bastante longos, complicados e onerosos, absorvendo uma parte significante

das capacidades do GdM. Espera-se que o processo contínuo de harmonização e

alinhamento com os processos de planificação e orçamentação do Governo reduza os

custos de transação provocados pela Revisão Semestral e Revisão Conjunta (GoM & PAPs

2006).

Em sectores principais, tais como agricultura, educação, saúde e comunicação e transporte,

foram estabelecidos programas conjuntos do GdM e doadores, tendo eles mecanismos

comuns de financiamento (ex. PROAGRI, PROSAUDE, FASE, etc.). Estão sendo planeados

mecanismos semelhantes para outras áreas, por exemplo descentralização,

desenvolvimento municipal e água rural.

O GdM e os Parceiros do Apoio Programático (PAPs) têm empreendido esforços para

melhorar o sistema de ajuda. Uma vez que o actual Memorando de Entendimento entre o

GdM e os PAPs está prestes a terminar, foi iniciada a discussão à volta deste mecanismo,

tendo sido encorajada a formulação da Política Nacional de Ajuda Externa e Estratégia de

Ajuda Externa. Por conseguinte, este é um momento oportuno para avaliar o papel, os

resultados, a eficácia e os desafios da ajuda externa. Neste contexto, propõe-se discutir a

Declaração de Paris sobre a Eficácia de Ajuda, no caso de Moçambique, com enfoque

particular sobre o papel da sociedade civil, a fim de compilar lições aprendidas e fazer

contribuições para futuras iniciativas de advocacia e lobbying na formulação,

implementação, monitoria e avaliação de políticas públicas.

4.2 Volume e estrutura da ajuda externa

Diversos doadores bilaterais e multilaterais, agências de cooperação, instituições

financeiras e ONGs estrangeiras estão actuando em Moçambique. Em 2005, o País

recebeu 1.286 Milhões de Dólares Americanos em Ajuda Oficial para o Desenvolvimento

(Official Development Aid, ODA)13,  e os dez maiores doadores foram o Banco Mundial, a

13 Montante após a dedução dos montantes de perdão de dívida.
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Comissão Europeia, os EUA, o Banco Africano para o Desenvolvimento, a Suécia, o Reino

Unido, a Dinamarca, a Noruega, os Países Baixos e a Irlanda (vide Tabela 3 e  Anexo 6).14

Tabela 3:  Os 10 maiores doadores de Ajuda Oficial para o Desenvolvimento,

(média 2004-05)

Países Milhões de US$

1 IDA 231

2 CE 162

3 EUA 103

4 BAD   84

5 Suécia   74

6 Reino Unido   73

7 Dinamarca   66

8 Noruega   65

9 Países Baixos   60

10 Irlanda   49

Fonte: OECD. http://www.oecd.org/countrylist/0,3349,en_2649_34447_25602317_1_1_1_1,00.html

Moçambique continua dependendo, em grande medida, da ajuda externa  Em 2004, a ajuda

externa representou 23% do rendimento nacional (de Renzio & Hanlon 2007: 2); mais de

50% do Orçamento do Estado é financiado pela ajuda externa. A ODA per capita foi 49 US$

em 2000, tendo crescido para 65 US$ em 2005 (vide Tabela 4).15

Tabela 4: Moçambique e a dependência da ajuda

Unidade 2000 2005

ODA (líquido) Milhões US$ 876 1.286

ODA per capita US$   49     65

ODA / PNB % 24,7 69,1

ODA  / Formação Bruta de Capital % 69,1 95,2

ODA / Importações Bens & Serviços % 49,7 38,4

ODA / Despesas do Orçamento % 58,9 54,4

ODA / PIB % 15,3 12,4

Fonte: World Bank Development Indicators. http://www.odamoz.org.mz

14
 http://www.oecd.org/countrylist/0,3349,en_2649_34447_25602317_1_1_1_1,00.html

15 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/table6_11.pd
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No referente a estrutura da ajuda externa dos PAPs, em termos de modalidades utilizadas

para a sua disponibilização, constata-se que 45% da ajuda é providenciada através dos

projectos, e apenas 33,7% da ajuda é canalizada através do Apoio ao Orçamento do Geral

do Estado (vide Tabela 5).

Tabela 5: Modalidades de apoio directo dos PAPs ao GdM, 2006

Modalidade de ajuda US$ Milhões %

Apoio ao Orçamento Geral 355.1 33.7%

Abordagem de Apoio Sectorial 181.2 17.2%

Fundo Comum Sectorial / Basket

Funds
22.0 2.1%

Assistência Técnica 14.8 1.4%

Apoio a Programas 8.3 0.8%

ODA via Projectos 473.6 44.9%

Total 1,055.0 100.0%

Fonte: MPD

Já em 2003, o Reino Unido, a Irlanda, os Países Baixos e a Comissão Europeia atingiram

proporções do Apoio Programático (Apoio ao Orçamento Geral do Estado, Apoio a Balança

de Pagamentos, Apoio Sectorial ao Orçamento e Basket funds) de 60% a 75%, próximos ou

superiores a meta do PAF (70%), enquanto que as proporções correspondentes da

Alemanha e do Banco Mundial rondavam entre 33% e 50%. Em 2004, o número de

doadores que ultrapassaram a meta do PAF aumentou de quatro para sete. O Reino Unido,

a Irlanda, o Canadá, a Dinamarca, a Finlândia, a França, os Países Baixos e a Suíça,

atingiram entre 60% e 90%, enquanto que a Bélgica, a Comissão Europeia, a Noruega e a

Itália situaram-se entre 40% e 55% (Gerster & Harding 2004: 8; Killick, Castel-Branco &

Gerster 2005: 5).

4.3 A contribuição dos doadores seleccionados

No âmbito da pesquisa foi seleccionado um número limitado de doadores com determinado

perfil a fim de obter uma imagem mais equilibrada e comparar as abordagens nos diferentes

países, tendo-se seguido os critérios da EURODAD no sentido de incluir países doadores

europeus, um doador não europeu, assim como uma instituição multilateral. Assim, para a

pesquisa foram seleccionados cinco doadores, nomeadamente Alemanha, Irlanda, Reino

Unido, Estados Unidos da América e Banco Mundial, atendendo aos critérios propostos pela

EURODAD (vide ToRs, Anexo 2).

A estrutura da carteira de ajuda dos países seleccionados no âmbito da pesquisa consta na

Tabela 7.
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Tabela 7: Estrutura da carteira de apoio dos países seleccionados (2005)

Alemanha Irlanda Reino

Unido
USA Banco

Mundial

Total

G17

% do Apoio

Programático na

Apoio ao GdM

35.04 92.86 79.05 42.46 59.14

% do Apoio

Sectorial no

Apoio

Programático

61.02 76.43 14.53 42.95 47.17

% do Apoio

Sectorial no

Apoio ao GdM

21.38 71.43 11.49 18.24 27.89

% do Apoio a

Projectos no

Apoio Total

56.77 5.51 20.44 56.23 36.34

% do Apoio a

Projectos no

Apoio ao GdM %

64.96 7.14 20.95 57.54 40.86

% do Apoio Geral

ao Orçamento no

Apoio

Programático

38.98 23.08 85.47 57.05 52.83

% do Apoio Geral

ao Orç. no Apoio

ao GDM

13.66 21.43 67.57 24.22 31.25

Fonte: Ernst & Young 2006: 29.

Notes: ApoioProgr = ApoioGeralOrc+ ApoioBalançaPagto + ApoioSectorial;  ApoioGdM = ApoioProgr +

ApoioProjecto

G17 era composto por Bélgica, Canada, Dinamarca, Comissão Europeia, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda,

Itália, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça, Países Baixos, Reino Unido e Banco Mundial.

A análise constatou que, em geral, a proporção da ajuda externa entregue através do

Orçamento do Estado, -  em 2005 situou-se nos 31,25% -, não atingindo o nível

estabelecido na Matriz do QAD (40,0%). A proporção do Apoio a Projectos em relação ao

montante total do Apoio ao GdM (40,86%) continua sendo a maior de entre as diversas

modalidades de ajuda.

4.3.1 Alemanha

Desde os anos 80 Moçambique tem recebido apoio da Alemanha, inicialmente da ex-

República Democrática da Alemanha. Com o término da guerra civil, o apoio da Alemanha,

já reunificada, aumentou bastante. Moçambique é um dos principais países parceiros da

Cooperação para o Desenvolvimento da Alemanha. A concepção programática da

Cooperação Alemã para o Desenvolvimento baseia-se no Programa de Acção 2015 do
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Governo Alemão e na Declaração do Milénio e nos ODMs, assim como na Declaração de

Paris (BMZ 2001: 7). Com este pano de fundo, ela alinha com o PARPA, prestando a

Alemanha apoio directo ao Orçamento do Estado Moçambicano.

A Cooperação Alemã para o Desenvolvimento, em termos sectoriais concentra-se nas

seguintes áreas principais: educação, desenvolvimento rural e reforma económica e

promoção da economia de mercado. A partir de 2005, a área principal de desenvolvimento

rural deu lugar a descentralização. Em termos regionais, a Cooperação Alemã tem as

províncias de Inhambane, Manica e Sofala, como áreas geográficas de intervenção.

Adicionalmente, a Cooperação Alemã tem apoiado intervenções na luta contra a pandemia

de HIV/SIDA. Em 2003, com o compromisso de 7,5 milhões de EUR, a Alemanha passou a

fazer parte do Grupo de Doadores que concede Apoio Directo ao Orçamento, com vista a

implementação do PARPA.

A Alemanha apresenta uma mistura de instrumentos de cooperação (carteira de ajuda),

abrangendo nomeadamente Apoio Directo ao Orçamento, Abordagem de Apoio Sectorial e

Assistência Técnica. Em Moçambique, a Alemanha está operando com várias organizações

governamentais (KfW, GTZ, DED, InWent, DEG), ONGs, fundações políticas e igrejas,

assim como através de organizações multilaterais (Comissão Europeia, Banco Mundial,

BAD, UNDP, etc.). A Cooperação Alemã apoia intervenções a nível nacional, provincial e

distrital/municipal.

Actualmente o volume de compromissos de ajuda atinge 92,5 milhões de EUR, sendo 71,0

milhões de EUR (76,8%) Cooperação Financeira e 21,5 milhões de EUR (23,2%)

Cooperação Técnica. Os compromissos de Apoio Directo ao Orçamento atingem 34,0

milhões de EUR, ou seja mais de 36,8% do total dos compromissos de ajuda. Além disso, a

Alemanha participa no financiamento ao País por via de organizações multilaterais e

regionais, tais como União Europeia, Banco Mundial, Banco Africano para o

Desenvolvimento e Nações Unidas.16

4.3.2 Irlanda

A Irlanda estabeleceu o programa de cooperação bilateral com Moçambique em 1996, e é

actualmente um dos maiores doadores para o Orçamento do Geral do Estado, com uma

soma de 24 milhões de EUR no presente ano. O objectivo central é apoiar o GdM na

implementação e monitoria do PARPA, garantindo assim o alinhamento com políticas e

programas do GdM. O fundamento para tal foi manifestado no White Paper on Irish Aid, o

qual indica a parceria, apropriação pública e transparência, eficácia e qualidade, coerência e

sustentabilidade a longo prazo como princípios fundamentais da Cooperação Irlandesa

(Goverment of Ireland 2005: 9).

A Irlanda é um dos doadores que apresenta bom desempenho em relação à matriz do QAD

dos PAPs (Castel-Branco 2007: 28). No âmbito do Country Strategy Paper 2004-2006 foram

disponibilizado 106 milhões de EUR; aproximadamente 70% do orçamento foi afectado ao

16 http://www.maputo.diplo.de/Vertretung/maputo/pt/05/Wirtschaftliche__Zusammenarbeit/WZ__unterbereich.html
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apoio ao governo central, como apoio ao orçamento, e aos sectores, como apoio directo aos

sectores.  A Irlanda também presta apoio directo aos governos provinciais de Inhambane e

Niassa, com vista assegurar as actividades dos governos, assim como promover outros

projectos da sociedade civil (Irish Aid 2007: 14).

A Irlanda, no seu novo Documento de Estratégia de País para Moçambique (Country

Strategy Paper, Mozambique 2007-2010) com um fundo de 208 milhões de EUR para um

período de quatro anos,17 tem como objectivo geral “contribuir para a redução da pobreza

apoiando o desenvolvimento, a implementação e monitoria das políticas a favor dos pobres

em Moçambique.” (Irish Aid 2007: 20).

A Irlanda manifesta a pretensão de manter a “mistura de modalidades e instrumentos

complementares” na disponibilização da ajuda, aproveitando as vantagens e lições que

cada uma das modalidades oferece (Government of Ireland 2005: 72; Irish Aid 2007: 7). O

compromisso para os actuais sectores também será mantido, “mas mudará o seu realce

para promover as mudanças e capacidades exigidas para se garantir que as políticas

nacionais e sectoriais sejam implementadas localmente” (Irish Aid 2007: 15). Por

conseguinte, manter-se-á o apoio aos programas provinciais na Gestão de Finanças

Públicas, Reforma do Sector Público e Descentralização.

A capacidade do Governo e dos parceiros da sociedade civil será fortalecida de forma a

implementarem políticas e programas que favoreçam os pobres. O fortalecimento da

participação da sociedade civil é visto como uma área que necessita de apoio. Neste

contexto, a Irlanda em conjunto com o Reino Unido/DFID, através do Mecanismo de Apoio à

Sociedade Civil (MASC), contribuirá para o fortalecimento da sociedade civil na advocacia e

monitoria da governação.

Também está previsto apoio ao sector privado, esperando-se que durante o período da CSP

uma estratégia específica para concretizar o seu compromisso com este sector.

Um objectivo estratégico da CSP da Irlanda é “melhorar a eficácia da ajuda através do

fortalecimento das relações entre os doadores e o Governo, melhorando a qualidade do

diálogo, da parceria e da gestão do programa.” Assim, no contexto da Declaração de Paris,

a Irish Aid, como Coordenador da Troika+ de Abril de 2007 a Março de 2010,18 actuará com

vista a melhorar o mecanismo de Apoio ao Orçamento Geral e a reduzir os custos de

transação através de processos de orientação da Revisão Semestral e Conjunta. Ainda no

referente a coordenação e harmonização, a Irlanda sublinha a importância da prestação de

contas perante os doadores para garantir que os fundos sejam correctamente gastos, no

entanto apoia a maior coordenação e harmonização dos esforços dos doadores, para

reduzir a os custos de transação e duplicação de esforços e aumentar a eficácia da ajuda,

nos termos da Declaração de Paris. O Governo da Irlanda reconhece que isso poderá

17 Deste modo Moçambique tornar-se-á o maior recipiente de ajuda da Irlanda.

18 Troika+ é um grupo de três doadores bilaterais, mais dois multilaterais, que juntamente representam os G19.
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diminuir a visibilidade da contribuição da Irlanda, colocando novos desafios para a

apresentação do programa ao público.

4.3.3 Reino Unido

O Reino Unido é membro do G19 (PAPs), prestando Apoio Orçamental Directo ao GdM na

implementação do PARPA desde 2001. Em 2006, o apoio ao orçamento concedido pelos

doadores atingiu 300 milhões de US$, tendo o Reino Unido, através do Departamento para

o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (UK Department for International

Development, DFID), contribuído com valor de 65 milhões de US$, isto é 21,7%. Por

conseguinte,  o Reino Unido é um dos maiores doadores ao orçamento, juntamente com o

Banco Mundial, a Comissão Europeia e o Banco Africano de Desenvolvimento.

O portofólio abrange áreas da educação, saúde, infra-estruturas, reforma da gestão

financeira e do sector público. Com uma carteira de ajuda de 100 milhões de US$ para

2006, a modalidade de ajuda dominante é o apoio ao orçamento. Do montante total de

ajuda disponibilizada, o Apoio ao Orçamento Geral perfaz 65,0%, Saúde e HIV/SIDA 12%,

Educação 6,0%, Governação 6,0%, Infra-estruturas (4%) e Sociedade Civil 2%.

O pressuposto do apoio da DFID à Moçambique é a certeza de que “o GdM dá prioridade

suficiente à redução da pobreza e possui sistemas financeiros abertos e transparentes”

(DFID, 2006). Uma vez que a boa governação é vista como pressuposto no combate a

pobreza, o DFID apoia o GdM na melhoria do sistema de gestão financeira pública, assim

como na formulação e implementação de iniciativas no âmbito da reforma do sector público

e do combate à corrupção. Com vista a melhorar a apropriação e a prestação de conta na

sociedade moçambicana, o DFID apoia a sociedade civil de várias formas. Assim, o DFID,

em conjunto com Irish Aid, apoia a concepção e implementação do Mecanismo de Apoio a

Sociedade Civil (MASC) que tem como finalidade a melhoria das capacidades  de

engajamento da OSCs na advocacia, diálogo sobre políticas e monitoria da governação. O

DFID apoia o Centro de Integridade Pública no seu papel de observatório independente da

corrupção, assim como apoiou a participação da sociedade civil na reforma da lei eleitoral.

O DFID também presta apoio para a criação de um ambiente propício para o crescimento

através de fomento da participação dos desfavorecidos e do sector privado no mercado.

Neste contexto, o DFID apoia a construção e reabilitação da rede de estradas, o aumento

do acesso à terra e segurança dos direitos da terra, assim como medidas para facilitar o

comércio regional.

Para garantir intervenções sólidas, o DFID dá grande importância à melhoria constante da

capacidade de análise e monitoria do ambiente para o desenvolvimento no País. Neste

contexto, o DFID têm utilizado diversos instrumentos, por exemplo realizando ou

encomendando estudos e avaliações sobre diversos assuntos relevantes à implementação

do seu programa.19

19 Por exemplo: Strategic Conflict Assessment (Vaux et. al. 2006), Political Governance in Mozambique (Macamo 2006) e Country

Governance Analysis (DFID 2007a).
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Não só em Moçambique, como noutras partes do mundo, o DFID abandonou a abordagem

de Apoio a Projectos, colocando o seu enfoque no Apoio Programático, colhendo por isso

criticismo de várias entidades e pessoas; por exemplo, Robert Chambers advoga que a

eficácia da ajuda sofreu devido ao abandono abrupto de projectos em curso e avançado

estado de preparação (Chambers 2007).

Muito cedo, no seu CAP 2002-2007, o DFID reconheceu a importância da harmonização

dos esforços dos doadores, pois com uma série de doadores actuando no País havia o

perigo da duplicação de esforços, inconsistência e incoerência, além da sobrecarga do

Governo (DFID 2001: 15). O DFID decidiu pelo aumento da proporção do Apoio Directo ao

Orçamento, o que torna a previsibilidade e transparência muito importantes. Evidentemente

que, com isso, as questões da identificação e demonstração do valor acrescentado do apoio

dos doadores, assim como da monitoria e avaliação das suas actividades ganha uma outra

dimensão. O DFID deixou bem claro que o modelo de entrega da ajuda através dos

projectos é bastante fraco, e que a abordagem de apoio sectorial, mesmo apresentado

sérias fraquezas, constituiu um progresso na coordenação dos doadores e na planificação

sectorial do GdM, em relação a abordagem de apoio a projectos. O DFID procurou assim

“maximizar a eficácia da ajuda canalizando a ajuda através do sistema do governo central”,

o que pressupõe o reforço da responsabilidade mútua, com obrigações tanto para o GdM,

como para os doadores (DFID 2001: 18).

Duas questões de relevo que se apresentam são as seguintes, primeiro, o DFID pretende

garantir o apoio ao orçamento no contexto do PAF, em que o GdM assegura que os

compromissos de gastos sejam executados nas áreas prioritárias identificadas no PARPA;

segundo, a eficácia da ajuda pressupõe também a existência de transparência e prestação

de contas, não meramente entre GdM e os doadores, mas também entre o GdM e os

cidadãos, através de diversas instituições, tais como a Assembleia da República, o Tribunal

Administrativo e os mecanismos de participação da sociedade civil.

A evolução do ambiente para o desenvolvimento do País e para o aumento da eficácia da

ajuda, assim como as lições da implementação do CAP 2002-2007 indicam que esta última

questão torna-se bastante evidente e crucial, demandando respostas adequadas por parte

do DFID e outros doadores. Neste contexto, nota-se um esforço em dar resposta a esta

preocupação, por exemplo através do apoio a concepção e implementação do Mecanismo

de Apoio à Sociedade Civil, MASC (DFID 2007b: 26). Já no processo em curso de

formulação do Plano de Assistência ao País 2008-2012, esta questão ganhou um lugar de

destaque.

De facto, a pretensão de satisfazer as metas do GdM no referente a eficiência e eficácia da

ajuda, no sentido de que, até 2010, 75% do Apoio Total da DFID a Moçambique será Apoio

ao Orçamento, e até 2008, 100% da ajuda disponibilizada pela DFID ao GdM seja on-

budget, sob a prevalência da fraqueza dos mecanismos de prestação de contas (em

especial, o parlamento e a sociedade civil), coloca novos desafios ao DFID e ao trabalho de

parceria com outros doadores (DFID 2007b: 7). É, pois, necessário analisar constantemente

e entender a complexidade do ambiente de ajuda no País, a fim de que a gestão da ajuda
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seja de facto eficiente e a ajuda seja eficaz. Este é um exemplo claro do tipo de desafios

que a implementação de Declaração de Paris no País poderá enfrentar no futuro.

4.3.4 Estados Unidos da América

O White Paper on U.S. Foreign Aid constatou que na perspectiva de interesses de longo

prazo dos EUA, de entre os vários objectivos, “the goal of tranformational development”

constitui o melhor investimento.20 Neste documento, a Administração Norte-Americana

também sublinha a importância do aumento da eficácia e coerência das políticas da ajuda

externa. A ajuda externa é eficaz quando existe liderança, apropriação e participação locais.

Neste contexto, para a melhoria da eficácia da ajuda dos EUA, são sugeridas diversas

medidas, tais como: clarificação dos objectivos da ajuda e alinhamento dos recursos com

esses objectivos; alocação da ajuda entre os países e nos países com recurso a maior

selectividade; ênfase no reforço da capacitação institucional; maior ênfase na parceria,

apropriação e participação internas; aumento da capacidade de absorção; melhoria da

coordenação entre doadores e melhor graduação temporal e efectiva da ajuda do

desenvolvimento (U.S. Foreign Aid 2004).

