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Importância da Governacão para o Processo de 
Desenvolvimento

 ”A boa governação é talvez o factor mais importante para
eliminação da pobreza." (UN SG K. Annan 1998)

 Agenda 2030/16: “A nova agenda reconhece a necessidade
de construir sociedades ... baseadas no respeito dos direitos
humanos...em um estado de direito e boa governação a
todos os níveis.” (AG das das Nações Unidas A/RES/70/1)

 Plano Quinquenal 2015-2019 do GdM: “Consolidar o Estado
de Direito Democrático, Boa Governação e Decentralização.
(Pilar de suporte 4.1.).
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Governação – Conceito com Multidão de 
Definições
 Banco Mundial: o processo e as instituições através das quais as

decisões são tomadas e a autoridade em um país é exercida

 Banco Mundial/Worldwide Governance Indicators: 1) Voz e 
apresentação de contas 2) Estabilidade política 3) Eficácia de governo 4) 
Qualidade regulamentar 5) Estado de Direito 5) Controlo da corrupção

 PNUD: o exercício da autoridade económica, política e administrativa
para administrar os assuntos de um país em todos os níveis -
governança e desenvolvimento humano indivisíveis

 UE: a boa governação é a gestão transparente e responsável dos
recursos humanos, naturais, económicos e financeiros para o
desenvolvimento equitativo e sustentável (Cotonou Agreement, art 9.2.)
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Governação através das lentes dos doadores

Áreas de Foco Aspectos tocados nas avaliações

Sistema Político Direitos Humanos
Eleições
Rule of Law
Decentralização
Estabilidade Política, Conflitos

Administração Pública Corrupção
Gestão de Finanças Públicas
Procurement Público

Políticas Sociais Mobilização de Recursos
Acesso aos Serviços Públicos
Igualdade de Género
Sustentabilidade do Meio Ambiente

Sector Privado Ambiente para Desenvolvimento do Sector Privado e 
Comércio 
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Consenso Emergente sobre a Governação

– Governação mais
ampla do que o 
governo

– Governação inclui
redes entre os actores
do estado e da 
sociedade civil

– Governação vista como
uma estrutura e como
um processo

– Sempre específico em
relacão ao contexto

Estado

Sector
Privado

Sociedade
Civil
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Worldwide Governance Indicators 1996-2017
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Worldwide Governance Indicators 2007-2017
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Mo Ibrahim 
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Mecanismo Africano de Revisão por Pares 
(MARP/APRM)

 O MARP é um sistema africano para avalicão de governacão que permite
que os líderes nacionais se reúnam regularmente para discutir a
governação nos seus países e responsabilizar-se mutuamente

 O MARP foi lançado pelos membros da União Africana em 2003 com
assinatura do MoE por 11 países africanos incluindo Moçambique

 Moçambique lancou o 2º relatório do MARP em Maio 2019; Resultados
principais incluem:
 Progressos consideráveis desde o primeiro Relatório de Revisão em 2009
 Progresso no processo de Paz
 Desafios: corrupção, impacto das mudanças climáticas, desemprego juvenil,

limitações de capacidade e financiamento e prestação de serviços de
qualidade
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Governação no 
contexto de 
Moçambique 
(aspectos
importantes) 

• Administração das coisa pública, coletividade
• Governação política baseada