Neste contexto, em Março de 2002 o Presidente dos EUA, George Bush, lançou o “new

compact for global development”, e propôs a criação de um mecanismo de implementação,

o Millennium Challenge Account (MCA), cujo objectivo é reduzir a pobreza através do

crescimento económico. A coordenação e complementaridade dos instrumentos e

portofólios disponíveis - USAID e Millennium Challenge Corporation (MCC) - parecem ser

aspectos cruciais para garantir uma maior eficácia e coerência da ajuda.

Em Maio de 2004, Moçambique tornou-se elegível para solicitar assistência do MCA. No

corrente ano, o Conselho de Direcção do Millennium Challenge Corporation aprovou um

montante de 506,9 milhões de US$ para apoio ao programa Compact com vista a reduzir a

pobreza e fortalecer o crescimento económico no Norte de Moçambique.21 Compact tem

quatro componentes, nomeadamente Projecto de Água e Saneamento (203,6 milhões de

US$), Projecto de Transportes ($176,3 milhões de US$), Projectos de Serviços de Terra

($39.2 milhões de US$) e Projecto de Apoio a Rendimentos Agrícolas ($17,4 milhões de

US$). O Compact inclui também 70,5 US$ para a gestão do programa, supervisão,

fiscalização, auditoria financeira, monitoria e avaliação.

Os EUA foram em 2002-2004 o 3º. maior doador de Ajuda Oficial de Desenvolvimento a

Moçambique. Os EUA são membro com estatuto de observador do G19, uma vez que não

contribuem financeiramente para o Apoio do Orçamento Geral, contudo contribuem com

seus conhecimentos e experiências.

20 Five core operational goals of US foreign assistance: a) Promoting transformational development, b) Strengthening fragile states,

c) Providing humanitarian relief, d) Supporting U.S. geo-strategic interests and e) Mitigating global transformational ills (U.S.

Foreign Aid 2004; USAID 2004).

21 http://www.mcc.gov/countries/mozambique/index.php
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A USAID aprovou já o novo Plano Estratégico para o País 2004-2010 (CSP). Este

documento reconhece e enaltece o forte grau de coordenação dentro da vasta comunidade

doadora. O CSP 2004-2010 prevê gastar 45,0 milhões USD por ano até 2010. A distribuição

de fundos é nos seguintes moldes: Rendimentos rurais (35%), manufactura com uso de

trabalho intensivo (23%), governação municipal (4%), HIV/SIDA (20%) e sobrevivência de

crianças (18%). O Plano Estratégico da USAID alinha as suas prioridades com as do GdM,

nomeadamente aumento dos rendimentos rurais, promoção de indústria de uso intensivo de

mão-de-obra, aumento da sobrevivência das crianças, serviços de saúde reprodutiva,

combate ao HIV/SIDA, promoção da equidade do género e melhoria da governação

democrática ao nível local, apoio ao desenvolvimento da capacidade humana e anti-

corrupção.

A principal modalidade de disponibilização de ajuda da USAID é a assistência a projectos. A

USAID também participa no PROAGRI, uma Abordagem de Apoio Sectorial (SWAp)

constituída por vários doadores para apoiar a agricultura (aumento dos rendimentos das

áreas rurais), alocando fundos para assistência técnica ao Ministério da Agricultura, sector

privado e ONGs.

Como um dos maiores doadores, a USAID enfatiza a necessidade de observância das

prioridades locais, a coordenação com outros doadores, a formulação de programas em

colaboração com os parceiros moçambicanos, assim como o impacto nas populações rurais

pobres.

4.3.5 Banco Mundial

O PARPA I (2001-2005) foi aprovado pelo Conselho de Ministros da República de

Moçambique em Abril de 2001, e o Conselho de Direcção do Banco Mundial e do FMI

aprovaram-no, em Agosto do mesmo ano, como o primeiro completo Documento

Estratégico para Redução da Pobreza (Poverty Reduction Strategy Paper, PRSP). O Banco

Mundial, na sua Estratégia de Assistência ao País 2003-2007 (Country Asssistance

Strategy, CAS), reconhece o combate a pobreza como objectivo principal, e sublinha que

para tal Moçambique necessita de um rápido crescimento económico, assim como de uma

redistribuição dos gastos públicos para aqueles sectores com elevado potencial de redução

da pobreza. 22 Partindo do princípio de que o PARPA I identificava os problemas e propunha

acções apropriadas de resposta, a CAS 2003-2007 apoiava a sua implementação com

enfoque em três áreas (pilares da CAS): (i) melhoria do clima de investimento; (ii) expansão

da provisão de serviços; (iii) desenvolvimento da capacidade do sector público para

melhoria da responsabilidade e prestação de contas, e regulação das actividades do sector

privado (World Bank 2003: ii).

22 “To reduce poverty, Mozambique needs rapid growth sourced in agriculture and labor-intensive manufacturing and services.  To

improve agricultural productivity, the Government should promote yield-improving inputs and improved technologies and

rehabilitate essential rural infrastructure in Nampula and Zambezia, Mozambique’s breadbasket.  To expand manufacturing and

services, it should improve the investment climate” (World Bank 2003: i).
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A revisão do desempenho do portofólio do País (Country Portfolio Performance Review,

CPPR), realizado pelo Banco Mundial em Abril de 2003, em relação a questão do

alinhamento, harmonização  e coordenação dos esforços dos doadores extraiu as seguintes

lições:

“Partners need to work harder to align their support with the PARPA and to build the Government’s

own systems, whether or not they are able to support the common funding mechanisms.  They also

need to ensure that increased attention to donor harmonization (the means to an end) does not

result in decreased attention to development impact.  Improved donor coordination, pursued as an

end in itself, may fail to deliver tangible results.  In parallel to the PRSC work with the MPF, the

Bank will continue to provide technical assistance, analytical and advisory services to strengthen

Mozambique’s experience with financial pooling arrangements.  Agriculture, education and health

will continue to be the focal sectors, and the Bank will also work closely with the G11 donors,..”

A  CAS 2003-2007 é seguida pela Country Partnership Strategy 2008-2011 (CAP), que

continuará o apoio aos esforços do GdM na implementação do PARPA II 2006-2010, e

consolidará os progressos alcançados na agenda de harmonização da ajuda, assim como

no aumento da sua eficácia. A CAS 2008-2011 contém 3 pilares, nomeadamente (i)

aumento da responsabilidade e participação pública; (ii) acesso equitativo aos principais

serviços; e (iii) crescimento sustentável e alargado (World Bank 2007a: 27 ff.).

O Banco Mundial é membro do Grupo 19, e é o maior doador no País, tendo contribuído em

ca. 20.5% do total da ajuda em 2004-2006. A composição da carteira de ajuda é bastante

variada, englobando Apoio ao Orçamento Geral, apoio a grande projectos de infra-

estruturas públicas e projectos na área da reforma do sector público, descentralização, etc.

Contudo, apenas 27% da ajuda é alocada através do sistema de gestão de finanças

públicas, sendo a maior parte da ajuda  disponibilizada via projectos.



Moçambique: Uma análise independente da apropriação e prestação de contas no sistema de ajuda ao desenvolvimento 23

4.4 Eficácia da ajuda externa: interesses, paradigmas e incertezas

A fim de situar convenientemente a questão da eficácia da ajuda no contexto da sociedade

moçambicana, e desta forma poder enquadrar os actuais desafios e tendências, sugerimos

uma breve reflexão sobre questões de natureza de economia política e de relações de

poder, assim como de discrepância entre o discurso e a realidade. Essa reflexão permitirá ir

para além dos aspectos contidos no quadro analítico proposto pelo EURODAD. Na análise

e discussão das constatações, a reflexão sugerida explora com um enfoque mais crítico os

desenvolvimentos específicos do sistema da ajuda externa em Moçambique. Deste modo,

as conclusões da pesquisa podem ser extraídas e explicadas  com recurso a um substracto

teórico mais sólido, a fim de vislumbrar melhor os desafios da Declaração de Paris face à

situação concreta da sociedade moçambicana, e indicar algumas situações falaciosas.

1 É importante anotar que a relação entre o GdM e os doadores é determinada também

por interesses de ordem política. Estaríamos sendo bastante simplistas se

assumíssemos que o GdM, assim como o Estado Moçambicano, são em si homogéneos

no referente a interesses e que o GdM expressa em todos os momentos um

posicionamento consensual dos segmentos relevantes da sociedade sobre o papel da

ajuda. A nossa noção de economia política, obriga-nos a tomar o GdM não como uma

instituição homogénea, mas sim tentar captar e estruturar os diversos interesses e forças

nos diferentes níveis do Governo e Estado.

2 O Estado Moçambicano continua bastante dependente de interesses de ordem político-

partidário, que nem sempre permitem que ele actue como regulador entre interesses

privados ou políticos imediatos e os interesses da sociedade em geral. A falta de clara

distinção entre o Estado e o partido no poder, FRELIMO, dificulta o processo de

formação e articulação dos interesses do Estado. E isso afecta o relacionamento entre o

Estado e o Cidadão em particular, e a Sociedade em geral. Consequentemente, a ajuda

externa fica dependente de interesses não sujeitos a escrutínio e fiscalização. Nestas

condições, a ajuda externa pode ser tomada por alguns segmentos da sociedade como

uma renda que interessa maximizar, e isso já não tem nada a ver com raciocínios à volta

da eficácia da ajuda, que a Declaração de Paris pode conter ou procura explorar e

promover.

3 A situação acima descrita, aliada ao elevado nível de dependência da ajuda externa,

sugere que questões de liderança e apropriação do processo de concessão de ajuda por

parte do GdM sejam também analisadas à luz do espaço real de manobra existente para

o GdM e face aos interesses nele cristalizados.

4 Na sociedade moçambicana, com uma experiência recente de um regime político mono-

partidário e um Estado com estrutura político-administrativa altamente centralizada sobre

uma fraca base sócio-económica, é importante analisar as implicações que a Declaração

de Paris poderá ter, caso os princípios básicos subjacentes a esta Declaração, não

sejam suficientemente acautelados. É muito provável que nestas condições a

Declaração de Paris tenha um efeito centralizador que, em última instância, pode pôr em

causa a eficácia da ajuda. Por isso, é necessário discutir a qualidade dos avanços sob
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estas condições. É importante analisar até que ponto, sob estas condições, o carácter

centralizador do GdM, ao nível central, enfraquece outros níveis e instituições, tais como

autarquias locais, OSCs, sector privado, no referente ao seu papel e contribuição para a

melhoria da eficácia da ajuda externa.

5 Uma vez que a ajuda externa é negociada entre o GdM e os doadores, e a Assembleia

da República, os cidadãos e as OSCs não participam activamente na discussão e

aprovação da mesma, a relação entre o Governo e os cidadãos pode ser negativamente

influenciada.  Sendo assim, o diálogo entre GdM e os doadores sobrepõe-se ao papel de

fiscalização e escrutínio da Assembleia da República (AR) e dos cidadãos; a AR, os

cidadãos, a sociedade civil, o sector privado, as autarquias locais e até instituições de

escalão inferior do Estado poderão ficar com pouco espaço para articularem os seus

interesses. A Declaração de Paris não parece responder a esta questão.

6 A fraca contextualização do País na aplicação de Declaração de Paris poderá conduzir à

predominância do mero diálogo sobre procedimentos e mecanismos, em prejuízo do

diálogo necessário sobre os políticas e princípios sobre os quais assenta a Declaração

de Paris. À avaliação da eficácia da ajuda deveria estar subjacente à ideia de que o

benefício da ajuda seja tangível para o cidadão, o que pressupõe que não se percam de

vista estes princípios.

7 Importa também analisar as implicações do paradigma da planificação manifestado

principalmente nos escalões inferiores do Estado, mas também em alguns círculos

académicos. Em nome da planificação e desenvolvimento harmonioso do País, há

indicações de que alguns conceitos e procedimentos, baseiam-se na falsa ideia de que

“é possível planificar tudo e envolver todos”. Ora, será sensato esperar que todo o tipo

de actividades de indivíduos ou mesmo grupo de indivíduos seja integrado no processo

global de planificação? Parece prevalecer ou renascer a ideia,  de que fora do global e

fora do plano, não há lugar para outros interesses e actividades.23 Por exemplo, parece

não fazer sentido e até pode ser contraprodutivo interferir ou ditar na cooperação

descentralizada de autarquias locais e na cooperação de ONGs - mesmo que esta seja

na base de projectos – uma vez que são entes diferentes do GdM e prosseguem

interesses próprios das respectivas populações e constituências.

8 No discurso actual, e até certo ponto na senda da alta volatilidade dos doadores às

mudanças de paradigmas, arrastando consigo representantes do GdM, OSCs e

instituições académicas e de investigação, tem aumentado o criticismo à Abordagem de

Apoio a Projectos, num processo em que se sublinham as desvantagens desta

23 O processo de planificação participativa distrital, sem dúvidas crucial para o desenvolvimento local, algumas vezes tem sido

minado por tendências que desvirtuam a finalidade do plano, o conceito estratégico do plano e o diálogo entre o Governo

Distrital, a Comunidade, a Sociedade Civil e o Sector Privado para a definição da estratégia de desenvolvimento distrital e para a

operação do ciclo anual de planificação, desembocando num controlo exagerado da actividades das populações, bloqueando a

iniciativa das populações, havendo mesmo casos onde as exigências são de cariz totalitário, tais como “todas as  actividades de

OSCs e do sector privado devem ser incluídas no Plano do Distrito”. Assim, alguém questionava “porque razão actividades de

um grupo de criadores de pombos durante os tempos livres devem ser incluídas no Plano do Distrito?”.



Moçambique: Uma análise independente da apropriação e prestação de contas no sistema de ajuda ao desenvolvimento 25

abordagem, mas também se perde e ofusca a visão sobre as suas eventuais vantagens

(vide Killick, Castel-Branco & Gerster 2005: 46; OECD 2006: 12; Hodges & Tibana 2005:

58). A crítica a Abordagem de Apoio a Projectos se baseia sobretudo nos argumentos do

fardo administrativo e dos custos de transação e, com menor intensidade, da baixa

sustentabilidade do impacto, contudo não apresenta evidências que mostrem que as

outras modalidades de ajuda externa são infalivelmente superiores a Abordagem de

Apoio a Projectos. Por exemplo, não são debatidas as vantagens que podem advir de

projectos, como a indução de inovação em certas áreas quando a assistência é bem

encaminhada e tem áreas de impacto e riscos bem definidos. A existência de projectos

fora do Governo Central é considerada per si negativa, alegando-se que estes projectos

tornam a coordenação extremamente difícil (OECD 2006: 12). Assim, sob o escudo da

Declaração de Paris contra a “proliferação de projectos” esquece-se que a sociedade é

composta por outras entidades diferentes do Governo Central, como autarquias locais,

sociedade civil, sector privado e mídias independentes, não sujeitos a subordinação de

um Governo Central, mas que podem requerer e beneficiar de ajuda externa. Na nossa

opinião, este aspecto referente a natureza específica das entidades envolvidas e dos

níveis de intervenção deveria ser inserido na análise da eficácia de cada uma das

modalidades, e não apenas no argumento do fardo administrativo e custos de

transação.24 No caso em que os sistemas de gestão e prestação de contas dos países

recipientes ainda não existam, não sejam apropriados ou ainda se encontrem em

evolução, parece ser legítimo que o Apoio a Projectos mereça a sua existência e possa

até assumir um lugar de destaque no conjunto das modalidades de ajuda preferidas.

9 Havendo outros países, como a China, a Índia e o Brasil, envolvidos numa cooperação

cada vez mais volumosa e diversificada com Moçambique e oferecendo outras opções

em termos de princípios, volume, modalidades e condicionalidades da ajuda, surgem já

questionamentos ao posicionamento destes em relação a Declaração de Paris. Para

estes doadores a Declaração de Paris não é relevante, e não parece ser provável que

estes países sigam explicitamente a Declaração de Paris. Também, julgamos que o GdM

não estaria interessado em envolver todos os doadores, em particular a China, a Índia e

o Brasil, no MdE, uma vez que isso poderia até reduzir as possibilidades de escolha do

País. Queremos dizer com isso, que em termos efectivos, tendo todos os doadores no

âmbito da Declaração de Paris, diminuiria o espaço de manobra do GdM. Neste

contexto, a utilidade real de uma política e/ou estratégia nacional de ajuda externa

parece ser reduzida.

Estas preocupações deverão ser consideradas na discussão das constatações feitas com o

uso do quadro analítico proposto, assim como na produção das conclusões e

recomendações.

24 “Uma barragem gigante e monstruosa nem sempre é melhor que mil e um pequenos diques e represas” (Palavras de um

camponês chinês que perdeu a sua terra com a construção da gigantesca  barragem “Three Godges Dam”).
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5 Constatações

5.1 Capacidade de liderança do governos: A Declaração de Paris reforçou o papel

dos governos nas negociações sobre a ajuda com os doadores?

5.1.1 Escolha das modalidades e termos de ajuda

Moçambique ainda não dispõe de uma Política e/ou Estratégia Nacional de Ajuda ao

Desenvolvimento. Informações providenciadas por alguns entrevistados indicam que o

Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (MINEC) iniciou consultas com os

sectores a fim de contribuírem na formulação da estratégia. Segundo os entrevistados, a

Assembleia da República, OSCs e sector privado ainda não foram envolvidos no processo,

tendo mesmo alguns entrevistados respondido que não tinham conhecimento de tal

processo ou da possibilidade de envolvimento.

Uma parte significativa dos representantes entrevistados dos sectores do GdM e das OSCs

manifestou dúvidas quanto a relevância de uma tal estratégia, tendo alguns entrevistados

referido que isso indica “a mentalidade de dependência da ajuda” prevalecente em muitos

segmentos da sociedade moçambicana. Outros entrevistados indicaram que documentos

como o Plano Quinquenal do Governo contém já algumas linhas de orientação da política

de cooperação e estratégia de ajuda externa defendidas pelo GdM. Parece que a

manifestação da necessidade de uma política e/ou estratégia nacional de ajuda externa é

mais uma preocupação e exigência dos doadores, do que uma necessidade real do GdM e

outros actores moçambicanos.

Contudo, no referente a modalidade e termos de ajuda, o GdM, ao nível central, nos

diversos grémios de negociação e entrevistas, tem manifestado que a sua preferência e

exigência é a disponibilização da ajuda através de Apoio Directo ao Orçamento, e sem

condicionalidades por parte de cada um dos doadores. A esse nível, parece existir um forte

apoio para o aumento da proporção da ajuda que é disponibilizada através do Apoio Directo

ao Orçamento e seguindo os princípios e procedimentos do MdE (Killick, Castel-Branco &

Gerster 2005: 33; Ernst & Young 2006: 13). Nos sectores existe também um discurso que

apoia este posicionamento, porém, em parte, isso parece ser retórica, uma vez que

mecanismos como Fundos Comuns / Basket Funds no âmbito da abordagem de apoio

sectorial são vistos também como instrumentos adequados na fase actual, argumentando-

se que “temos tido boa experiência com o apoio sectorial ao orçamento e tem havido uma

redução da carga administrativa, e o essencial é que a ajuda chegue aos grupos alvos,...

mais não podemos exigir”. Em alguns casos, parece persistirem dúvidas sobre a alocação

dos fundos aos sectores em volume adequado e agilidade da disponibilização dos fundos

através do Tesouro. O governo não é monolítico no que refere a estruturação de interesses

relacionados com a ajuda. A par da dependência multidimensional da ajuda, existe uma

certa fragmentação do governo no referente a ajuda (vide Castel-Branco 2007: 20 ff.). A

confirmar isso, Gerster, no seu texto sobre os riscos do Apoio ao Orçamento Geral, afirma

que “o ponto de vista do Ministro da Finanças nos países parceiros frequentemente não é
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congruente com a forma como os ministérios sectoriais vêm o Apoio ao Orçamento Geral”

(Gerster 2007: 2).

De notar que, tanto os representantes do GdM como os representantes das OSCs não

questionaram os possíveis riscos de um nível elevado de Apoio Directo ao Orçamento.

Todavia, representantes da Assembleia da República apontaram as possíveis implicações

do elevado nível de dependência do País da ajuda externa. Neste contexto, uma elevado

nível de dependência do País da ajuda externa resulta na limitação da ligação entre os

cidadãos e o Estado, dado a falta de expressão das suas contribuições tributárias no

conjunto total dos recursos disponíveis ao Estado, maioritariamente provenientes da ajuda

externa.

Alguns doadores parecem ainda não estarem totalmente convencidos da eficácia do Apoio

Programático, em especial do Apoio ao Orçamento Geral do Estado, preferindo aumentar o

Apoio ao Orçamento Sectorial e manter elevada proporção do Apoio a Projectos, onde têm

um certo nível de escolha e influência, e procuram limitar eventuais riscos de aumento

alargado do Apoio ao Orçamento Geral do Estado. Mesmo estando fortemente envolvidos

no Apoio ao Orçamento Geral do Estado, alguns doadores (p.e. Alemanha e Irlanda)

evidenciam nas suas estratégias para o País,  uma preferência por uma adequada “mistura

de modalidades de ajuda”, embora nos pareça que esta preferência não é explícita e

abertamente articulada perante o GdM.25 Na opinião de representantes de doadores

entrevistados, esta mistura de modalidades e instrumentos de entrega da ajuda é

importante, pois permite aproveitar as vantagens de cada modalidade e instrumento e da

sua complementaridade, e eles sugerem que faça parte da estratégia de contenção de

eventuais riscos. Sendo assim, seria importante colocar explicitamente este ponto de vista

em debate e negociar com o GdM.

O Consenso de Monterrey  reconhece a necessidade de melhorar as modalidades de

entrega de ajuda com vista a qualidade da ajuda, isto é, a tornar a ajuda mais eficaz,

apontado já para o disponibilização de ajuda não vinculada e o uso de mecanismos que

respondam às necessidades dos países recipientes, incluindo o orçamento dos países

recipientes, quando seja apropriado  (Monterrey Consesus 2002, Parágrafo 43). A

Declaração de Roma sublinha a apropriação e liderança dos países recipientes, a

harmonização e alinhamento das políticas dos doadores aos políticas e sistemas e

procedimentos dos países recipientes e reconhece as diversas modalidades de ajuda,

assim como o engajamento da sociedade civil e do sector privado.

Por seu turno, a Declaração de Paris, reconhece todos esses aspectos, contudo já no

referente as modalidades de ajuda e ao envolvimento da sociedade civil e do sector privado

é, de certo modo, ambígua e/ou omissa. No referente as modalidades de ajuda, a

Declaração de Paris parece não ser bastante clara, pois por um lado ela enuncia:

“Reconhecemos que melhorar a eficácia da ajuda é possível e necessário, quaisquer que

25 Como exemplo, podemos nomear a Alemanha e a Irlanda (Vide Irish Aid 2007: 15;

http://www.maputo.diplo.de/Vertretung/maputo/pt/05/ Wirtschaftliche __Zusammenarbeit/WZ__unterbereich.html).
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sejam as suas modalidades. Ao determinarmos as modalidades mais eficazes de entrega

de ajuda, orientar-nos-emos pelas estratégias e prioridades de desenvolvimento

estabelecidas pelos países parceiros.”, sublinhando assim a apropriação e liderança dos

países recipientes. Mas, por outro lado, no momento seguinte, ela acrescenta,: “Individual e

colectivamente, escolheremos e elaboraremos modalidades adequadas e complementares,

de modo a optimizar a sua eficácia global”, o que efectivamente limita a tal apropriação e

liderança dos países recipientes (Fórum de Alto Nível 2005). O mais problemático ainda é a

aplicação destes pressupostos na prática, pois muitas pessoas julgam que teórica e

efectivamente os países recipientes (melhor ainda, os governos recipientes,) na senda da

apropriação e liderança, poderão também determinar as modalidades de ajuda mais

preferidas; como vimos atrás, esse espaço de manobra é na prática bastante reduzido.

Esta matéria não é claramente abordada no âmbito do relacionamento entre o GdM e os

doadores, e como resultado disso, no referente a faculdade do GdM definir a(s)

modalidade(s) de ajuda preferida(s), parece haver uma penumbra, pois muitos doadores

nem sempre fazem junto ao GdM referência explícita a sua própria preferência de manter a

mistura de modalidades (embora tenham-no feito nos seus documentos de política de ajuda

ao País), em relação ao embarcar plenamente na modalidade de ajuda preferida pelo GdM,

isto é, no Apoio ao Orçamento Geral.

Segundo os entrevistados do GdM e dos doadores, até ao passado recente houve poucos

casos de recusa de ajuda ou termos de ajuda. Segundo um relatório da Trócaire e Christian

Aid, em 2005 um doador precisou de obedecer as suas próprias regras e técnicas de

desembolso e tentou sair de um acordo de entrega da ajuda no sector da saúde. O

Ministério da Saúde (MISAU) recusou e insistiu que o doador cumprisse o acordo sectorial

multi-doador. O doador em causa levou a questão directamente ao MINEC/ Departamento

de Cooperação Internacional. Em resultado disso, o MISAU sofreu considerável pressão

para aceitar uma modificação do acordo multi-doador original. Outros doadores desafiaram

vigorosamente esta nova orientação do acordo original, mas deixaram a decisão final com o

MISAU que, finalmente, concordou com a modificação (Trócaire & Christian Aid 2005: 24).

Igualmente, o MISAU iniciou em 2006 uma modificação do processo de contratação de

peritos para o sector, introduzindo novos aspectos, como por exemplo a avaliação regular

do desempenho dos peritos contratados.

Contudo, representantes de doadores e agências de cooperação responderam que noutros

casos em que o GdM não concordava com os termos da ajuda, o GdM não manifestou isso,

mas optou por não se empenhar na concretização do acordado, isto é, “quando o Governo

não quer uma coisa, não refuta abertamente, simplesmente não a faz.” Todavia, há casos

em que o GdM, o sector privado e as OSCs manifestaram abertamente a sua discordância

com determinados termos e condicionalidades, mas os doadores não mudaram de posição,

conduzindo a situações desastrosas (ex.: caso da liberalização da exportação da amêndoa

de caju) (vide Castel-Branco 2007b: 27 ff.; de Renzio & Hanlon 2007: 11 ff.). Porém, um

exemplo mais saliente em que o GdM tomou claras posições contrárias às dos doadores (e

de certos círculos internos da FRELIMO), é a questão da terra, em que o GdM negou
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claramente a introdução da propriedade privada da terra. Existem também exemplos em

áreas como combate a corrupção e melhoria da justiça, onde prevalece “equilíbrio

patológico”, como Paolo de Renzio e Joseph Hanlon caracterizam a situação em que tanto o

GdM como os doadores ficam amarrados aos seus próprios interesses, assim os doadores

aceitam um certo nível de corrupção em troca de uma política de compadescência  e

continuam pressionando para reduzir a corrupção e melhorar a governação, enquanto

grupos da FRELIMO que capturaram o Estado resistem fortemente e defendem a sua

posição  (de Renzio & Hanlon 2007: 12 ff.). Situação similar acontece com os doadores e o

GdM no seu posicionamento em relação ao mau funcionamento do sistema judiciário, que

no entanto não implementa as necessárias reformas. Portanto, de Renzio e Hanlon

concluem que naquelas áreas em que a liderança da FRELIMO tem interesses

fundamentais de cariz político ou interesses pessoais, o GdM está preparado para não

aceitar os termos e condições da ajuda.

Em resumo, a Declaração de Paris abriu algum espaço para que o GdM se pronuncie sobre

a escolha das modalidades de ajuda externa, contudo, dado ao elevado nível de

dependência do País da ajuda, esse espaço é, em termos efectivos, reduzido; embora haja

algum espaço para não aceitar certos termos de ajuda. Atendendo que esse espaço, em

última instância, é determinado por outros factores, que não a ajuda externa, tais como

potencial económico, diversidade de parceiros, capacidade de inovação e

consequentemente importância geo-estratégica, parece que a simples formulação de uma

política e/ou estratégia de ajuda externa não poderá trazer grande valor acrescentado, para

além do estabelecido na política e estratégia global de desenvolvimento do País e plasmado

em documentos como o Programa Quinquenal do Governo, pois, em geral, a primeira tem

apenas carácter instrumental em relação a segunda, podendo até ser de importância

marginal.

Representantes dos sectores do GdM consideram a abordagem de Apoio ao Orçamento

Sectorial como uma boa experiência, embora esta tenha algumas deficiências. Segundo

alguns destes entrevistados, “o essencial é que a ajuda não acarrete enorme carga

administrativa e chegue aos beneficiários”.

5.1.2 Faculdade do Governo para influenciar os doadores e exigir cumprimento dos seus

compromissos

A melhoria da ajuda externa a Moçambique também se explica pelo estabelecimento e

funcionamento de um mecanismo de coordenação entre o GdM e os doadores. Neste

contexto, em 2004 foi assinado um Memorando de Entendimento entre o GdM e os

Parceiros do Apoio Programático (PAPs). Este é um mecanismo de coordenação

envolvendo actualmente 19 signatários que disponibilizam Apoio Directo ao Orçamento de



Moçambique: Uma análise independente da apropriação e prestação de contas no sistema de ajuda ao desenvolvimento 30

Estado moçambicano.26 O GdM e os PAPs estabeleceram princípios para esta parceria e

definiram compromissos a fim de melhorar a qualidade da ajuda programática.27

Segundo o Artigo 13 do MdU, os PAPs comprometem-se a providenciar Apoio Programático

de forma a que

a se alinhe com os instrumentos e processos moçambicanos de gestão financeira

(incluindo diálogo em torno do PARPA, PES, CFMP e OE),

b aumente a previsibilidade dos fluxos de fundos de doadores,

c garanta a transparência das condições de financiamento,

d melhore a harmonização para a eliminação de condições e requisitos administrativos

bilaterais,

e reduza o fardo administrativo da assistência ao GdM através da execução de mais

missões e análises conjuntas e uso de procedimentos comuns, e

f fortaleça a capacidade do GdM de cumprir os seus compromissos, através de prestação

de assistência técnica e capacitação apropriada (GoM & PAPs 2004).

A Declaração de Paris veio fortalecer o processo de negociação  já iniciado, em especial

aumentou o espaço de manobra do GdM, através do alinhamento das políticas dos

doadores às políticas e estratégias nacionais, prestação de contas, uso de instrumentos de

planificação, etc. Todavia, deve reconhecer-se que o País, na base das experiências

próprias e do Consenso de Monterrey e Declaração de Roma sobre Harmonização, já havia

iniciado passos determinados para a melhoria do sistema de ajuda externa antes da

Declaração do Paris. Até certo ponto, esta inspirou-se na experiência do GdM e doadores

em Moçambique. Sem dúvida, a Declaração de Paris veio reforçar a posição dos actores

principais em Moçambique no referente aos seus objectivos e procedimentos para o

aumento da eficácia da ajuda.

No referente a coordenação da ajuda, os representantes do GdM apontaram que existe uma

clara divisão de responsabilidades entre MINEC, MPD e MF, onde o MPD assume as

funções técnicas de coordenação do diálogo com os doadores, enquanto que o MINEC se

ocupa com os aspectos formais, e o MF joga um papel importante no controlo e informação

sobre aspectos financeiros. Contudo, alguns representantes dos doadores manifestaram

que nem sempre é bem claro o papel de uma destas instituições no referente a

coordenação da ajuda.  Nesta linha de pensamento, a separação dos Ministério das

Finanças do Ministério de Planificação é vista por alguns entrevistados como sendo

problemática para a coordenação, enquanto outros entrevistados aclamavam a separação,

mas acham que a função Orçamento devia ter sido enquadrada no Ministério da

26 Actualmente, os PAPs são os seguintes: Áustria, Banco Africano de Desenvolvimento, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Reino Unido,

Comissão Europeia, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Noruega, Portugal, Espanha, Suécia, Suíça e

Banco Mundial. Como observadores são: Estados Unidos da América, Japão e Fundo Monetário Internacional.

27 Informação detalhada sobre estrutura e funcionamento do mecanismo de coordenação é fornecida no sub-capítulo 4.1.
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Planificação e Desenvolvimento, deixando o Ministério de Finanças com as funções

Tesouro, Contabilidade Pública e Inspecção e Controlo.

No referente a presidência dos grupos consultivos, os entrevistados afirmaram que o GdM

tem assumido, nos últimos dois anos, a liderança. Neste contexto, foi indicado como

exemplo, o facto de desde 2005 os relatórios dos pilares e grupos de trabalho sectoriais

serem feitos pelos técnicos do GdM e não pelos técnicos dos doadores, o que era frequente

no passado. Contudo, os doadores são ainda mais proactivos na elaboração dos relatórios.

Os doadores esperam que o GdM assuma a posição de liderança com mais vigor e

expressividade.

No que concerne ao equilíbrio de forças no seio dos grupos consultivos, há opiniões

divergentes, pois enquanto os representantes do GdM afirmam existir já uma certa

capacidade por parte do GdM, os representantes dos doadores, agências de cooperação e

OSCs afirmam que embora a capacidade técnica do GdM nos grupos técnicos de trabalho

esteja crescendo (p.e. nos grupos sectoriais da educação e saúde), ainda existe a

necessidade de aumentá-la significativamente. Os representantes dos sectores do GdM

apontaram que os grupos sectoriais de trabalho precisam de reunir mais capacidade

técnica, e que os doadores nem sempre enviam especialistas da área, o que diminui a

substância do diálogo.  Representantes da sociedade civil indicaram que a agenda dos

assuntos a discutir não é influenciada pelas OSCs, pois os temas discutidos não são

propostos pelas OSCs, mas sim pelo GdM e pelos doadores; isso se deve a fraca

capacidade técnica das OSCs, e às vezes a informação tardia às OSCs sobre a agenda e

calendário das sessões, o que interfere no programa de actividades das OSCs e dificulta a

sua preparação para participar activamente nos grupos de trabalho. Na sector da educação

espera-se ainda que a sociedade civil comece a participar no grupo sectorial de trabalho.

O GdM já assumiu a liderança, por exemplo no referente aos instrumentos de monitoria da

implementação do PARPA, bem como nos processos de Revisão Semestral e Conjunta,

onde os relatórios, na maior parte dos casos, são já preparados pelos funcionários do GdM,

e não pelos oficiais dos doadores.

A capacidade de implementação das estratégias de gestão de ajuda tem aumentado devido

ao mecanismo de coordenação, pois este permite maior diálogo e aumenta a confiança e a

previsibilidade dos desembolsos, contudo persistem algumas dificuldades relacionadas não

só com as capacidades do próprio governo, mas também com o facto de parte dos

doadores continuar a usar mecanismos de entrega de ajuda diferentes do Apoio Directo ao

Orçamento. De facto a maior porção da ajuda externa é entregue fora do sistema de Apoio

Directo ao Orçamento.28

Existem exemplos de algumas situações, em que o GdM tem adoptado políticas que nem

sempre têm o consentimento dos doadores. Um caso evidente, é a introdução do Fundo

para Despesas de Investimentos de Iniciativa Local, agora conhecido por Orçamento para

28 Vide sub-capítulo 4.3.
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Investimento de Iniciativa Local (vulgarmente designado por “7 bilhões de MT”, hoje “7

milhões de MTn”),29 tendo apanhado de surpresa muitos doadores e agências de

cooperação. Outro exemplo bastante recente, é o facto do GdM, através do Presidente da

República, ter sublinhado a necessidade de criação de um banco de desenvolvimento como

uma solução para a falta de financiamento agrário, porém, isso ainda não teve receptividade

entre os doadores.

No referente ao equilíbrio de forças entre GdM e doadores, representantes das OSCs

indicaram que o GdM demonstrava grande capacidade de “jogo de cintura”, por exemplo no

referente ao fraco desempenho na área da governação, devido a demora na aprovação de

legislação para o sector da administração da justiça com vista a melhoria do acesso à

justiça por parte dos cidadãos, falta de progressos na implementação da Estratégia Anti-

corrupção, a não aprovação da política de descentralização, a falta de avanços na

municipalização e a proporção diminuta das autarquias em relação ao Orçamento do Estado

(GoM & PAPs 2006b: 6 ff.; GoM & PAPs 2007b: 4; GoM & PAPs 2007c: 45 ff.). Como vimos

no sub-capítulo 5.1.1., também existe em alguns destes casos um “equilíbrio patológico”

entre o GdM e os doadores.

No referente ao conteúdo do PAF, nos últimos tempos o GdM tem aumentado a sua

capacidade de negociação. O GdM, inicialmente parece não ter tido poder (ou mesmo

interesse) de negociação no estabelecimento do conteúdo do Quadro de Avaliação do

Desempenho, contudo desde 2005 nos exercícios de revisão conjunta o GdM têm

conseguido modificações de alguns indicadores/metas. Por exemplo, a inclusão de novos

indicadores para a avaliação do progresso na área da justiça, legalidade e ordem pública,

assim como a redução de metas que se considerem bastante ambiciosas (GoM & PAPs

2006b: 19).

No referente as implicações destes mecanismos para o aumento da eficácia da ajuda, a

análise feita indica que o MdE entre o GdM e os PAPs, assim como os diferentes grémios

de coordenação e grupos de trabalhos estabelecidos, permitiram um progresso significante

nas relações entre o GdM e os doadores, e na entrega da ajuda. Contudo, é importante

sublinhar que trata-se de uma melhoria que diz respeito aos mecanismos e procedimentos

do sistema de ajuda, e não uma melhoria da qualidade do diálogo político entre o GdM e os

doadores. Neste contexto, a implementação de Declaração de Paris, não está sendo

acompanhada por uma real melhoria da qualidade do diálogo político sobre questões que

tocam os princípios subjacentes do MdE entre o GdM e os PAPs e da própria Declaração de

Paris.

29 Fundo para Despesas de Investimentos de Iniciativa Local (7 milhões de MTn), introduzido no âmbito da Lei dos Órgãos Locais

do Estado (Lei 8/2003, de 19 de Maio) para afectar fundos públicos ao Governos Distritais com vista a sua aplicação em

actividades de pequeno/médio porte de impacto junto às populações locais (República de Moçambique 2006d: 1). Também

conhecido como Orçamento de Investimento de Iniciativas Locais (OIIL), e com uma vaga interpretação, a sua finalidade foi

sujeita a alteração, no âmbito das declarações do Presidente da República durante as suas visitas ao País neste ano, passando

a ser destinado ao financiamento de actividades de geração de emprego e rendimentos pelas populações e desenvolvimento

económico local. O OIIL constituiu 3,8% do Orçamento do Estado em 2006.
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As possibilidades do GdM influenciar os doadores e exigir responsabilidades referentes

promessas dos doadores aumentaram, e por conseguinte, um número crescente de

doadores embarcou no MdE (ex. Áustria, Espanha), e um número significativo de PAPs

aumentou os montantes do Apoio Directo ao Orçamento. A Avaliação do Desempenho dos

Parceiros tem sido um instrumento com implicações positivas para o cumprimento dos

compromissos feitos pelos doadores, uma vez que permite exteriorizar o nível de

cumprimento de cada um dos países doadores, e até certo ponto criar um ambiente de

pressão de grupo aos doadores que não cumprem os compromissos (vide Castel-Branco

2007a). Contudo, vozes da sociedade civil e do sector privado indicam que a melhoria dos

mecanismos de coordenação da ajuda externa, ainda não constitui evidência suficiente de

que a eficácia da ajuda tenha aumentado, questionando assim se a ajuda, de facto, está

tendo impacto na redução da pobreza e das desigualdades, incremento do crescimento,

desenvolvimento das capacidades e aceleração da realização dos ODMs (Fórum de Alto

Nível 2005: 1).
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Quadro 1: Monitorando os Doadores:

o Quadro de Avaliação de Desempenho dos PAPs

O sistema da eficácia da ajuda em Moçambique compreende um instrumento de avaliação

de desempenho dos doadores. Segundo este instrumento, uma gama de metas

estabelecidas entre o GdM e os doadores são monitoradas anualmente. Estas metas

compõem a matriz do Quadro de Avaliação do Desempenho dos PAPs.

O Quadro de Avaliação do Desempenho dos PAPs é composto por 25 indicadores e metas,

agrupados em quatro áreas:

• Composição do Programa de Cooperação (% de ajuda que é alocada para GBS/apoio

programático);

• Previsibilidade (cometimentos e desembolsos atempados, e % da ajuda que é on-

budget);

• Harmonização e Alinhamento (harmonização dos condicionalismos e utilização dos

sistemas do Governo);

• Fortalecimento da Capacidade (numero de estruturas paralelas de implementação de

projectos e a coordenação da assistência técnica)

Os indicadores  e metas são concordados entre o GdM e os G-19 e cada indicador é

atribuído um peso relativo segundo a sua importância. Os doadores são avaliados

individualmente e como um grupo. Os resultados são apresentados ao GdM através dum

relatório de avaliação independente.

Até ao presente, três relatórios de avaliação independentes foram realizados: T. Killick, C.

Castel-Branco and R. Gester 2005; Ernst & Young 2006 and C. Castel-Branco 2007. Cada

relatório salientou um certo numero de questões substanciais que são importantes seja para

ajudar uns doadores a influenciar outros que precisam melhorar seu desempenho, na

identificação de fraquezas que persistem no sistema da eficácia da ajuda em Moçambique.

Contudo, o instrumento tem algumas fraquezas, identificadas por Castel-Branco (2007). A

pesar destas fraquezas, esta avaliação apresenta recomendações claras seja para os

doadores quer para o GdM, muitas das quais parecem ter sido implementadas durante um

prazo bastante curto. Este facto demonstra o impacto real dum instrumento de prestação de

contas mutuo, que é implementado com frequência regular, de fácil compreensão e

acessível ao publico.

O Quadro de Avaliação do Desempenho dos PAPs e os três relatórios de avaliação são

acessíveis ao publico. Pode-se descarregar no site dos PAPs no seguinte endereço:

www.pap.org.mz.
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5.1.3 Conclusões

O GdM e os PAPs já antes da Declaração de Paris haviam iniciado um processo de

harmonização e alinhamento da ajuda externa. Por um lado, a Declaração de Paris

aumentou as oportunidades para reforçar o papel do GdM nas negociações sobre ajuda

com os doadores, o GdM teve influência nas estruturação dos mecanismos e procedimentos

do Apoio ao Orçamento Geral, conseguiu reduzir as exigências em termos de relatórios,

mas o número de missões (213) em 2006 foi superior a meta estabelecida (167). Contudo,

strictus sensus a capacidade do GdM ainda não é suficiente para assumir uma liderança

efectiva nas negociações sobre a ajuda e os mecanismos de coordenação da ajuda (MYR,

JR, Grupos de Trabalho, etc.) ainda não são uma evidência do aumento da eficácia da

ajuda. Por outro lado, os doadores ainda esperam que o GdM assuma uma liderança

efectiva nas negociações; segundo os representantes do GdM, o processo de apropriação

está em curso, contudo ainda precisa de tempo e aumento de capacidades técnicas. No

entanto, na nossa opinião, parece ser improvável e falacioso que países recipientes, com

enorme nível de dependência da ajuda, como Moçambique, consigam assumir a liderança

“de facto” e tenham efectivamente um espaço para determinar o tipo e as condições de

ajuda.

Deve sublinhar-se que o aumento do Apoio Directo ao Orçamento não significa

necessariamente que o GdM tenha maior escolha na alocação dos recursos,30 uma vez que

o Apoio ao Orçamento Sectorial é, em grande medida, de acordo com as preferências dos

doadores (Ernst & Young 2006: 11). Sendo assim, é do interesse do GdM que o volume de

Apoio Geral ao Orçamento do Estado aumente. O aumento do volume de Apoio ao

Orçamento Geral não tem apenas haver com uma capacidade de liderança do GdM, mas

sobretudo pela predisposição dos doadores em aumentar a relevância desta modalidade de

ajuda no âmbito geral da mudança dos paradigmas da ajuda externa, em alguns casos,

determinada pela necessidade dos doadores e agências de cooperação em diminuir os

seus custos de operação.

Embora tenha havido algum progresso, o fardo administrativo dos mecanismos de

coordenação entre GdM e doadores ainda continua elevado. O GdM também tem nos

últimos tempos declarado que a carga sobre os seus funcionários precisa de ser reduzida

de forma significante.

30 Compare com a análise feita no sub-capítulo 4.3.
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5.2 Capacidade dos governos para definição das suas políticas: A Declaração de

Paris alargou o espaço para os governos determinarem as suas próprias

políticas?

5.2.1 Espaço do GdM para determinar estratégias próprias de desenvolvimento

No referente às estratégias de desenvolvimento, a análise indica que a Agenda Nacional

2025 (Visão e Estratégia da Nação), assumida em Junho de 2003, é citada como um

instrumento inclusivo e participativo que traça as principais linhas de força consensuais para

impulsionar o desenvolvimento do País (Comité de Conselheiros 2003). Contudo, a Agenda

2025 parece ter pouca relevância no conjunto dos instrumentos de definição de estratégias

de desenvolvimento do País.

Fonte: MPD

O Programa Quinquenal do Governo (PQG), o Plano Económico Social (PES), Balanço do

PES (BdPES) e o Orçamento do Estado (OE), assim como o Cenário Fiscal de Médio Prazo

são instrumentos de maior relevância para a definição e execução das políticas do GdM,

enquanto que o Plano de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta é entendido como um

mero instrumento de operacionalização do Programa Quinquenal do Governo. Em nossa

opinião, o PARPA não é genuinamente um instrumento de planificação e monitoria. De

facto, em última instância, o PARPA é um instrumento de angariação de financiamento junto

à comunidade internacional, isto é, um instrumento de negociação entre o GdM e os

doadores.
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De notar que o PARPA não é desagregado ao nível local (província/distrito/município; ou

seja, os seus indicadores e metas não têm desagregação geográfica, nem tentam captar as

diferenças e interdependências entre meio rural e urbano, o que torna extremamente

complicado a actividade de monitoria e avaliação a nível local. Eis pois, mais uma fraqueza

do PARPA. Não admira que também o Relatório Anual da Pobreza, produzido pelo G20,

ainda não possa servir de instrumento fidedigno de monitoria e avaliação do PARPA,

embora seja uma iniciativa de louvar, pois são quase inexistentes as contribuições nessa

área, tanto da sociedade civil como de instituições/pesquisadores independentes.

Vários entrevistados apontaram o deficiente alinhamento das políticas e a falta de

harmonização, integração e coerência entre os diversos instrumentos de planificação e

orçamentação, p.e. entre CFMP, PES e PARPA, embora se reconheça o esforço que está

sendo feito para obter melhorias, por exemplo no caso do CFMP (vide também: Lawson, de

Renzio & Umarji 2006: 2). Também ainda não existe uma desagregação dos indicadores e

metas contidos nestes documentos (PARPA, PES, BdPES) para o nível das províncias,

distritos e municípios.

Na opinião de parlamentares entrevistados, o PARPA é um documento interno do Governo,

sendo acompanhado por um quadro de indicadores, que o Programa Quinquenal do

Governo (PQG) não tem; neste sentido, o PARPA complementa o PQG. Entretanto, espera-

se que gradualmente o PARPA seja integrado no PQG, “para não confundir e evitar

dispersão da atenção do Governo, tendo em conta que a capacidade institucional é

limitada”, por conseguinte, os esforços dos doadores deverão ser direccionados para o

PQG, aprovado logo que o Governo toma posse.

Segundo os representantes do GdM, o processo de harmonização e alinhamento da ajuda

externa ao nível de sectores avançou bastante naqueles sectores que conseguiram elaborar

Planos Estratégicos Sectoriais (ex.: saúde e educação) e, em alguns casos já possuíam a

nível do sector memorandos de entendimento ou códigos de conduta próprios, pois isso

facilita a negociação com os doadores. Por exemplo, já em 1999, no sector de saúde foi

assinado “O compromisso de Kaya Kwanga: Um Código de Conduta para orientar a

Parceira para o Desenvolvimento da Saúde em Moçambique”, com vista a orientar a

coordenação entre o GdM e os parceiros envolvidos no sector da saúde (República de

Moçambique 1999)31. Após a assinatura da Declaração de Paris, mais parceiros se juntaram

às iniciativas e aos mecanismos de coordenação da ajuda já existentes no País.

No referente ao debate e apoio destes instrumentos pelo Parlamento e cidadãos, há a

referir que enquanto o Plano Quinquenal do Governo, o Plano Económico Social, o

Orçamento do Estado, o Balanço da Execução do Orçamento do Estado e a Conta Geral do

Estado são apresentados, debatidos e aprovados pela Assembleia da República (AR), os

PARPA I e II não foram sujeitos a aprovação da AR.32 A Agenda 2025 teve a participação

31 Os doadores e agências de cooperação que assinaram o Código de Conduta de Kaya Kwanga foram: DFID, OMS, Países

Baixos, SDC, NORAD, Banco Mundial, Dinamarca, Finlândia, França, Itália, Irlanda, Noruega, EC, UNFPA e  CIDA.

32 Apenas o PARPA II foi apresentado ao Assembleia da República, porém não foi sujeito a discussão e aprovação.
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da sociedade civil na sua formulação e foi apresentada ao parlamento moçambicano.

Contudo a competência e capacidade técnica da AR para fazer a análise, escrutínio  e

formulação de políticas e estratégias são ainda fracas ou não são utilizadas. Várias fontes

indicam que o papel da AR é fraco também devido ao forte impacto de interesses partidários

e polarização partidária na AR (vide Hodges & Tibana 2005). Este aspecto também

influenciou negativamente o relacionamento entre a AR e os doadores, de tal forma que no

passado parecia predominar a tendência legalista de que o “Parlamento não negocia com

doadores” (Killick, Castel-Branco & Gerster 2005: 36). Contudo, é também manifestada por

alguns investigadores a opinião de que a AR não deve negociar com doadores, mas sim

cumprir devidamente o seu papel num contexto democrático, pois o envolvimento da AR

neste processo significaria acentuar a debilidade institucional e não o contrário.

A sociedade civil e o sector privado não foram devidamente envolvidos na formulação do

PARPA I, tendo havido apenas quatro encontros de consulta a nível das regiões e a nível

nacional, e o processo foi caracterizado por fraquezas, tais como falta de mecanismo

institucionalizado para a participação da sociedade civil e sector privado, alta pressão para

cumprimento do calendário a fim de aceder aos recursos do HIPC II, processo de consulta

altamente determinado pela agenda dos ministérios e falta de mecanismo para

determinação da qualidade de participação ou consulta. Já na formulação do PARPA II

houve participação destes actores de desenvolvimento.33 Eles têm sido também envolvidos

na monitoria e avaliação do PARPA II através do Observatório da Pobreza (OP), um

mecanismo criado em Abril de 2003 pelo GdM, envolvendo o GdM, os doadores e as OSCs,

incluindo redes de ONGs, associações económicas, sindicatos e confissões religiosas.

Estas OSCs organizaram-se numa rede denominada G20, inicialmente formada por 20

OSCs.34

Embora seja reconhecida a abertura do GdM e dos doadores para envolver a sociedade

civil através do Observatório da Pobreza, há que reconhecer que esta plataforma apresenta

grandes fraquezas.35 As principais críticas ao OP incidem sobre a falta de base legal e de

solidez institucional, a falta de capacidade técnica, a falta de plano estratégico, o perigo de

co-optação e instrumentalização do G20 pelo partido no poder, GdM ou doadores, e a

reduzida aceitação e inserção das contribuições da sociedade civil nos documentos finais

por parte do GdM. Ao nível provincial foram criados OP, frequentemente como réplica do

OP ao nível nacional, contudo, segundo diversas fontes, o seu papel nem sempre é claro e

o seu funcionamento é deficiente e existe fraca interligação entre o Secretariado Executivo e

33 Para mais pormenores vide AFRODAD (2007b), “The Second Generation of Poverty Reduction Strategy Paper”.

34 Os objectivos fundamentais do G20 incluem: a) Facilitar a participação da sociedade civil no Observatório de Pobreza, b)

Coordenar o processo de elaboração do Relatório Anual de Pobreza, c) Facilitar o engajamento das OSCs na análise e debate

das políticas públicas (principalmente, PARPA), e d) Contribuir para a capacitação em matéria de advocacia, negociação com os

poderes do Estado.

35 Sobre as fraquezas do Observatório de Pobreza vide Hodges & Tibana 2005: 67 ff.; Tamele 2007: 5 ff.; Francisco, A. S. & Matter,

K. 2007; G20 2007: 12 ff.
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os pontos focais nas províncias, havendo por isso necessidade de repensar estes aspectos

para que os OP se tornem mecanismos eficientes e eficazes (vide Francisco & Matter 2007;

G20 2007: 12).

Alguns representantes das OSCs e do Sector Privado, manifestaram a sua desilusão no

referente  aos processos de participação na formulação e monitoria do PARPA, através do

OP, afirmando que “trata-se apenas de consulta, não havendo poder deliberativo e isso

apenas ajuda a consciência do GdM e dos doadores”.

Para que exista uma efectiva participação da sociedade civil no debate das políticas e

estratégias de desenvolvimento, para além de simples consulta e envolvimento, é

necessário que as OSCs incrementem as suas capacidades técnicas para análise de

políticas públicas, elaborem metodologias adequadas para a participação nos processos e

procurem ter maior acesso a informação, podendo deste modo aproveitar e alargar o

espaço aberto pelo GdM e doadores (vide de Renzio & Krafchik 2007).

Representantes das OSCs entrevistados são da opinião de que as estratégias enunciadas

no Plano Quinquenal do Governo e Plano Económico e Social reflectem as prioridades do

GdM, contudo existem dúvidas no âmbito da alocação dos recursos do Orçamento do

Estado (OE) para tais prioridades e na implementação das acções. Por exemplo, embora se

reconheça o papel crucial que o sector agrário familiar tem para a geração de rendimento e

sobrevivência da maioria da população moçambicana, os investimentos públicos para

promoção deste sector são relativamente insignificantes. Adicionalmente, a já reduzida

proporção das despesas para o sector da agricultura e desenvolvimento rural no conjunto

dos sectores prioritários definidos pelo PARPA decresceu constinuamente nos últimos (vide

Tabela 2). Todos os doadores manifestam nos seus documentos oficiais que as suas

estratégias de cooperação com o País estão alinhadas com os instrumentos principais de

políticas do País, em particular com o PARPA.36 De facto, o PARPA envolve uma vastidão

de áreas e actividades, a tal ponto que quase todas as áreas e actividades dos doadores

encontram espaço no PARPA. Uma análise mais detalhada sobre este aspecto seria

necessária para extrair conclusões seguras sobre o alinhamento das estratégias de

cooperação dos doadores.

Os representantes entrevistados das OSCs são da opinião de que o ponto principal para

influenciar a tomada de decisão é o GdM; entretanto, no referente aos doadores um grande

número de representantes da sociedade civil é da opinião de que se deve trabalhar com

mais afinco para influenciar os processos de decisão do GdM, mas também as políticas  dos

doadores; e em alguns casos será necessário actuar em conjunto com os doadores a fim de

influenciar a tomada de decisão por parte do GdM. Portanto, no referente a questão onde se

deve colocar o foco da acção e como devem ser as parcerias, as respostas não são

homogéneas, e de facto, as OSCs esperam estabelecer alianças, caso a caso.

36 Quanto ao posicionamento do GdM e da Assembleia da República no referente ao papel do PARPA como instrumento de

planificação e monitoria vide a descrição acima apresentada neste mesmo  sub-capítulo.
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No referente as condicionalidades colocadas pelo doadores para o apoio ao orçamento (no

MdE e PAF) tem havido melhorias. Enquanto que em 2003, 5 dos 15 PAPs  mantinham

condicionalidades bilaterais (incluindo excepções do Anexo 10 do MdE) (66,6%), em 2005 8

dos 17 PAPs tinham excepções do Anexo 10 (47,0% contra a meta de 55%),  já em 2006 6

dos 18 PAPs tinham excepções do Anexo 10 (66% contra a meta 72%) e  apenas 1

(Dinamarca) dos 18 PAPs não aderiu as condicionalidades comuns. O Banco Mundial até a

Revisão de 2006 mantinha excepções do referido anexo, mas estava já em processo de

eliminação formal, contudo o Banco Mundial precisa ainda de harmonizar o acordo bilateral

para apoio ao orçamento e o MdE (vide Gester & Harding 2004: 22; Ernst & Young 2006: 4

ff.; Castel-Branco 2007: 7).

O GdM não foi envolvido na elaboração do primeiro Quadro de Avaliação de Desempenho

(Performance Assessment Framework, PAF) (para 2004), por conseguinte, este não foi

tomado a peito pelo GdM, pois não havia sido negociado, não tendo sido envolvido o MPF.

Existem indicações de que no caso de algumas metas, havia logo de início dúvidas sobre a

capacidade do GdM de alcançar essas metas, por exemplo a formulação de uma política de

descentralização (reforma do sector público), o número de caso esclarecidos em 24 horas

(justiça, legalidade e ordem pública)  - QAD PARPA II. Em todo o caso, o PAF contribui para

aumentar a transparência no referente às condicionalidades e desembolsos dos parceiros.

Segundo representantes das OSCs, as condições impostas por doadores e instituições

financeiras internacionais obstruem o desenvolvimento do País, uma vez que reduzem a

eficiência e eficácia da ajuda externa. Esta posição foi expressa também num documento

sobre as condicionalidades do Banco Mundial, preparado em Agosto de 2007 por um grupo

de OSCs moçambicanas, e apresentado num evento promovido pelo Banco Mundial para

discutir a questão das condicionalidades com diferentes actores. As críticas envolveram

assuntos como a limitação da soberania e espaço de manobra do Estado Moçambicano na

definição das suas políticas e estratégias desenvolvimento, as avaliações para a

deliberação da assistência, as regras de aquisição de bens e serviços aplicadas nos

projectos apoiados pelo Banco Mundial, assim como a exigência para co-participação do

Estado Moçambicano nos projectos financiados pelo Banco Mundial, o papel da assistência

técnica e a questão da transparência e comunicação e o acesso à informação pela

sociedade civil (Vide GMD 2007).

Representantes das OSCs são da opinião que, tomando em conta a enorme dependência

do País à ajuda externa, mesmo com o aumento da proporção do Apoio Directo ao

Orçamento, os doadores continuam tendo enorme influência nas formulação das políticas

nacionais.  Diversos entrevistados declararam que os doadores têm uma influência

significante no orçamento, e na definição de políticas nacionais, e que, em certa medida,

ofuscam e diluem o papel do Parlamento.
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5.2.2 Capacidade do GdM na decisão sobre alocação da ajuda através das discussões e

negociações sobre o orçamento

Parece existir uma falta de coerência entre definição de prioridades e a alocação de

recursos. Grande parte da alocação do orçamento é para a componente nacional do

orçamento, enquanto que as províncias, distritos e municípios recebem a menor porção

(vide Tabela 8).

Tabela 8: Distribuição do Orçamento por nível de Governo, 2005

Investimento Despesa Corrente TotalNível do

Governo

Execução

%

%

Execução  % Budget Execução%

%

%

Orçam % Orçam Orçam % Orçam

Metas

PAF

2007

Central 81.3 15,277,134 88.0 93,8 13,883,196 54.5 29,160,330 68.0

Provincial 58.4 1,004,777  5.8 98,1 10,859,696 42.5 11,864,473 27.8 24.0 %

District 81.3 1,105,020  5.2 87,5      525,432   2.0   1,630,452   3.8    3.0 %

Municipal 100    171,223 1.0 100,0      260,091   1.0      431,314   1.0     0.8 %

17,352,002 25,528,415 42,880,417

Fonte: MPD

Em sectores prioritários como a governação, agricultura e saúde o nível de concentração foi

em 2005 ainda maior, nomeadamente 79%, 78% e 70%. Isso parece constituir um contraste

ao discurso segundo o qual o distrito é pólo de desenvolvimento e base da planificação do

desenvolvimento económico, social e cultural da República de Moçambique. Contudo, este

aspecto deve merecer uma análise mais profunda.

Seguindo as recomendações da última revisão conjunta, existe já uma iniciativa no âmbito

do Grupo de Análise da Pobreza e Sistemas de Monitoria (PAMS), no sentido de examinar a

questão de afectação de recursos públicos para atingir de forma mais eficiente os objectivos

do PARPA II (GoM & PAPs 2007b: 6).

Segundo os entrevistados, por parte dos doadores, ainda existe um significativo montante

de ajuda externa “off budget”, o que dificulta os processos de planificação e orçamentação

do GdM.

No que diz respeito ao processo de formulação do orçamento como um importante aspecto

de definição e implementação de políticas, apenas um reduzido número de OSCs

(nomeadamente G20, GMD e UNAC) considera o processo de formulação e discussão do

OE como área de influência na formulação de políticas. Há indicações de que isso se deve

não só a falta de capacidades técnicas, mas a outras razões mais profundas, tais como a

mera falta de interesse, a dependência das OSCs em virtude da sua actuação como

provedores de serviços nos diversos sectores para o Estado e doadores, e às crescentes

tendências de co-optação e instrumentalização de OSCs pelo partido no poder, num

ambiente em que “checks and balances” no sistema político são ainda fracos (vide Hodges

e Tibana 2005: 11; Vaux et. al. 2006: 2).
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5.2.3 Previsibilidade da ajuda

Devido aos mecanismos de coordenação entre o GdM e os doadores, a qualidade de

informação sobre a ajuda melhorou bastante, no entanto, os escalões inferiores do Governo

continuam não tendo informação exacta dos montantes e modalidades da ajuda.

Desde 2004, sem dúvida, verificou-se uma melhoria significante da previsibilidade da ajuda.

Mais de 75% dos doadores melhoraram a previsibilidade dos mecanismos de resposta e a

previsibilidade dos desembolsos de acordo com o calendário acordado. Todos os doadores

têm acordos multi-anuais, cobrindo dois a quatro anos. Grande nível de previsibilidade

apresentam doadores como Comissão Europeia, Bélgica, Canadá,Dinamarca, Irlanda, Itália,

Países Baixos, Noruega,  Suíça Portugal, UK e Banco Mundial (todos eles com 3 ou mais

anos); apenas o BAD, a Alemanha, a Finlândia, a França e a Suécia apresentam uma

previsibilidade inferior a 3 anos (Castel-Branco 2007a).

Segundo representantes do GdM, a questão da previsibilidade nos sectores é variada,

assim na educação a previsibilidade já não constitui problema, enquanto que na saúde

houve no presente ano apenas um pequeno atraso em relação a um dos fundos comuns

(GoM & PAP 2007a).

A Declaração de Paris, os mecanismos do MdE entre GdM e PAPs e a Avaliação  do

Desempenho dos Parceiros, contribuíram para a previsibilidade da ajuda, contudo apenas

dentro do período dois a três anos. Entretanto, representantes do GdM continuam

preocupados com a questão da previsibilidade. Tem havido um esforço de fazer os

desembolsos mais cedo, já no primeiro semestre do ano. De facto, a introdução e

consolidação do SISTAFE poderá contribuir para que os doadores formulem calendários de

desembolsos mais realísticos e adequados ao ciclo do orçamento e tesouraria do País, e

com isso mais adequado às necessidades de financiamento do GdM.

A previsibilidade dos desembolsos dos fundos referentes aos compromissos para o Apoio

Directo ao Orçamento tem melhorado. Em 2006, apenas a Dinamarca e a Itália não

desembolsaram o que prometeram de acordo com  cronograma, mas prometeram fazer

ainda no exercício financeiro (vide Castel-Branco 2007: 7)

Representantes do GdM e Assembleia da República e OSCs, afirmam que uma baixa

previsibilidade da ajuda influi negativamente nas realizações das actividades das

instituições, reduzindo assim o impacto dos programas. Segundo os representantes do

GdM, os (potenciais) impactos da baixa previsibilidade dos fluxos de ajuda consistem na

diminuição da qualidade e impacto das intervenções.

As razões que influem na baixa previsibilidade dos desembolsos são várias. Como causas

para os níveis dos desembolsos não satisfatórios são indicados constrangimentos

referentes a capacidade do GdM e os sistemas e procedimentos complicados dos doadores.

Representantes da sociedade civil apontaram que no caso do Banco Mundial, a questão

das condicionalidades como um constrangimento relevante (GMD 2007; Assistance 2007).
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5.2.4 Apoio dos doadores ao fortalecimento da capacidade, instituições e sistemas

do Governo

O QAD dos PAPs revela que no referente ao uso de sistemas do governo (Gestão de

Finanças Públicas, procurement, etc.) tem havido uma melhoria na utilização do sistema de

gestão de finanças públicas. Em 2006, 67% de fluxos de ajuda dos PAPs para o governo

foram mencionados no Orçamento (meta indicada pelo GdM, 80%), 44% de fluxos de ajuda

dos PAPs ao governo foram mencionados no Relatório de Execução do Orçamento (meta

45%) e 52% dos referidos fluxos foram incluídos no sistema de pagamento do Tesouro

(meta 45%). Contudo, ainda há muito mais trabalho por fazer por parte do GdM e doadores,

pois uma parte significativa da ajuda não é disponibilizada através dos sistemas nacionais

de gestão financeira e de aquisição de bens e serviços (Castel-Branco 2007a: 8: KPMG

2006: vi). Nos vários sectores (educação, educação, agricultura, governação,

desenvolvimento autárquico), mesmo nos mais avançados na abordagem sectorial, ainda

existem diversos programas e projectos com sistemas e procedimentos próprios.

Segundo os entrevistados, há doadores e agências de cooperação que continuam impondo

regras unilaterais, procedimentos próprios, matrizes de monitoria e  avaliação próprias, não

se envolvendo plenamente no processo de harmonização e alinhamento, tendo isso a ver

com as políticas dos doadores (ex.: USAID, Banco Mundial).

As razões apontadas para o facto de determinados doadores não despenderem parte ou

todo o dinheiro da ajuda através dos sistemas do governo são várias (vide Tabela 6).

Tabela 6: Razões do uso reduzido dos sistemas do governo

Razões Opiniões dos Representantes/Entrevistados

GdM Doadores Civil Society / Private Sector

Donor

Constraints

• Políticas de ajuda não alinhadas

as prioridades do GdM

• Falta de clareza sobre

harmonização

• Procedimentos e requisitos

restritivos

• Fraca gestão

• Demoras devido a incertezas em

períodos eleitorais

• Procedimentos e

requisitos restritivos ref.

administração e relatórios

• Necessidade de mistura

de instrumentos

apropriada

• Políticas de ajuda não alinhadas

as prioridades do GdM

• Procedimentos e requisitos

restritivos

• Necessidade de emprego de

pessoal dos países doadores

Government

Constraints

• Fraca capacidade técnica

• Deficiência do sistema de gestão

de finanças públicas

• Falta de capacidade

técnica

• Falta de capacidade de

absorção

• Deficiência do sistema de

gestão de finanças

públicas

• Fraco sistema de M&A

• Corrupção

• Falta de capacidade técnica

• Deficiência do sistema de

gestão de finanças públicas

• Corrupção
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Mesmo reconhecendo a não utilização dos sistemas do governo para a canalização dos

fundos, representantes entrevistados dos sectores do GdM, das OSCs e do sector privado

julgam que, nas condições actuais, “o mais importante é que o apoio dos doadores chegue

aos beneficiários, e se garanta o impacto das intervenções”. Também reconhecem que há

melhorias dos sistemas do governo, mas sublinham que ainda há muito que fazer para

garantir que os fundos alocados e desembolsados cheguem às instituições e aos

beneficiários a tempo oportuno, e sejam aplicados de acordo com os princípios de eficiência

e transparência.

No referente as missões dos doadores no País, constata-se que “embora tenha reduzido

significativamente o número total de missões de avaliação e apreciação realizadas por

oficiais de países doadores e envolvendo reuniões com oficiais do governo, aumentou

significativamente a proporção das missões conjuntas.” 37 (Castel-Branco 2007a: 8)

A Assistência Técnica continua representando uma parte significativa do apoio a

Moçambique. Os representantes do GdM e da sociedade civil reconhecem a relevância da

Assistência Técnica, mesmo para garantir maior impacto do Apoio Directo ao Orçamento e

doutras modalidades de ajuda. Porém há um certo nível de criticismo quanto a forma da sua

contratação, ao impacto e sustentabilidade das actividades e resultados, a avaliação do

desempenho, assim como a apropriação por parte das entidades nacionais e a

transparência por parte dos doadores. Em determinadas situações, segundo representantes

do governo e da sociedade civil, existem dúvidas sobre a eficácia da Assistência Técnica

prestada, pelo facto desta não deixar resultados e impactos sustentáveis, em termos de

treinamento do pessoal nacional e transferência efectiva de capacidades. Noutros casos, a

Assistência Técnica é, até certo ponto, imposta, muitas vezes acompanhando as

contribuições financeiras dos doadores. Entrevistados indicaram que também há situações

em que os fundos disponibilizados às instituições governamentais para a Assistência

Técnica não são utilizados, ou são aplicados para outros fins, pois a importância da

Assistência Técnica nem sempre é devidamente reconhecida.

Segundo alguns representantes do GdM entrevistados, a melhoria da Assistência Técnica

depende em primeira instância das autoridades moçambicanas, através de formação de

capacidade local e aumento da capacidade de absorção de conhecimentos e experiências.

Neste contexto, o MISAU definiu como prioridade a transmissão de conhecimentos dos

peritos contratados ao pessoal nacional e instituiu a avaliação periódica dos peritos

contratados. A expectativa dos representantes do GdM em relação a Assistência Técnica é

que os parceiros internacionais deixem que seja o beneficiário da ajuda a definir o tipo de

apoio necessitado; os representantes do GdM sublinham a importância da capacitação e

desenvolvimento institucional.

37 O uso do indicador “missões” como para medição do carga administrativa e dos custos de transação é bastante questionada

(Ernst & Young 2006: 19 ff.). Castel-Branco sublinha que os dados sobre as missões são extremamente duvidosos e o

significado de “missão” ainda não está muito claro.” (Castel-Branco 2007a: 8).
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No referente a melhoria da forma de entrega da Assistência Técnica, continuam havendo

dúvidas sobre a viabilidade e o potencial valor acrescentado da criação de um Fundo

Comum de Assistência Técnica e mesmo sua integração num MdE mais abrangente

(designado Super-MoU por Killick, Castel-Branco e Gester) (Killick, Castel-Branco e Gester

2005: 54).38 Provavelmente, esta seja uma questão que tenha que ser debatida com maior

profundidade. Todavia, vale a pena referir que, depois de análise da natureza do sistema de

ajuda em Moçambique, a impressão geral que se tem é de que uma política ou estratégia

nacional de assistência técnica deveria ser estabelecida não no contexto do sistema de

ajuda per si, mas sim no contexto da política nacional de ciência e tecnologia, isto é,

abordando a questão pelo lado do potencial de inovação e transferência de conhecimento

inovador, e não pelo lado financeiro. Num cenário de aumento do Apoio ao Orçamento

Geral, a questão passa a ser mais abrangente, ou seja, de Desenvolvimento de

Capacidades, que precisa seguramente também de contribuições da Assistência Técnica,

mas já num contexto de participação na sociedade do conhecimento.

5.2.5 Conclusões

No referente a faculdade do GdM poder decidir sobre as suas políticas, concluímos que a

Declaração de Paris contribuiu em certa medida para  aumentar o espaço para

determinação de políticas próprias. Porém, este processo não é tão simples e linear. É

necessário que se faça uma análise qualificada em termos de economia política. Deve-se

questionar se é razoável, no figurino actual, assumir que o GdM tenha a capacidade de

determinar e defender políticas e estratégias abrangentes de desenvolvimento perante os

doadores, pois alguns princípios fundamentais da Declaração de Paris não são ainda

inteiramente observados.

O escrutínio das políticas de desenvolvimento e de instrumentos relevantes de programação

pela Assembleia da República poderá aumentar o nível de apropriação. A AR tem reduzida

capacidade de influenciar as decisões da alocação da ajuda dado que não tem acesso a

informação detalhada, assim como capacidade técnica suficiente. E os doadores não estão

prestando atenção a necessidade de fortalecimento do papel da AR no referente às

decisões sobre ajuda externa, o que poderá por em risco a eficácia da ajuda.

38 Segundo Killick, Castel-Branco and Gester, o Super-MoU seria um Memorando de Entendimento entre o GdM e os doadores, de

alcance superior ao actual MdE, e estaria baseado numa política/estratégia nacional de ajuda externa. Ele envolveria outras

modalidades de ajuda, sobretudo o Apoio em Assistência Técnica, SWAps e Fundos Especiais. Com este instrumento

pressupõe-se que a prestação de contas do GdM para os cidadãos seria fortalecida (Killick, Castel-Branco & Gester 2005: 54).

Todavia, este instrumento tem os seus riscos que precisam de ser bem equacionados (ex.: aumento da falta de transparência,

falta de envolvimento de outros actores como governos provinciais, autarquias locais e sociedade civil). Para além disso, partindo

da situação actual, não está claro qual o verdadeiro valor acrescentado que um Super-MoU traria.
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5.3 Capacidade dos parlamentos e sociedade civil: A implementação da

Declaração de Paris tornou o parlamento e a sociedade civil mais ou menos

capaz de exigir prestação de contas aos governos e doadores e influenciar as

políticas?

5.3.1 Eficácia do apoio dos doadores a sociedade civil

Não há dados fidedignos sobre o montante da ajuda entregue às organizações da

sociedade civil. Um estudo da KPMG indicava que “a ajuda concedida às ONGs absorve

dois terços dos fluxos da ajuda não destinada ao GdM, deixando a ajuda afectada

directamente ao sector privado como a parcela mais pequena e menos significativa do lote”

(KPMG 2006: vii). Contudo, este montante parece ser bastante exagerado. Por sua vez, a

Ernst & Young estima que em 2005 o Apoio às ONGs atingiu ca. 7% da ajuda total ao País

(Ernst & Young 2006: 8).

A mudança das modalidades de ajuda, em especial o aumento do Apoio Directo ao

Orçamento, não é percebida como mudança e/ou redução do apoio as OSCs. As OSCs

ainda não fizeram análises nesse sentido. No referente as possíveis repercussões sobre o

financiamento das OSCs, os entrevistados apontaram que o baixo financiamento das OSCs

resulta principalmente da falta de capacidade das OSCs e do aumento de OSCs

competindo pela mesma porção de ajuda. Portanto, entrevistados sustentam que não

existem evidências de que o aumento do Apoio Directo ao Orçamento e do Apoio

Programático esteja implicando uma redução do apoio a sociedade civil. Também não

estabeleceram nenhuma ligação com a implementação da Declaração de Paris. Contudo,

alguns representantes da sociedade civil estão atentos a este desenvolvimento, e alertam

para a necessidade de manter o equilíbrio neste assunto. É necessário mencionar que, no

seio da sociedade civil moçambicana o conhecimento da Declaração de Paris é bastante

fraco.  Alguns representantes da sociedade civil, só depois de persistência e

aprofundamento das questões das entrevistas no âmbito da pesquisa, alertaram sobre a

possibilidade da redução do apoio dos doadores às OSCs e do aumento da dependência

das OSCs do GdM e dos doadores em resultado de uma implementação mecanicista e

irreflectida da Declaração de Paris.

No referente ao aumento do Apoio Directo ao Orçamento por parte dos doadores e as suas

implicações no seu financiamento as OSCs, há evidências de que o apoio as OSCs

continua reduzido. Diversos doadores têm providenciado apoio para o aumento de

capacidades da sociedade civil para determinados fins, por exemplo para promoção do

diálogo entre as OSCs e o GdM sobre políticas de desenvolvimento. Todos os doadores

seleccionados para a pesquisa têm programas de apoio a sociedade civil. A mais recente

iniciativa, é o Mecanismo de Apoio a Sociedade Civil (MASC), apoiado pelo DFID e

Irish Aid.

Existe a percepção, por parte das OSCs, de que a maior parte do apoio dos doadores às

OSCs é no âmbito da provisão de serviços nos sectores (sobretudo na agricultura e saúde e

HIV/SIDA), e que o apoio às OSCs nas áreas de governação e participação dos cidadãos

em processos políticos é insignificante. Isso não resulta apenas do nível de fundos
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disponíveis, mas do facto da actuação na área de governação exigir OSCs de terceira

geração39, isto é, organizações de advocacia, lobbying e pressão política.

De notar que recentemente foram formulados alguns programas de apoio a sociedade civil

através dos sistemas do Governo (ex.: Programa da Comissão Europeia de Apoio aos

Actores Não Estatais, cuja gestão será feita pelo MPD). Esta abordagem não é problemática

em sociedades com instituições democráticas consolidadas, pois através do escrutínio,

fiscalização e controlo se pode garantir a segregação de interesses entre o Governo e as

OSCs e a independência destas em relação ao Governo, porém no caso de Moçambique,

por razões óbvias, parece ser prematuro enveredar por vastos programas de apoio das

OSCs através dos mecanismos do Governo/Estado.

De facto, ainda predomina uma percepção errónea sobre o papel dos diferentes actores de

desenvolvimento (Governo, Estado, Autarquias Locais, Parlamento, Partidos Políticos,

Sociedade Civil e Sector Privado). Uma grande parte das OSCs moçambicanas está

actuando na prestação de serviços sob encomenda do GdM e dos doadores e agências de

cooperação, assim como de ONGs internacionais. São poucas as OSCs moçambicanas que

assumem apenas o papel de advocacia, pressão e watchdogs. Por um lado, existe uma

certa dependência das OSCs do Estado e/ou doadores e ONGs internacionais como

provedores de serviços (em várias áreas, p.e. abastecimento de água, extensão rural,

saúde, etc.). Por outro lado,  existem tendências de co-optação / instrumentalização das

OSCs pelo partido no poder, o que constitui um obstáculo para uma participação efectiva da

sociedade civil, assim como para grémios do sector privado, associações económicas,

sindicatos e mídias (Hodges & Tibana 2005: 11, Vaux et. al. 2006: 19). Porém, muitos

entrevistados da sociedade civil não vêm isso como um risco significante na presente fase

de desenvolvimento, e alegam que as OSCs estão em condição de fazer a devida

segregação de interesses.

5.3.2 Faculdade dos cidadãos e exigência de responsabilidade do governo nas suas

políticas e prestação de serviços

O papel da Assembleia da República na fiscalização do orçamento do Estado, assim como

dos contratos de ajuda externa ainda é fraco. Segundo Nuvunga, “o Apoio Directo ao

Orçamento (ADO) ainda não resultou em mais democracia em Moçambique, aparentemente

porque a Assembleia da República (ainda) não faz bom trabalho no domínio orçamental,

particularmente o escrutínio, gorando as expectativas que se tinham sobre a ADO”

(Nuvunga 2007: 1). Uma importante porção do apoio disponibilizado pelos doadores não

passa pela contabilidade pública, não aparecendo por isso na Conta Geral do Estado,

sendo por isso não fiscalizada pela AR.

De facto, o espaço legal que a AR tem para envolver-se em assuntos orçamentais é

extremamente reduzido. Mesmo assim, os parlamentares ainda não estão usando o espaço

39 Classificando as OSCs surgidas no âmbito da emergência como OSCs de primeira geração, as provedoras de serviços de

desenvolvimento nos vários sectores como OSCs da segunda geração, e as que actuam na área da governação (direitos

humanos, justiça, reforma do sector público, anti-corrupção e monitoria de políticas públicas) como OSCs da terceira geração.
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que têm e a sua posição para aceder a informação relevante, e as suas capacidades de

exercício do poder de escrutínio, assim como os recursos disponíveis são reduzidos. As

comissões parlamentares estabelecidas não dispõem de capacidade técnica e equipas de

apoio em pesquisa e análise, de tal forma que a qualidade do debate é afectada

negativamente. Para além disso, o fundo de tempo disponível para o estudo e debate dos

temas orçamentais é exíguo (vide Nuvunga 2007: 4). Adicionalmente, a natureza do sistema

político e a votação em bloco não facilitam uma discussão técnica com qualidade sobre a

matéria.

Entrevistados apontam a necessidade de apoiar a AR em termos de capacitação.

Entretanto, existe uma certa relutância por parte dos doadores para intervenções de

fortalecimento da AR, alegando o ostracismo desta instituição e as dificuldades encaradas

em intervenções similares no passado. Todavia, parece existir na actual legislatura já uma

maior abertura da AR para intervenções de doadores (nas áreas de capacitação,

assistência técnica, troca de experiência), “desde que estas intervenções sejam bem

planificadas e coordenadas com a AR, e que deixem de facto uma capacidade técnica

incrementada quando elas chegarem ao seu término”.

Em geral, a acessibilidade, qualidade e oportunidade da informação disponibilizada pelo

Governo melhorou, contudo ainda existem lacunas, pois segundo os entrevistados, mesmo

os funcionários superiores do GdM e os representantes de OSCs desconhecem ou pouco

usam a informação disponibilizada pelo GdM e doadores, por exemplo através do

ODAmoz.40 Para além disso, há que sublinhar que a maioria da população não tem acesso

a informação sobre a governação, em especial sobre o orçamento e a ajuda externa. Assim,

os principais documentos de política do governo e a principal legislação ainda não são

suficientemente disseminados pela população. Alguns entrevistados manifestaram que

mesmo entre representantes do Governo e Estado ao nível local,  o conhecimento referente

a legislação do País, ao Plano Quinquenal do Governo, PES e PARPA, muitas vezes “é

mais retórica do que conhecimento profundo”. Para além disso, deputados da Assembleia

da República reportaram que, em especial nos últimos dois anos, o GdM não forneceu

informação detalhada sobre a ajuda externa. As OSCs recebem mais informação dos

doadores, por exemplo Banco Mundial, sendo a maior parte da informação em Língua

Inglesa. Representantes da OSCs também informaram que a Declaração de Paris não é

conhecida pelos membros das suas organizações. Portanto, a questão da melhoria da

acessibilidade, qualidade e oportunidade da informação disponibilizada deve permanecer na

agenda de todos os actores (GdM, Assembleia da República, OSCs, Sector Privado,

doadores e agências de cooperação)

Existe uma fraca capacidade dos cidadãos e das OSCs de fazer a monitoria/escrutínio das

receitas e despesas orçamentais. O envolvimento da sociedade civil no diálogo sobre

políticas à volta de assuntos de gestão de finanças públicas, incluindo processos do

40 ODAmoz  foi criado no contexto da Declaração de Paris, é uma base de dados com informação sobre programas e projectos de

doadores e agências de cooperação em Moçambique. A página do ODAmoz pode ser localizada na: http://www.odamoz.org.mz
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orçamento, é quase inexistente. Apenas algumas organizações, tais como GMD, G20 e CIP

estão activas nesta área. Existem diversos factores que explicam esta situação,

nomeadamente a falta de interesse e vocação, a falta de capacidade técnica, a co-optação

pelo partido no poder, etc. Para além disso, dado que uma grande parte da população

economicamente activa tem as suas ocupações no sector agrário familiar, alguns em áreas

remotas, e em actividades do sector informal, e os parlamentares moçambicanos não têm

um vínculo efectivo com os seus círculos eleitorais e eleitores, é evidente que haja pouco

interesse e conhecimento na participação em discussões sobre assuntos supostamente tão

complexos como a gestão de finanças públicas, a formulação, execução e monitoria do

Orçamento do Estado. Os entrevistados reportaram que mesmo uma parte significativa dos

académicos moçambicanos se alheia de discussões e posicionamentos abertos e críticos

sobre estas matérias, “uns devido a incapacidade e alienação e outros devido a cultura de

medo instaurada”. Mesmo a Associação Moçambicana de Economistas (AMECON) ainda

não preenche esta lacuna.  No caso dos mídias, falta o conhecimento técnico e, por vezes,

sofrem da auto-censura.

Num ambiente de aumento do volume do Apoio Directo ao Orçamento, o fraco envolvimento

da Assembleia da República e da sociedade civil é motivo de grande preocupação, pois a

falta de engajamento qualificado da AR e da sociedade civil limita a sua contribuição para a

responsabilidade democrática.41

De notar que uma importante porção das despesas do GdM é ainda off-budget,42 o que

significa que estas despesas não são devidamente sujeitas aos procedimentos de auditoria

nacional e nem ao escrutínio pela AR o, assim como nem todas as contribuições dos

doadores são expostas à AR. Com o aumento do volume e proporção do Apoio Directo ao

Orçamento, mais ajuda é disponibilizada on-budget, e isso necessita de melhor escrutínio e

prestação de contas.

Existem sinais de que certos doadores, tais como Reino Unido e Irlanda, estão dispostos a

dedicar maior atenção ao reforço da sociedade civil para o engajamento no debate sobre

políticas públicas, em parte como resultado do reconhecimento dos riscos e falácia de uma

abordagem excessivamente centralizada no Apoio Directo ao Orçamento, sem melhoria do

escrutínio e prestação de contas do GdM perante a AR e os cidadãos. Entretanto, um

número reduzido de ONGs internacionais está actuando no apoio de suas parceiras

nacionais para aumentar as suas capacidades de monitoria de políticas públicas.

41 Estudos indicam que as OSCs podem ter um impacto significativo na melhoria da responsabilidade no referente ao orçamento

(Vide de Renzio & Krafchik 2007).

42 Vide Relatório e Parecer sobre a Conta Geral do Estado (Tribunal Administrativo 2006: IV-4) e Aide-Mémoire da Revisão

Conjunta 2007 (República de Moçambique & PAPs 2007).
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5.3.3 Capacidade dos cidadãos e exigência de responsabilidade dos doadores no referente

aos seus compromissos

Os doadores prestam informação trimestral sobre a sua carteira de ajuda ao Ministério de

Negócios Estrangeiros e Cooperação (Departamento da Cooperação Internacional) de

forma mais padronizada desde 2004, contudo parece que alguns ainda não estão

convencidos que esta informação seja utilizada e disseminada. Também existe a

necessidade de reportar os fluxos on-budget e off-budget nos seus próprios sistemas de

gestão financeira (Killick, Castel-Branco & Gerster 2005: 8).

Os representantes do GdM e das OSCs continuam apontando a necessidade de maior

transparência por parte dos doadores no referente a informação detalhada sobre tipos e

montantes da ajuda disponibilizada, embora os representantes do doadores afirmem que os

doadores têm disponibilizado mais informação detalhada e atempada, por exemplo através

dos relatórios enviados ao MINEC e da base de dados ODAmoz, concebida e elaborada no

âmbito dos PAPs para fornecer informação acessível, transparente e completa. Espera-se

que ODAmoz sirva como primeira fonte de informação sobre compromissos e desembolsos

na componente externa do orçamento e contenha informação relevante dos fundos comuns.

Contudo, ainda há grandes desafios por ultrapassar; por um lado, nem todos os doadores

estão integrados no ODAmoz; por outro lado, oficiais do GdM apontam que a informação

contida na base de dados ainda não é adequada para uma análise macro-económica e

orçamental, e ela ainda não está reflectida no CFMP e o OE, para além do facto de que o

GdM ainda não ter criado as condições para receber, absorver, gerir e desenvolver a base

de dados (Ernst & Young 2006: 17 ff.)

No referente a acessibilidade, transparência e oportunidade da informação disponibilizada

pelos doadores, existia anteriormente o problema da correspondência da classificação nos

relatórios dos doadores e nas categorias orçamentais do GdM, assim como continua a

haver a falta de informação no que diz respeito ao apoio off-budget e a assistência técnica.

No referente ao trabalho analítico, melhorou a disponibilidade de relatórios específicos em

língua portuguesa, e há mais partilha e disseminação dos estudos.

Os cidadãos e as OSCs ainda não são capazes de monitorar os fluxos de fundos de ajuda e

o dispêndio destes fundos. A informação sobre ajuda dos doadores ainda não é

suficientemente conhecida. Os cidadãos e as OSCs ainda não estão em condições para

monitorar os doadores no referente aos compromissos de ajuda (em termos de quantidade

e qualidade). As OSCs entrevistadas ainda não estão fazendo uso da informação sobre a

ajuda disponibilizada pelos doadores. Por exemplo, poucos representantes de OSCs

entrevistados tinham conhecimento da existência da base de dados sobre a  Ajuda Oficial

de Desenvolvimento a Moçambique (ODAmoz).

5.3.4 Capacidade das OSCs para influenciar as políticas

No referente aos mecanismos de diálogo com a sociedade civil, existe a preocupação de

que a maior atenção e mais recursos dedicados ao Governo e à relação entre o Governo e

os doadores poderão limitar a prestação de contas do Governo em relação aos actores



Moçambique: Uma análise independente da apropriação e prestação de contas no sistema de ajuda ao desenvolvimento 51

internos. Vários mecanismos foram introduzidos a fim de iniciar e conduzir um diálogo do

GdM, doadores e sociedade civil. Neste contexto, pode citar-se a integração do G20 no

Observatório de Pobreza, nos Grupos Sectoriais de Trabalho, e desde 2006 nas Revisões

Semestrais e Conjuntas. Há também iniciativas de levar o diálogo ao nível local (provincial e

distrital), instituindo os Observatórios Provinciais/Distritais de Pobreza.

As OSCs moçambicanas, tais como G20, Grupo Moçambicano da Dívida (GMD), União

Nacional de Camponeses (UNAC), Cruzeiro do Sul, Centro de Integridade Pública (CIP) e

Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA), têm empreendido

esforços para se envolver na monitoria e avaliação de políticas e estratégias

governamentais. Existem evidências de que estes actores conseguiram colocar em debate

assuntos relevantes e, em certa medida, influenciar a formulação de políticas do GdM e

doadores. O G20, integrado no Observatório de Pobreza, foi envolvido no processo de

consulta sobre o PARPA II e realiza uma avaliação independente da questão da redução da

pobreza, para além de estar envolvido nos Grupos de Trabalho no âmbito das Revisões

Semestrais e Conjuntas do GdM e doadores.

De facto, o interesse das OSCs para envolver-se em processos com vista a influenciar

políticas está crescendo. O grande desafio continua sendo a fraca capacidade das OSCs.

Esforços de treinamento e capacitação deverão ser empreendidos para ultrapassar esta

fraqueza.

No referente a questão de como o governo e os doadores respondem às contribuições da

sociedade civil, há a sublinhar que o processo ainda é novo, e as OSCs ainda não têm

capacidade técnica adequada para apresentar de forma bastante apurada as suas

contribuições e aproveitar o espaço aberto. Todavia, no âmbito da formulação do PARPA II,

a UNAC fez contribuições relevantes relacionadas com a segurança alimentar e

desenvolvimento rural, tendo sido consideradas parcialmente pelo GdM (vide UNAC 2005).

No referente ao grau de influência destes fóruns/mecanismos, os representantes de OSCs

entrevistados são da opinião de que o seu envolvimento nestes fóruns/mecanismos é já um

ganho importante. O desafio actual é a elevação das suas capacidades técnicas e a

melhoria do nível de organização (p.e. fortalecimento das redes), e aumento da inserção

das OSCs a nível local. Contudo, alguns representantes das OSCs alertaram que as OSCs

correm o risco de apenas serem usadas para legitimar políticas pré-concebidas, uma vez

que frequentemente os seus posicionamentos não são devidamente considerados,

discutidos e integrados nas políticas.

5.3.5 Conclusões

A implementação da Declaração de Paris abriu espaço para que o parlamento e a

sociedade civil se envolvam mais no processo de prestação de contas do GdM e doadores,

e influenciem as políticas públicas, todavia este espaço ainda não é aproveitado em pleno,

devido a vários factores, nomeadamente fraca capacidade técnica da Assembleia da

República e das OSCs, falta de interesse das OSCs, conflito de interesses das OSCs
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provedoras de serviços ao GdM, agências de cooperação e ONGs internacionais, e co-

optação e instrumentalização das OSCs pelo partido no poder.

As capacidades do parlamento e da sociedade civil para influenciar as políticas do Governo

e exigir prestação de contas ao GdM e doadores são ainda fracas. Além disso, as OSCs

são ainda fracas em termos de capacidade técnica e institucional e mantém fraca ligação

com as suas bases ao nível local. Entretanto, existem fortes riscos de dependência das

OSCs do Estado e/ou doadores como provedores de serviços (em várias áreas:

abastecimento de água, extensão rural, saúde, etc.) e de co-optação / instrumentalização

das OSCs pelo partido no poder.

A Assembleia da República continua fraca em termos de capacidade técnica para debater

com qualidade as políticas e estratégias apresentadas pelo GdM; além disso, a AR ainda

está longe de pensar no uso pleno das suas competências em termos de iniciativa de lei e

deliberações. Uma vez que as capacidades da AR e das OSCs para influenciar as políticas

públicas continuam fracas, os doadores têm ainda um papel a jogar no fortalecimento

destas instituições.

No debate, formulação, monitoria e avaliação de políticas macro-económicas estão

envolvidas poucas OSCs e instituições académicas com certo interesse e engajamento, tais

como GMD, G20, UNAC,  Cruzeiro do Sul e CIP, contudo estas instituições necessitam

ainda de apoio substancial em recursos financeiros e técnicos, desenvolvimento

organizacional, assim como maior enraizamento das suas estruturas no nível

descentralizado e estabelecimento de redes de colaboração para reforço da capacidade de

análise, pesquisa, advocacia, lobbying e pressão. A questão do fortalecimento da sociedade

civil para intervir na formulação, monitoria e avaliação de políticas públicas merece ainda

uma abordagem cuidada com a consideração da realidade, interesses e capacidade técnica

e institucional das OSCs moçambicanas.

5.4 Informação e avaliação independente: Quem avalia e tem capacidade de

avaliar se ajuda é eficaz?

5.4.1 Mudança de mecanismos e melhorias reais

A totalidade dos representantes do GdM, OSCs e doadores questionados sobre os impactos

das mudanças dos mecanismos e as melhorias reais, confirmaram ter havido sobretudo

impactos positivos da mudança de mecanismos. Neste contexto, há maior discussão técnica

sobre as opções de ajuda e os problemas da sua disponibilização. Um aspecto especial é o

aumento da previsibilidade dos desembolsos. Uma vez que os doadores disponibilizam de

melhor informação sobre os fluxos de ajuda, melhora a programação macro-económica

do País.

5.4.2 Possibilidade de monitoria e avaliação da ajuda

No referente a acessibilidade, transparência e oportunidade da informação fornecida pelos

doadores e governo, os entrevistados são da opinião de que ela melhorou, tendo

aumentado o espaço para monitoria e avaliação da ajuda. O Instituto Nacional de Estatística
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(INE) está providenciado dados úteis a monitoria e avaliação do impacto da ajuda,

produzidos através de levantamentos, tais como o Inquérito dos Agregados Familiares

(IAF), o Questionário de Indicadores Básicos de Bem-Estar (QUIBB) e o Inquérito

Demográfico e de Saúde (IDS), assim como estatísticas das contas nacionais e estatísticas

sectoriais.

Também aumentaram as possibilidades para obter informação que sirva para avaliar os

resultados da ajuda. Várias páginas de internet disponibilizam já informações úteis (Governo

de Moçambique, MPD, INE, ODAMOZ, PAPs, Tribunal Administrativo, OP). Essas páginas

têm documentos como PARPA, Agenda 2025, PQG, PES, BdPES, OE, Conta Geral do

Estado, etc. Contudo a disseminação da informação a nível das províncias, distritos e

municípios continua reduzida.

O sistema de monitoria e avaliação do GdM está na sua fase embrionária. No âmbito da

monitoria e avaliação, persistem problemas respeitantes a ligação dos indicadores do

PARPA, dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio e do PES, ao fluxo atempado da

informação entre os diversos níveis do governo, evitando a duplicação e a sobreposição de

informação. Adicionalmente, existe uma deficiente organização, estrutura e ligação

institucional das entidades responsáveis pela planificação, orçamentação, execução e

monitoria; o seu fortalecimento contribuiria para acelerar os esforços de harmonização dos

sistemas dos doadores com os do GdM. O processo de tomada de decisões sobre alocação

dos recursos no âmbito do PARPA, PES e OE tem tido fraca fundamentação com

informação e análises apropriadas. Para que a monitoria e avaliação da ajuda seja

apropriada, há que melhorar a recolha e análise de informação a nível local (sobretudo

distritos e municípios).

É necessário envolver mais actores (AR, OSCs, Sector Privado) na monitoria e avaliação da

ajuda, sendo para tal imprescindível que se aumente a capacidade técnica destes actores.

5.4.3 Qualidade dos mecanismos de monitoria e avaliação da ajuda

Um elemento crucial para a implementação dos compromissos acordados no âmbito do

MdE e das sessões de revisão é o Quadro de Avaliação do Desempenho dos Parceiros de

Apoio Programático (QAD dos PAPs). Neste contexto, a evolução do cumprimento de

compromissos dos PAPs é avaliada, assim como o não comprimento e as fraquezas são

demonstradas, com o intuito de fortalecer a responsabilidade dos PAPs em relação ao GdM.

A avaliação do desempenho dos doadores é feita por uma equipa independente de peritos

(Gester & Harding 2004, Killick, Castel-Branco and Gerseter 2005, Ernst & Young 2006,

Castel-Branco 2007a). O caso de Moçambique é um bom exemplo que evidencia que o

processo de melhoria da eficácia da ajuda deve incluir o estabelecimento de mecanismos

de monitoria do desempenho dos países recipientes e dos países doadores. Este processo

de avaliação do desempenho tem gerado lições, que podem servir para melhorar o sistema

de ajuda.
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5.4.4 Conclusões

Na base da pesquisa realizada, no referente a informação, nota-se um esforço significativo

do GdM e dos doadores para aumentar o acesso e a qualidade da informação sobre os

compromissos e desembolsos dos doadores. Os sistemas de monitoria e avaliação do GdM

estão numa fase embrionária, havendo algumas lacunas, sobretudo no que diz respeito a

recolha e análise de dados sobre a pobreza a nível local. Também existe ainda um déficit na

disseminação da informação através de canais adequados que possam atingir os cidadãos

e as OSCs.

A avaliação independente do desempenho dos PAPs é um instrumento valioso, cujas

conclusões e lições têm contribuído para o aperfeiçoamento do mecanismo de coordenação

entre o GdM e os doadores. O QAD dos PAPs é uma experiência válida no âmbito do

fortalecimento da responsabilidade mútua entre GdM e doadores.
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6 Conclusões e recomendações

6.1 Conclusões

A conclusão geral a que a pesquisa chega é que Moçambique foi pioneiro no

estabelecimento de mecanismos de coordenação entre o governo e os dadores, e num

período de tempo relativamente curto obteve avanços impressionantes no referente a

implementação da Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda, sobretudo nos aspectos

de harmonização, alinhamento e previsibilidade da ajuda. Contudo os aspectos referentes a

prestação interna de contas do GdM perante a AR e a sociedade civil, bem como a

sustentabilidade dos resultados e impactos nas camadas mais pobres da sociedade são

ainda motivo de preocupação. A Declaração de Paris oferece uma plataforma para

coordenação (mecanismos comuns, simplificação de procedimentos e partilha de

informação) e alinhamento (políticas do país e uso de sistemas nacionais), assim como

algum espaço para apropriação pelo GdM, contudo ela não é suficiente, uma vez que não

coloca no topo da agenda a prestação interna de contas do GdM para com a Assembleia da

República, os cidadãos e a sociedade civil em geral, e não toma em consideração

importantes factores de economia política e relações de poder, e seus riscos, pondo em

causa, deste modo, a melhoria da eficácia da ajuda em termos de impactos positivos no

desenvolvimento do País e redução da pobreza.

O pressuposto fundamental é a observância dos princípios de boa governação,

transparência e participação dos actores de desenvolvimento. O actual MdU entre o GdM e

os PAPs contém princípios básicos cujo cumprimento deveria ser monitorado.43 Para o

alcance dos objectivos de desenvolvimento, incluindo o aumento da eficácia da ajuda, a

questão fundamental não é a relação entre o GdM e os doadores no âmbito da Declaração

de Paris, mas sim a relação entre o GdM e os cidadãos, o Parlamento e a sociedade civil.

Em seguida, apresentamos as conclusões específicas, para cada uma das questões

principais.

1 A Declaração de Paris pretende colocar os governos dos países em desenvolvimento na

direcção dos processos. Mas o que está acontecendo na realidade?

Questão principal: A Declaração de Paris reforçou o papel dos governos nas

negociações sobre a ajuda com doadores?

A Declaração de Paris aumentou as oportunidades para reforçar o papel do GdM nas

negociações sobre a ajuda com os doadores, o GdM teve influência nas estruturação

dos mecanismos e procedimentos do Apoio ao Orçamento Geral, conseguiu reduzir as

exigências em termos de relatórios, e o fardo administrativo ainda é elevado nesta fase

43 “O Governo de Moçambique e os Parceiros de Apoio Programático que prestam Apoio Directo ao Orçamento consideram os

compromissos do GdM com a paz, a promoção de processos políticos democráticos livres, credíveis, independência dos sistema

judicial, Estado de Direito, direitos humanos, boa governação e honestidade na vida pública, incluindo a luta contra a corrupção

(com referência aos compromissos constitucionais, NEPAD e acordos internacionais) como sendo os princípios básicos de

governação para a disponibilização do Apoio ao Orçamento.” (GoM & PAPs 2004: 5).
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inicial. Contudo, a capacidade do GdM ainda não é suficiente para assumir uma

liderança efectiva nas negociações sobra a ajuda e os mecanismos de coordenação da

ajuda. No entanto, parece ser improvável e falacioso que países recipientes, com

enorme nível de dependência da ajuda, como Moçambique, consigam assumir a

liderança “de facto” e tenham efectivamente um espaço para determinar o tipo e as

condições de ajuda. O aumento do volume de Apoio ao Orçamento Geral não tem

apenas a ver com uma capacidade de liderança do GdM, mas sobretudo com a

predisposição dos doadores em aumentar a relevância desta modalidade de ajuda no

âmbito geral da mudança dos paradigmas da ajuda externa, nalguns casos determinada

pela necessidade dos doadores e agências de cooperação em diminuir os seus custos

de operação.

2 Se os governos devem prestar contas aos seus cidadãos, eles devem ser capaz de fazer

uma escolha mais ampla sobre como gastar o seu dinheiro da ajuda e os seus

orçamentos.

Questão principal: A Declaração de Paris alargou o espaço para os governos

determinarem as suas próprias políticas?

A Declaração de Paris contribuiu em certa medida para  aumentar o espaço para o

governo determinar as suas próprias políticas. Porém, este processo não é tão simples e

linear. É necessário que se faça uma análise qualificada em termos de economia

política. Deve-se questionar se é razoável, no figurino actual, assumir que o GdM tenha

a capacidade de determinar e defender políticas e estratégias abrangentes de

desenvolvimento perante os doadores, mesmo que alguns princípios fundamentais da

Declaração de Paris não sejam ainda inteiramente observados. O escrutínio das políticas

de desenvolvimento e de instrumentos relevantes de programação pela AR poderá

aumentar o nível de apropriação. A AR tem reduzida capacidade de influenciar as

decisões da alocação da ajuda dado que não tem acesso à informação detalhada, assim

como capacidade técnica suficiente. Os doadores não estão prestando atenção à

necessidade de fortalecimento do papel da AR no referente às decisões sobre ajuda

externa, o que poderá por em risco a eficácia da ajuda.

3 A prestação de contas perante os cidadãos e a sociedade civil é crucial para que o

dinheiro da ajuda chegue aos cidadãos e contribua para o desenvolvimento. Este

aspecto foi bastante neglicenciado na Declaração de Paris. A pesquisa analisará o

impacto das mudanças das relações de ajuda sobre as organizações da sociedade civil.

Questão principal: A implementação da Declaração de Paris tornou a sociedade

civil mais ou menos capaz de exigir prestação de contas dos governos e doadores

e de influenciar as políticas?

A implementação da Declaração de Paris abriu espaço para que a Assembleia da

República e a sociedade civil se envolvam mais no processo de prestação de contas do

GdM e doadores e influenciem as políticas públicas, todavia este espaço ainda não é

aproveitado em pleno, devido a vários factores, nomeadamente:fraca capacidade técnica

da Assembleia da República e das OSCs, falta de interesse das OSCs, conflito de
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interesses das OSCs provedores de serviços ao GdM, agências de cooperação e ONGs

internacionais, e co-optação e instrumentalização das OSCs pelo partido no poder. As

capacidades da Assembleia da República e da sociedade civil para influenciar as

políticas do Governo e exigir prestação de contas ao GdM e doadores são ainda fracas.

Além disso, as OSCs são ainda fracas em termos de capacidade técnica e institucional e

mantém fraca ligação com as suas bases ao nível local. Entretanto, existem fortes riscos

de dependência das OSCs do Estado e/ou doadores devido ao papel das OSCs como

provedores de serviços (em várias áreas: abastecimento de água, extensão rural, saúde,

etc.) e de co-optação / instrumentalização das OSCs pelo partido no poder. Tanto a

Assembleia da República como as OSCs necessitam de apoio para o seu fortalecimento.

4 Responsabilidade exige medição dos resultados e avaliação.

Questão principal: Quem avalia e tem capacidade de avaliar se ajuda é eficaz?

Com base na pesquisa realizada, no referente a informação, nota-se um esforço

significativo do GdM e dos doadores para melhorar a situação, criando possibilidades de

aumento de acesso a informação sobre os compromissos e desembolsos dos doadores.

Contudo, ainda existe um déficit na disseminação da informação através de canais

adequados, que possam atingir os cidadãos e as OSCs. A avaliação independente do

desempenho dos PAPs é um instrumento valioso, cujas conclusões e lições têm

contribuído para o aperfeiçoamento do mecanismo de coordenação entre o GdM e os

doadores. O QAD do PAPs é uma experiência válida no âmbito do fortalecimento da

responsabilidade mútua entre GdM e doadores.

Existem avanços significativos em vários aspectos.

1 No que refere aos indicadores estabelecidos no âmbito da Declaração de Paris,

Moçambique já atingiu ou está prestes a atingir as metas definidas, sendo considerado

uma história de sucesso, o que favorece a actual dinâmica no sistema de ajuda. Com

base na suposição ou realidade de história de sucesso e salvaguarda desta reputação44,

há um relacionamento activo entre o GdM e doadores e agências internacionais de

financiamento que contribui para a criação de um ambiente apropriado ao aumento do

Apoio Programático nas suas diversas formas (Apoio ao Orçamento Geral do Estado,

Apoio Sectorial ao Orçamento e Apoio a Balança de Pagamentos), sobretudo o Apoio ao

Orçamento Geral do Estado. 45

2 Reconhece-se, por um lado, a faculdade e vontade dos doadores em melhorar certas

áreas, tais como modalidades de ajuda, aumento da previsibilidade do financiamento e

44 “This strengthened the impression that donors were willing to turn a blind eye on corruption in order to safeguard Mozambique’

reputation as a “success story” (de Renzio & Hanlon 2007: 8). “... Moçambique é visto como um caso de sucesso e há que

´sustentar` este sucesso. (Nuvunga 2007: 3)

45 Por exemplo, para o indicador “proporção do Apoio Programático no Apoio Total ao País”, a Declaração de Paris estabelece 66%

em 2010, Moçambique atingiu 57,9% em 2005. Contudo, convém tomar os indicadores com cautela, uma vez que os seus

valores são susceptíveis de mudanças significativas quando um reduzido número de grandes doadores procede algumas

variações do volume ou estrutura das suas carteiras de ajuda (vide Ernst & Young 2006: 12).
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alinhamento. Por outro lado, o GdM tem melhorado a Gestão de Finanças Públicas

(SISTAFE, Procurement), o exercício de planificação e orçamentação, assim como a

informação e avaliação independente.

3 A inclusão do Quadro de Avaliação do Desempenho dos Parceiros do Apoio

Programático é uma iniciativa inovadora que constitui uma grande contribuição para a

concretização dos objectivos estabelecidos na Declaração de Paris, contudo pode ser

ingénuo esperar que o não cumprimento dos compromissos por parte de um ou vários

doadores poderá acarretar consequências/sanções. Isso significaria abdicar de fazer

uma clara análise de economia política sobre os processos à volta da ajuda e da

relações de poder entre os actores envolvidos, os interesses políticos, económicos e

sociais dos países/governos doadores e recipientes, abraçando uma abordagem

tecnicista ou ainda romanticista destas relações.46

4 Partindo da apropriação como determinante da legitimidade e conveniência, a certo

momento há que fazer uma escolha de opções de políticas no referente a ajuda, e se o

modelo de desenvolvimento e governação for aberto, a ajuda externa poderá ser um

factor impulsionador do desenvolvimento e bem estar. Portanto, há que dar atenção a

qualidade e ao impacto da ajuda e não apenas a preferência de manter altos níveis de

fluxos de ajuda como estratégia de sobrevivência (vide Castel-Branco 2007: 15).

Contudo, continuam existindo sérias preocupações no referente a aspectos que podem pôr

em causa a eficácia da ajuda externa:

1 O grau de dependência do País da ajuda externa é elevado. Há que examinar os riscos

que podem advir desta situação e ofuscar a história de sucesso. Parece que a ajuda

atingiu um nível em que se duvida do valor acrescentado de maiores volumes de ajuda

para impulsionar o desenvolvimento do País. O elevado nível de dependência pode ter

implicações macro-económicas negativas, além de conduzir a desconexão do GdM dos

seus eleitores, da Assembleia da República e da sociedade civil, minando os processos

internos de prestação de contas e escrutínio (de Renzio & Mulley 2006b: 2).

2 Se os princípios básicos subjacentes ao MdE e a Declaração de Paris, tais como boa

governação, transparência na gestão de finanças públicas, prestação de contas e

participação, não são promovidos, os fluxos de ajuda para o desenvolvimento não

conseguem ser produtivos e eficazes, não produzindo, por conseguinte, o impacto

desejado no desenvolvimento do País e redução da pobreza. Numa situação em que

esses princípios não são respeitados, as modalidades de ajuda promovidas pela

Declaração de Paris e preferidas pelo GdM, tais como o Apoio ao Orçamento Geral,

podem “minar os esforços de democratização, dando uma vantagem injusta ao partido

no poder” (vide Elísio Macamo 2006: 5).

3 Parece que os doadores não são suficientemente claros, diante do GdM, na articulação

da sua preferência pela mistura de modalidades e instrumentos, mesmo com aumento

46 O GdM parece estar claro sobre este assunto da assimetria a favor dos doadores (Vide Killik, Castel-Branco & Gerster 2005: 35)
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significativo  do apoio programático. De notar que o Governo reconhece a necessidade

de uma mistura de modalidades, embora prefira o apoio ao orçamento (GoM & PAPs

2007b).

4 A harmonização e o alinhamento parecem ser vistos apenas sob a perspectiva do

Governo Central, os níveis sectorial, provincial e distrital/municipal não são abordados. O

Apoio ao Orçamento Geral contém em si um risco significativo de se minar os esforços

de descentralização, e de marginalização do parlamento e da sociedade civil como

elementos de escrutínio, fiscalização e controlo.

5 O facto de o GdM e os doadores se ocuparem sobretudo com os mecanismos e

procedimentos do MdE e da Declaração de Paris, relegando os princípios básicos

subjacentes ao MdE e o diálogo político para o segundo plano, poderá criar um ambiente

que apenas favorece ao “equilíbrio patológico” entre o GdM e os doadores, não

contribuindo para o aumento da eficácia da ajuda externa.

6 A expansão da proporção do Apoio ao Orçamento Geral e a diminuição das proporções

do Apoio ao Orçamento Sectorial, Apoio a Projectos47 e a Assistência Técnica não

devem ser vistas de forma mecanicista. Esta evolução deve pressupor uma melhoria

significativa da gestão de finanças públicas e uma melhoria da prestação de contas do

Governo em relação a Assembleia da República e sociedade civil, isto é, há que recordar

e fortalecer os princípios subjacentes a Declaração de Paris. É preciso ir para além da

responsabilidade mútua entre o governo recipiente e doadores. Apenas nestas

condições, um Super-MoU48 que abarca toda a ajuda poderá ser um mecanismo que

conduza a uma real melhoria da eficácia da ajuda.

7 É necessário um período de consolidação das conquistas alcançadas e maturação dos

processos, assim como de reflexão sobre pontos fortes e desafios dos actuais

mecanismos, e  dos princípios subjacentes do MdE e da Declaração de Paris e outros

(melhoria da gestão de finanças públicas, boa governação, transparência, participação,

descentralização, criação de ambiente propício para o sector privado, etc.), a fim de se

fazer uma melhor escolha de modalidades e termos da ajuda externa, de entre as

diversas opções possíveis.

8 A materialização da Declaração de Paris pressupõe uma clara liderança por parte do

GdM a nível central, mas também uma capacidade de negociação interna sobre as

modalidades de ajuda externa mais apropriadas envolvendo, os sectores e outros níveis

do governo (provincial, distrital), autarquias locais e outros actores como a Assembleia

da República, a sociedade civil e o sector privado. O envolvimento destes actores é

primordial para obter apropriação e prestação de contas no sistema de ajuda externa

com uma larga base na sociedade moçambicana. Sem o envolvimento destes actores, o

47 De notar que nem todos projectos não são por iniciativa própria dos doadores, mas  são a pedido do GdM (ex.: Projecto da Caixa

Escolar).

48 Sobre o Super-MoU vide Killick, Castel-Branco & Gerster 2005: 2, 45, 50 ff.
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avanço para formas de coordenação da ajuda mais complexas que impliquem a

orientação para uma maior proporção do Apoio Directo ao Orçamento e o

estabelecimento de um Super-MoU envolvendo todas as modalidades de ajuda, parece

não ser apropriado num futuro próximo.

6.2 Recomendações

Caso não seja mencionado em contrário, as recomendações são directamente dirigidas ao

GdM e aos doadores, mas não exclusivamente àqueles doadores que concedem Ajuda

Orçamental Directa ou à Ajuda Directa ao Balança de Pagamentos.

Capacidade de liderança do governos: A Declaração de Paris reforçou o papel

dos governos nas negociações sobre a ajuda com os doadores?

1 Uma vez que o actual MdE expira em 2009, a revisão do MdE deve ser tomada como

uma oportunidade para melhorar o seu conteúdo, para além do estabelecido na

Declaração de Paris. Contudo, há que sublinhar que algumas melhorias substanciais só

poderão resultar de um diálogo de alto nível que permita uma melhor discussão sobre os

princípios básicos que devem orientar a Ajuda Oficial de Desenvolvimento (apropriação,

liderança, responsabilidade mútua entre governos dos países recipientes e doadores,

mas sobretudo prestação de contas dos governo perante a Assembleia da República e

os cidadãos).

2 Recomenda-se incluir actores de nível provincial e distrital/municipal nos mecanismos de

coordenação entre os GdM e os doadores, com vista a assegurar que a mudança para

as modalidades de ajuda como o Apoio ao Orçamento Geral e o Apoio ao Orçamento

Sectorial não ponha em causa os interesses dos escalões inferiores do Governo e

Estado.

3 O processo para melhorar a harmonização e o alinhamento da ajuda externa, visando o

aumento da eficácia da ajuda, não pressupõe necessariamente a existência de uma

estratégia específica de ajuda externa. Uma clara e abrangente estratégia de

desenvolvimento do País parece ser suficiente e apropriada. No âmbito do diálogo

político podem ser empreendidos esforços para que outros doadores embarquem no

apoio a uma estratégia de desenvolvimento aprovada pela Assembleia da República.

4 Recomenda-se que se reexamine com cautela a necessidade, o valor acrescentado e os

riscos da expansão apressada do MdE a outras modalidades de ajuda (ex.: no âmbito de

um Super-MoU) à luz do actual grau de dependência do País da ajuda e das

capacidades reais do GdM. Uma fase de maturação do MdE, no qual se daria mais

atenção ao cumprimento dos princípios subjacente do MdE e da Declaração de Paris

seria uma solução mais apropriada.
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Capacidade dos governos para definição das suas políticas: A Declaração de

Paris aumentou o espaço dos governos para a determinação das suas próprias

políticas?

1 A fim de aumentar a apropriação e liderança dos processos de ajuda, deverá ser

reforçarda a genuína prestação de contas do GdM para com a Assembleia da República

e a Sociedade Civil. Um passo inicial deveria ser apoiar os esforços no sentido de ter um

único instrumento de estratégia e planificação, aglutinando o PARPA e o Plano

Quinquenal do Governo, que seja discutido e aprovado pelo Parlamento e que sirva

também para a negociação da ajuda externa.

2 Deve-se fortalecer o diálogo político de alto nível na base dos princípios básicos do MdE,

assim como dos da Declaração de Paris, abordando assuntos como descentralização,

governação, corrupção, etc. para assegurar que tanto o MdE como a Declaração de

Paris não sejam esvaziados dos seus princípios básicos, pois o cumprimento destes

princípios é afinal o garante principal para a melhoria da eficácia da ajuda e

sustentabilidade dos seus impactos.

3 Uma vez que o País se encontra ainda numa fase inicial de consolidação dos

mecanismos de canalização de ajuda, no âmbito da Declaração de Paris, e estes

precisam de maturação, recomenda-se que se mantenha uma abordagem multifacetada,

usando diferentes modalidades de disponibilização da ajuda, tendo em conta a

capacidade do GdM, a natureza distinta de actores (p.e. autarquias locais, OSCs, sector

privado, etc.).

Capacidade dos parlamentos e sociedade civil: A implementação inicial da

Declaração de Paris tornou a sociedade civil mais ou menos capaz de exigir

responsabilidade dos governos e doadores e influenciar as políticas?

1 Há necessidade de alargar as bases de apoio político às reformas e ao sistema de

ajuda, apoiando com maior ênfase a AR e OSCs e mídias moçambicanos, isto é, a

construção e consolidação da apropriação e prestação de contas devem ir para além do

GdM a nível central, e abarcar outros actores (AR, OSCs, Sector Privado) e outros níveis

do Governo (provincial, distrital e municipal). Isso melhoraria a robusteza dos actuais

mecanismos de coordenação da ajuda, e seria uma grande contribuição para a

implementação da Declaração de Paris, melhorando a prestação de contas do GdM

perante a AR e os cidadãos organizados em OSCs. A ajuda externa com maior um

envolvimento da AR e das OSCs para o fortalecimento dos aspectos de governação

permitiria que os doadores tivessem maior confiança e apostassem mais em

modalidades de ajuda mais eficazes, tais como o Apoio Directo ao Orçamento, e

saíssem do dilema actualmente existente em aumentar o Apoio Programático numa

situação em que os princípios básicos do MdE entre o GdM e os PAPs, assim como os

princípios subjacentes à Declaração de Paris (boa governação, independência do

sistema judicial, luta contra a corrupção, etc.)  ainda não estão enraizados e

consolidados.
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2 O fortalecimento do papel da AR e dos cidadãos na definição da ajuda passa pelo

estabelecimento de uma melhor ligação entre a AR e os cidadãos nos processos de

definição e aprovação do orçamento, o que também pressupõe que a contribuição fiscal

dos cidadãos para as receitas do Estado seja assegurada e explorada, a fim de dar base

ao interesse e impulso dos cidadãos para participar com responsabilidade nos processos

de formulação, discussão, decisão, monitoria e controlo do orçamento. Um

fortalecimento substancial da ligação da AR e cidadãos poderá ser alcançado com o

aperfeiçoamento do sistema eleitoral que conduza a situação em que o parlamentar

tenha uma ligação mais directa com o eleitorado, mesmo com a prevalência do vínculo

partidário.

3 A participação da sociedade civil através do Observatório da Pobreza e outras redes

necessita de ser impulsionada a fim de que a sociedade civil seja de facto activa e

actuante. A questão da necessidade de Observatórios da Pobreza de nível provincial ou

distrital devem ser reexaminada. Parece problemático fazer uma simples transplantação

do modelo nacional para o nível provincial ou distrital. Por isso, recomendamos uma

análise aprofundada desta questão.

4 A questão da fraqueza das OSCs e sua co-optação e instrumentalização, as suas

implicações para a eficácia, e o impacto das intervenções no âmbito da ajuda externa

devem ser abordadas com seriedade. As OSCs devem reforçar a sua estrutura

organizacional, a liderança, as estratégias de comunicação e gestão do conhecimento,

as capacidades técnicas, a transparência e responsabilidade interna e externa, etc.

Neste contexto, recomenda-se a promoção de mecanismos independentes de apoio as

OSCs, tais como o Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil (MASC), a Facilidade para o

Desenvolvimento da Sociedade Civil (FDSC) (vide Boyd and Ilal 2006).

5 Deve-se tornar claro que o conceito de responsabilidade mútua entre GdM e doadores,

estabelecido na Declaração de Paris, deve assentar na existência real de prestação de

contas do GdM perante a AR, os cidadãos e a sociedade civil moçambicano. Para as

OSCs, isso poderá envolver campanhas de advocacia no País junto aos actores

nacionais, mas também junto dos parlamentos dos países doadores e outras instituições

destes países, envolvendo AR e as ONGs nacionais e estrangeiras, integradas em redes

como a EURODAD.

6 Aumentar a capacidade de informação e disseminação sobre a Declaração de Paris

junto das OSCs, assim como sobre políticas e planos do GdM.

7 Recomenda-se aos doadores o exame da viabilidade do reforço do apoio às OSCs e

mídias interessados na análise e monitoria das actividades da Assembleia da República.

8 Aumentar da capacidade de pesquisa e análise sobre políticas económicas e sociais,

inclusive sobre a eficácia da ajuda externa no País.

9 Doadores deverão examinar a viabilidade de fortalecimento do apoio dirigido à

Assembleia da República para aumentar a sua capacidade técnica para

monitoria/escrutínio das políticas, assim como fomentar as redes de cooperação entre a
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Assembleia da República e os parlamentos dos países doadores, conferindo assim uma

nova qualidade ao princípio da responsabilidade mútua, estabelecido na Declaração de

Paris.

10 Doadores devem reforçar o apoio dos doadores às instituições que fortalecem a

prestação de contas e transparência, tais como Tribunal Administrativo, Inspecção Geral

de Finanças, OSCs (ex. CIP, GMD) e mídias, dando também importância aos aspectos

de avaliação de desempenho do GdM e dos doadores.

Informação e avaliação independente: Quem avalia e tem capacidade de avaliar

se a ajuda é eficaz?

1 Recomenda-se que os doadores aumentem o apoio ao GdM, à Assembleia da República

e às OSCs para fortalecimento das capacidades destas entidades com vista a monitoria

e avaliação da eficácia da ajuda no País, nos vários níveis de administração do País,

uma vez que a qualidade dos instrumentos de monitoria e a avaliação da ajuda externa

em Moçambique estão numa fase embrionária.

2 O GdM e os doadores devem investir mais no desenvolvimento dos sistemas de

disseminação da informação sobre os mecanismos de coordenação de ajuda externa,

estabelecidos no âmbito da Declaração de Paris, sobretudo entre os parlamentares,

representantes e membros de OSCs, associações económicas e instituições religiosas.

3 No referente ao QAD dos PAP recomenda-se a concepção e utilização de indicadores e

metas com maior grau de articulação e comparação com os indicadores e metas da

OECD/DAC.

4 A avaliação independente do desempenho dos PAPs é um instrumento valioso para o

aperfeiçoamento do mecanismo de coordenação entre o governo e os doadores.

Recomenda-se que a experiência seja compilada, enriquecida com contribuições sobre a

integração da sociedade civil e disseminada ao nível internacional.
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Anexo 2: Termos de Referência

Terms of Reference for Eurodad Aid Effectiveness research: Country case studies

Information required To be completed

Title and author (s):

(working title)

X country:  An independent analysis of accountability and ownership in

the aid system

Type of paper (campaign report/

briefing paper/internal paper):

Country case study based on multi-stakeholder research process

Expected page length/page

length:
15-20 pages.

Purpose:

Why is this being commissioned,

and why now?

To influence the agenda and outcomes of the Ghana High Level Forum

on aid effectiveness and associated processes among and between

donors, recipients and CSOs.  To feed into the Eurodad plus member

synthesis report “Making aid more effective”.

Audience:

For whom is it being written? Who

are we trying to influence? What

kind of tone/style will the paper

adopt? What level of knowledge on

its topic will the paper assume?

This report is being written to inform decision-makers (in X country) of

progress and concerns regarding aid effectiveness issues. This

research will take a multi-stakeholder perspective including those of

developing country governments, donors and particularly civil society

organisations.

The tone will be authoritative and balanced but will make clear

recommendations and proposals for change.  It will use clear and

accessible language, avoiding donor “jargon” and overly technical

terminology as much as possible.  However it will assume a base –

level knowledge of the issues.

The paper should aim to influence both donors and actors in the

recipient government. It should also aim to raise awareness amongst

civil society organisations of the issues. The process for carrying out

the report will be particularly important to facilitate this. See below in

Research methods and time section.

Proposition:

What is the paper’s core argument

and policy recommendation(s)?

See annex for detailed analytical framework

The core argument of this paper is that accountability is essential to aid

effectiveness (and development) - strong aid accountability

mechanisms are vital to enable poor people, the intended beneficiaries

of aid, to hold donors and their own governments to account for fighting

poverty and inequality and delivering results on the ground. Poor

accountability in the aid system also has a negative impact on

democratic accountability in recipient countries.

The report will look at the steps, which donors and recipient

governments are taking to improve the effectiveness of aid.  There will

be a particular focus on how these changes affect accountability

(accountability as an outcome which is valuable for its own sake), and

analysis of how increased accountability can improve aid effectiveness

(accountability as an input which is sought in order to make aid more

effective for poverty reduction).
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Poverty and inequality can only be reduced in the long term if

governments in Southern countries are accountable to their citizens,

but aid can often skew domestic accountability towards donors

‘crowding out’ local accountability, between states and their citizens.

In order to be accountable to their citizens, governments must have the

space to make their own policy decisions – donors must not dictate

policy.  They also need to be able to make informed decisions about

aid, and to hold donors to account for their commitments.  CSOs have

a crucial role to play in holding both governments and donors to

account for the effectiveness of aid.  Finally, accountability at all levels

requires accurate information about the impact and effectiveness of

aid.

The research will be focused around the following four key questions:

1 The Paris Declaration intends to put developing country

governments “in the driver’s seat”.  But what is happening on the

ground?

Key question:  Has the Paris Declaration strengthened the role of

governments in aid negotiations with donors?

2 If governments are to be accountable to their citizens, they must be

able to choose how they spend their aid money and their budgets

more widely.

Key question: Has the PD increased the space for governments to

determine their own policies?

3 For aid money to reach citizens and contribute to development,

accountability to citizens and civil society is crucial.  This aspect is

largely overlooked in the PD.  This research will look at the impact

that changing aid relations is having on civil society organisations.

Key question:  Has the initial implementation of the Paris

Declaration made civil society more or less able to hold

governments and donors to account and influence policy?

4 Accountability requires measurement of results and evaluation:

Key question: who judges, and can they judge, whether aid is

working?

Important questions to bear in mind throughout the research

will be:

• What has changed as a result of the PD?

• What does the change mean for the accountability questions

outlined above?

• Why has change occurred/ not occurred?

• What implications does this have for the Paris agenda going

forward?
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Working hypotheses:

1 In some cases, the Paris Declaration has contributed to a change

in relationships between donor and recipient governments from a

patron-client relationship to one more based on dialogue and trust.

It works best where there is most trust between donor and recipient

governments.  Country context is important, but there are still

significant variations in the quality of the relationship in any one

country between different donors and the government.

2 However there has been very mixed progress in terms of

accountability in the aid system.  Recipient governments have only

limited ability to influence donors and hold them to account for their

aid delivery.  The Paris Declaration has not yet provided

governments with more ‘policy space’ – donors still play a key role

in policymaking.  The ability of CSOs to hold governments and

donors to account has also not been expanded and there is a lack

of independent information about the effectiveness of aid.

3 In fact, accountability (both from governments to citizens in

developing countries and between donors and recipient

governments) could be negatively affected as a result of some

changes in donor practice which have taken place under the

banner of “aid effectiveness”.

4 However, implementation of the Paris Declaration has the potential

to remove some of the barriers to accountability by empowering

governments to hold donors to account for their performance,

reducing the role of donors in country policymaking and providing

more information on the quality of aid.

5 This said, the Paris Declaration alone cannot actually promote

accountability – donors, recipients and CSOs need to work together

to ensure that civil society can hold governments and donors to

account and that independent information on aid’s impact is

available at all levels.

Research methods and time

How will this report be produced?

(Desk research, interviews, on the

ground investigation, statistical

analysis).

Research days (see below)

Desk-based research

This is an indicative guide of key documents to be consulted.

• Government/ Donor: National development strategy, Monitoring

frameworks – i.e. Joint assistance strategies, Performance

assessment framework, Memorandums of Understanding

• Donor: Donor country strategy papers, other donor aid related

documents for country

• Other: Relevant other academic, CSO or official research on aid

relationships in the country.

(See attached research matrix of some other case-study research that

has been completed which may be useful.  This is not exhaustive and

there may be other more relevant documents)
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Interviews/ focal group meetings (6/7 days)

Given the multi-stakeholder nature of this research it will be important

to interview a mixture of government, donor and civil society

representatives.   Overall it is expected that about 20 interviews will be

made.

• Government representatives (especially; Ministry of Finance /

Budget division; Poverty Reduction Division / Department / Unit;

representatives of at least one line ministry where donor sector

support is particularly important);

• a representative of Parliament (especially member/s of budget

committee);

• donor community  - particularly donors from list below/ plus other

influential donors;

• civil society representatives (especially from those networks or

organisations working on donor politics, EC aid, budget support,

PRS processes);

• academia;

• others as appropriate.

Quotes

Where relevant direct quotes should be used to illustrate issues and

where possible these should be accredited to named respondents.

However the researcher should verify at the time of the interview the

willingness of respondents to be named and devise a system for

reporting anonymously supplied quotes.

NB Afrodad has already done case study research examining aid management systems and donor

harmonization in Kenya, Ghana, Liberia, Mozambique, Uganda and Malawi.  Cordaid has also

produced a very useful paper based on field research in Ghana, Uganda and Zambia.  Both the

Afrodad and Cordaid research will be invaluable to inform the studies that are done in those countries

and these should reduce the research time required.

Scope of case studies:

Eurodad will draw up a list of donors active in the case study countries (as part of background work)

so that a limited number of donors can be identified for donor profiles.  The country case studies will

be somewhat flexible in the donors that are examined.  From some qualitative information it may be

relevant not to exclude any donors.  However for the donor profiles we will select a smaller group of

donors and as far as possible we will look at the same group in all the different countries.   As a

European network initiative we propose to focus on a number of European donors plus one

multilateral institution, namely the World Bank and Japan and the US as two large non-European

donors.  We will not examine the EC, particularly as CIDSE has recently published its EC Footprint

report which addresses some similar questions. We will moreover draw on the findings of this report to

inform our research.
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However in order not to spread ourselves too thin we need to limit the number of donors included.

Each country case study should select at a minimum three European donors from the list below plus

the World Bank and the USA.

Donor Why

UK Funding the research, large donor, generally seen as a “good, progressive” donor but

practice varies.  Big supporter of PD and budget support

France Will have EU presidency in second half of 2008.  Mixed messages and progress.

Somewhat engaged in PD (because OECD is in Paris?), but little implementation.

Important in West African countries

Denmark Engaged in PD.  Are meeting their 0.7

Spain Very “projectised” aid, generally unengaged in discussions on PD

WB Large donor, conditionality problems, yet provides substantial money on budget.

Controversial

Ireland Small donor but with diverse funding mechanisms.. BS, SS, project funding

Germany Heavy focus on TA

US Very tied aid, weak implementation of PD

Japan Largest donor in a number of case study countries.  G8 presidency in 2008

How many person days is the

research and writing expected to

take?  (guidance only)

17 days

3 for preparation, 6/7 for data collection through interviews and

possibly focal group meetings, 4/5 for draft report writing, 2/3 for

finalizing draft.

NB – this guide is an indication only.  This may vary according to

amount of information already available in the country and depending

on if the particular case study includes extra elements in their TORs

Country Lead Eurodad member Research

1 Ghana Ibis SEND foundation

2 Sierra Leone Eurodad Eurodad with CGG

3 Mozambique Trócaire Trócaire/CAFOD

4 Niger CNCD ?

5 Mali CNCD Fonge

6 Nicaragua Trócaire/CAFOD Trócaire/ CAFOD

partners

7 Honduras Trócaire/ CAFOD Trócaire/CAFOD

partners

8 Cambodia Actionaid UK Actionaid Cambodia

9 Afghanistan? Oxfam America Oxfam America

Where/ Who will be responsible for/

carry out the research

10 Sudan Care International

(non Eurodad member)

?
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Sensitivities:

What are the risks in publishing this

paper? [Political differences among

the network, potential legal

problems, etc]]

Case studies will be carried out using a common TORs and a peer

review system will be established.  Eurodad will support those carrying

out case studies to ensure they are as robust as possible but they will

ultimately be the responsibility and property of the different

organisations.   Where Eurodad directly finances a case-study, the

relationship will depend on whether the research is carried out by a

southern CSO or whether a consultant is contracted.  In the case of the

former the study will remain the property of the CSO – the relationship

will be a partnership.  In the case of the latter Eurodad will retain

property rights of the research, i.e. it will be a consultancy contract.

Translation requirements:

Does the full text need translating?

If yes into which language(s)?

Ideally the case study research will be produced in the primary working

language of the country so as to be most useful at the country level.  If

this is not the case, the leading organisation should make provisions to

translate the case study into that language.

If the case-studies are produced in a language other than English,

French, Spanish or Portuguese, they will need to be translated into one

of these languages in order to feed into the synthesis report.

Layout and print requirements

Does the document need

professional layout?

Each lead commissioning organisation will decide how the case-study

will be published.

Does the document require

external printing?
As above

Proposed timeline:

We recognised that when case study research is done does depend to some degree on

capacity and events in country.  However it is crucial that all case studies are finalised by

December 1st. And we recommend drafts are completed at latest one month before that in

order to allow for in-country roundtable discussions. Please inform Lucy Hayes

(lhayes@eurodad.org ) when you will be doing the case study research so that a peer review

plan can be set up.

By mid August Eurodad will produce key statistical/ background information on

each country plus draft donor profiles.

September Eurodad will do Sierra Leone case study

By October 31st Final drafts of all other country case studies

November Comment period for draft case studies

• Each case study to be peer reviewed by one other Eurodad member,

and to be commented on by Sarah Mulley (UKAN) as primary other

commentator for all case studies

• Roundtable (or similar) to present and discuss draft with other CSOs and

officials in case-study country

• Circulate case study to officials (govt/ donor) as appropriate for

comment/ fact checking.

December 1st 2007 Final case studies
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Dissemination

Dissemination in country will be extremely important.  It will be the responsibility of each

Eurodad member to facilitate and ensure good dissemination in the case-study country.

We suggest you plan in advance how and when the findings of the research will be

disseminated.  Please keep Lucy Hayes informed of your plans on this front:

lhayes@eurodad.org

Dissemination strategy

How will the document be

disseminated?

What specific opportunities for

dissemination exist?

NB  These case studies will feed into the Synthesis Report and Influencing Strategy

Please see separate overall TORs and dissemination and influencing strategy for more

information.

 Proposed peer review system

Country Lead Eurodad member Research Peer reviewer

1 Ghana Ibis SEND foundation Trocaire/ CAFOD

2 Sierra Leone Eurodad Eurodad with CGG Actionaid UK

3 Mozambique Trócaire Trócaire CNCD

4 Niger/Benin CNCD Repaoc? Other? Eurodad

5 Nicaragua Trócaire Trócaire/ partners CNCD

6 Honduras Trócaire Trócaire/ partners Ibis

7 Cambodia Actionaid UK Actionaid Cambodia Trócaire/ CAFOD

9 Afghanistan? Oxfam America Oxfam America To be added once

confirmed

10 Sudan Care International Care To be added once

confirmed
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Anexo 3: Quadro Analítico

Guiding questions Research questions Indicators Method Sources/Issues/Comments

A:  Background

1 Government a What kind of political system is in place? Number of parties,

role of parliament,

structure of

ministries, nature

of the executive

Desk study

2 CSOs a How active are CSOs?

In service delivery?

In advocacy with government?

In advocacy with donors?

Number of CSOs Desk study/

Interviews with

CSOs

Additional questions: Who are the

main CSOs working on aid

effectiveness issues? What kind of

activities do they work on? Can you

give some specific examples?

3 Paris Declaration a How wide is knowledge of the Paris

Declaration?

i Among local donors?

 ii In government?

 iii Among CSOs

b Has the Paris Declaration been translated into

any local initiatives (action plans, monitoring

processes etc)?

References to PD

in local documents

etc

Interviews/

Document

search

Assess the GBS MoU and the

PAP’s PAF as examples of local

translations of the Paris

Declaration.

Find out from both Government

(different ministries) and NGOs how

much knowledge they have of the

Paris Declaration.
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Guiding questions Research questions Indicators Method Sources/Issues/Comments

B:  Ability of southern governments to hold donors to account: Has the Paris Declaration strengthened the role of governments in aid

negotiations with donors?

4 Is the

government in a

position to

choose their aid?

a Has the government got an aid management

strategy?

i If so, does this strategy set out the kind of

 aid they would prefer?

b Have they ever refused aid/aid terms?

Existence of aid

management

strategy

Interviews/

document

search

There was a draft development

cooperation policy being prepared

in MINEC. You need to find out

more about it.

Additional question: who is in

charge of coordinating aid? Is the

division of responsibility clear? Can

you give specific examples of Govt

refusing aid?

5 Are governments

able to influence

donor behaviour

and hold donors

to account for

their

commitments?

a What are the mechanisms for donors and

government to work together?

b Who chairs Consultative groups?

c What do stakeholders say about the balance

of power in consultative groups?

d Do governments feel they can effectively

implement their aid management strategies?

Do donors think so?

e Does the government think that it has made

its aid more effective? What do donors/ civil

society representatives think?

Regulations/

common practices

in aid

management

Main reference here is MoU, but it

covers only budget support. Joint

Review mechanism needs to be

described in detail, as it has

substituted for Consultative Group

meetings.
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Guiding questions Research questions Indicators Method Sources/Issues/Comments

C:  Ability of southern governments to set their own policies:  Has the Paris Declaration increased the space for governments to determine

their own policies?

6 Do governments

have real ‘policy

space’ to

determine their

own development

strategies?

a Does the government have an overarching

development strategy?

b Has this strategy been debated and

supported by parliament and citizens?

c To what extent do civil society think this

strategy reflects the priorities of the

government, vis a vis those of donors?

d Does civil society perceive government to be

the key locus for decision-making, or do they

still find it necessary to work directly with

donors to influence policy?

e How many conditions do donors put on

budget support (in PAF and MoUs) and how

have these changed since previous PAF?

f How much impact do donors have on the

government’s wider budget (beyond aid)?

# of conditions in

the PAF

Change in # of

conditions since

last/ last two PAFs

Document

review/

Interviews

Additional question: Are there clear

examples of Govt adopting policies

without or against donor consent?

Has the Govt been able to

negotiate effectively the content of

the PAF?

7 Are governments

able to make

decisions about

spending aid

money through

normal budget

discussions and

negotiations?

a Is more aid being spent on budget since

2005?

b Do CSOs see the budget process as an

important locus for policymaking?

Interviews Some data available in PAP’s PAF

reports and Paris Declaration

survey for Mozambique.
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Guiding questions Research questions Indicators Method Sources/Issues/Comments

8 How predictable

is aid?

a Do governments have accurate information

about what aid money they are likely to

receive?

b What does the government say about the

impacts of (potentially) unpredictable aid flows

c What are the main reasons affecting the

predictability of funding?

 Government capacity?

 Conditionality?

 Donor administrative systems

Money turns up on

time.

Conditions on aid

not delaying aid

disbursement

Conditions in

PAFS

Conditions in

MoUs

Document

search

Interviews

Paris survey

information

9 How effectively

are donors

supporting

government

capacity,

institutions and

systems?

a What percentage of aid to country uses

government systems (PFM, procurement etc?)

b What are the reasons for not spending money

through systems?

What donor constraints?

What government constraints?

c How many mission-free weeks (if any) are

there in the country per year?

d What do donors do to ensure technical

assistance responds to country needs?

e Does the government (representative) think

that technical assistance is:

i Very useful

ii Quite useful

iii Not very useful

iv Not at all useful

f And why?

Donor and

government views

on what different

constraints are for

each party

% of aid that is TA

Analysis of

Paris data

Interviews

See Paris Declaration survey for

Mozambique
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Guiding questions Research questions Indicators Method Sources/Issues/Comments

D:  Ability of citizens and parliaments to hold their governments and donors to account: Key question:  Has the Paris Declaration made

civil society more or less able to hold governments and donors to account and influence policy?

10 How effectively

are donors

supporting civil

society?

a How much aid money is going to civil society?

b Have CSOs’ access to funding/ types of

funding changed as a result of shifting aid

modalities? (perception/ proof).  :

i Do CSOs perceive that funding has shifted

for the better/ worse?  How?

ii Can CSOs show there is a link between

this and changes as a result of Paris

declaration implementation?

c Are donors funding shifts to more “budget

support” type funding also reflected in their

funding of CSOs?

d Are donors supporting civil society capacity?

e Are CSOs funded in their role as watchdogs

and providers of information as well as

service deliverers?

Interviews

Document

search

11 Are citizens able
to hold
governments to
account for their
policies and
delivery?

a Do parliaments have full picture of budget
revenue and do they approve aid contracts?

b Is the information provided by governments
accessible/ transparent/ timely?

c Are citizens able to track government revenue
and expenditure?

Information
published on
websites, printed,
in local/ national
media

Government
response to
requests for
information

Interviews
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Guiding questions Research questions Indicators Method Sources/Issues/Comments

12 Are citizens able

to hold donors to

account for their

commitments?

a Do donors publish detailed information about

how they spend their money?

b Is the information provided by donors

accessible/ transparent/ timely?

c Are citizens able to track aid inflows and

spending?

d How are citizens able to monitor donors for

the aid (quantity/ quality) commitments that

they have made?

Information about

aid programmes

published on

websites, printed

and distributed to

public, in media etc

Interviews Additional questions: See for

example http://www.odamoz.org.mz

Are any CSOs making use of such

information?

13 Have CSOs been

able to influence

policy?

a Through which mechanisms is dialogue taking

place with civil society?

b How do governments/ donors respond to

CSO inputs?

c What do CSOs say about how influential

these forums have been?

E:  Independent information and evaluation: Who judges whether aid is working?

14 Are changing
mechanisms
translating into
improvements on
the ground

a Do (different stakeholders) perceive that there
have been positive/ negative impacts on the
ground as a result of changing practices?

Please give specific examples

15 Are there
effective
monitoring and
evaluation
mechanisms in
place?

a Is the effectiveness of aid being monitored
and evaluated (at country, donor HQ and
international levels)?  If so, by whom, and on
what terms?

b Does information on results feed back into
improvements in the aid system?

Interviews

Interviews

Document
search

See, as a starting point, World
Bank aid effectiveness review doc
(http://siteresources.worldbank.org/
CDFINTRANET/Overview/2145887
1/MozambiqueFINALDecember112
006.doc)
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Anexo 4: Matriz do Quadro de Avaliação do Desempenho dos PAPs

Objectives Activities No AGGREGATED MATRIX FOR ALL PAPS

Indicators

2006

Target

2007

Target

2008

Target

2009

Target

2010 Paris

Target

GBS 1a Individual PAPs provide at least 40% GBS (as % of ODA to Government) 40% Yes Yes Yes

1b % GBS in PAPs total ODA49 40% 40% 44% 48%

Portfolio

Composition

Program Aid     2 % Program-based aid in total PAPs ODA disbursed (Paris Indicator 9) 70% 72% 75% 80% (66%)

   3 % PAPs with multi-year agreements of not less than 3 years. 100% 100% 100% 100%Commitment

GBS   4 Commitments of GBS for year n+1 made within 4 weeks of the JR

in year n

100% 100% 100% 100%

Disbursement

GBS

  5 Disbursement of confirmed GBS commitment in the fiscal year for which it was

scheduled, according to quarterly disbursement schedule as agreed with GoM

100% 100% 100% 100%

  6 % PAPs ODA that is recorded in the government budget (Paris Indicator 3) 80% 82% 85% 90% (>85%)

Predictability

All ODA to

government

  7 PAPs ODA disbursed as percentage of aid recorded in government budget

(Paris indicator 7)

new To be

defined

To be

defined

To be

defined

(halve gap)

  8 PAPs adhere to GBS common conditionality. 95% 100% 100% 100%

  9 Number of PAPs with NO Annex 10 exceptions 13 14 14 15

Harmonization of

conditionality

10a Strict harmonization between new bilateral agreements for GBS and MoU 100% 100% 100% 100%

11 % PAPs ODA using Country Public Financial Management Systems

(Paris indicator 5a)

11a % PAPs ODA disbursed using national budget execution procedures

(Paris Indicator 5a)

45% 45% 55% 60%

Harmonization

and Alignment

Utilization of

government

systems and

reporting

49  PAPs ODA in this matrix only includes ODA to Government
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Objectives Activities No AGGREGATED MATRIX FOR ALL PAPS

Indicators

2006

Target

2007

Target

2008

Target

2009

Target

2010 Paris

Target

11b % PAPs ODA disbursed audited using national auditing procedures only

(Paris Indicator 5a)

new 40% 42% 45%

11c % PAPs ODA disbursed using national financial reporting procedures

(Paris Indicator 5a)

replacement 45% 55% 60%

 12 % PAPs ODA disbursed using national procurement systems

(Paris Indicator 5b)

45% 45% 55% 60% (2/3 reduction in

non-use)

13 % Sector programmes that comply with indicators 11a, 11c and 12 new ? ? ?

14a % of total missions that are joint (Paris Indicator 10a) 20% 30% 35% 40% (40% joint)

14b Total number of missions 160 140 120 100

15 % of analytical work that is coordinated (Paris indicator 10b) 50% 55% 60% 65% (66% joint)

16 Donors agree “quiet period” with GoM and implement it Reach

agreement

and implement

Yes Yes Yes

Capacity

Strengthening

Project

Implementation

Units

17 Number of parallel PIUs (Paris indicator 6) new 27 22 17 (2/3 reduction)

Technical

cooperation

18 % PAPs TC provided through co-ordinated programmes (Paris Indicator 4) new 50% 55% 60% (50%)

19 % sector-wide TC as a percentage of total TC Agreement on

guidelines for

national

capacity

development

support

13% 16% 20%
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Objectives Activities

N
o

(points)

INDIVIDUAL MATRIX

Indicators

2006 Target 2007

Target

2008

Target

2009

Target

2010 Paris

Target

GBS 1a (4) PAP provides at least 40% GBS (as % of ODA to Government) 40% Yes Yes YesPortfolio

Composition
Program Aid 2 (4) % Program-based aid of total ODA disbursed by PAP

(Paris Indicator 9)

70% 72% 75% 80% (66%)

3 (3) PAP has multi-year agreements of not less than 3 years. yes yes yes yesCommitment

GBS
4 (3) Commitment of GBS for year n+1 made within 4 weeks of the Joint Review

in year n

yes yes yes yes

Disbursement

GBS

5 (4) Disbursement of confirmed GBS commitment in the fiscal year for which

it was scheduled, according to quarterly disbursement schedule

as agreed with GoM

yes yes yes yes

6 (2) % PAP’s ODA that is recorded in the government budget

(Paris Indicator 3)

80% 82% 85% 90% (>85%)

Predictability

All ODA to

government

7 (2) ODA disbursed by PAP as percentage of its aid recorded in government

budget (Paris indicator 7)

new To be

defined

To be

defined

To be

defined

(halve gap)

8 (2) PAP adheres to GBS common conditionality. yes yes yes yes

9 (1) PAP has NO GBS MoU Annex 10 exceptions yes yes yes yes

Harmonization of

conditionality

10 (1) Strict harmonization between PAP bilateral agreement for GBS and MoU yes yes yes yes

11 % PAP’s ODA disbursed using Country Public Financial Management

Systems (Paris indicator 5a)

11a

(2)

% PAP’s ODA disbursed using national budget execution procedures

(Paris Indicator 5a)

45% 45% 55% 60%

Harmonization

and Alignment

Utilization of

government

systems and

reporting

11b

(1)

% PAP’s ODA disbursed audited using national auditing procedures only

(Paris Indicator 5a)

new 40% 42% 45%
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Objectives Activities

N
o

(points)

INDIVIDUAL MATRIX

Indicators

2006 Target 2007

Target

2008

Target

2009

Target

2010 Paris

Target

11c

(2)

% PAP’s ODA disbursed using national financial reporting procedures

(Paris Indicator 5a)

replacement 45% 55% 60%

12 (2) % PAP’s ODA disbursed using national procurement systems (Paris

Indicator 5b)

45% 45% 55% 60% (2/3 reduction

in non-use)

14a

(1)

% of total missions by PAP that are joint (Paris Indicator 10a) 20% 30% 35% 40% (40% joint)

15 (1) % of analytical work by PAP that is coordinated (Paris indicator 10b) 50% 55% 60% 65% (66% joint)

Project

Implementation

Units

17 (2) Number of parallel PIUs (based on list agreed for OECD/DAC

questionnaire) (Paris indicator 6)

new Zero or

number

reduced

Zero or

number

reduced

Zero or

number

reduced

(2/3 reduction)

18 (2) % PAP’s TC provided through co-ordinated programmes (Paris Indicator 4) new 50% 55% 60% (50%)

Capacity

Strengthening

Technical

cooperation
19 (1) % sector-wide TC of PAP as a percentage of total TC by PAP Agreement on

guidelines for

national capacity

development

support

13% 16% 20%
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Anexo 5: Resenha Histórica da Ajuda Externa

Mozambique

1975 Proclamation of the Independency of Mozambique

1997 • Central planned economy adopted

• Creation of the Mozambique National Resistance (MNR) (to became later

RENAMO) and begin of the civil war

1978 • Creation of the Executive Councils in the Districts and Cities

1983 • Economic Crisis and worsening of the war

• Start of the change to market-oriented approach. Mozambique is admitted to

IMF and World Bank

• Start of the Programme for Economic Rehabilitation (PRE)

1987 • Start of the Programme for Economic and Social Rehabilitation (PRES)

1990 • New Constitution approved

1991 • First Seminar on Decentralization and Autonomy of Local Bodies

(Maputo, 11/1991)

1992 • General Peace Agreement ends the civil war

• Start of the Programme for Reform of Local State Bodies (PROL)

1993 • Peace keeping operations starts

1994 • 1st multi-party Presidential and Parliamentary Elections

• Municipal District Law passed (Lei 3/94, 13/09/1994)

1995 • Peace keeping operations ends

• Banking crisis: WB and IMF condition aid on privatisation of two state owned

banks.

1996 • Municipal District Law rescinded

• Constitutional Revision (Local Government, Municipalities)

1997 • Municipal Legislation Package passed (02/1997)

• Land Law passed

• Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) debt relief agreed

1998 • Guidelines for District Development Plans

• 1st Municipal Elections (30/06/1998)

• Regulation of Land Law

• NGO Registration and Reporting Decree

1999 • 2nd Presidential and Parliamentary Elections

• Joint donor reviews in 1998 and 1999 lead to proposal to coordinate budget

support.

2000 • Decree 15/2000 and Ministerial Diploma 102-A/2000 (interaction OLE and

Community Authorities)

• PARPA I (2001-2005) approved

• Millennium Declaration / Millennium Development Goals (09/2000)
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2001 • Global Strategy for the Public Sector Reform, 2001-2011, (25/06/2001)

• ODA inflows increase from USD 933 millions in 2001 to USD 2,330 millions in

2002.

2002 • Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for

Development (21-21/03/2002)

• Law on creation of SISTAF

• Regulation of Forestry and Wildlife Law

2003 • Rome High Level Forum on Harmonization (22-25/02/2003) / Rome Declaration

on Harmonization

• Law on Local Organs of the State, LOLE (05/2003)

• Agenda 2025 - Visão e Estratégias da Nação.

• Guidelines for Community Participation and Consultation in the District Planning,

Despacho Ministerial (10/2003)

• 2nd Municipal Elections (11/2003)

2004 • New Constitution of the Republic (new aspects: local Government, Participation

(12/2004)

• 3rd Presidential and Parliamentary Elections (12/2004)

• Memorandum of Understanding between the Government of Mozambique and

the Programme Aid Partners for the provision of Direct Budget and Balance of

Payments Support (05/04/2004) (G15 = Belgium, Denmark, EC, Finland,

France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Portugal, Sweden,

Switzerland, UK and World Bank)

2005 • Paris High Level Forum on Aid (28/02-02/03/2005) / Paris Declaration on Aid

Effectiveness

• Regulation of LOLE (06/2005)

• PARPA II (2006-2010) discussed with civil society

2006 • Guidelines for Economic and Social Plan and State Budget, PESOE (PESOD

and PESOP)

• PARPA II 2006-2010 approved (05/2006)

• Consultancy on Scenarios for Decentralization Policy

2007 • Creation of ODAmoz (Database of Official Development Assistance for

Mozambique)

2008 • Ghana High Level Forum on Aid

• 1st Provincial Assembly Elections

• 3rd Municipal Elections

2009 • 4th Presidential and Parliamentary Elections
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Anexo 6: Volume total da ajuda, em $US

Doador 2005 2006 2007

BAD 168,058,209 125,562,524 62,774,627

Austria 3,993,806 6,975,931 4,538,819

Belgica 11,277,916 12,973,256 14,635,714

Canada 38.100.514 43.669.447 43.802.397

Dinamarca 45,469,339 42,211,622 46,783,610

CE 186,871,860 171,513,853 251,918,271

Finlandia 26,856,633 28,905,197 27,015,939

Franca 18,855,396 48,988,997 34,596,514

Alemanha 32,205,246 44,947,590 75,565,237

Irlanda 28,588,640 29,247,559 53,142,754

Italia 26,378,347 31,953,296 40,296,481

Japao 406,204 13,794,773 28,507,331

Paises Baixos 56,725,643 66,809,387 91,853,611

Noruega 56,679,716 49,464,052 51,548,786

Portugal 25,916,560 24,695,199 5,545,161

Espanha 23,166,330 27,272,416 26,201,759

Suecia 78,971,158 95,688,006 105,369,599

Suica 21,883,939 20,804,283 17,713,899

Reino Unido 74,786,941 99,838,380 117,010,225

EUA 58,348,343 79,337,636 91,321,037

Banco Mundial 240,820,000 223,405,000 241,070,000

Grand Total 1,224,360,740 1,288,058,404 1,431,211,771

Agencies NU 2005 2006 2007

FAO 4,404,106 8,359,582 9,783,340

PNUD 5,121,052 6,651,592 15,278,856

UNESCO 0 302,917 3,222,560

FNUAP 0 0 14,974,346

UNHABITAT 442,992 161,581 0

ACNUR 0 0 450.75

UNICEF 7,466,660 8,110,257 27,787,296

UNIDO 101,212 1,874,700 0

PMA 27,248,000 28,784,000 13,267,235

OMS 0 2,283,509 7,198,493

Grand total 44,784,022 56,528,138 91,512,577

Fonte: http://www.odamoz.org.mz




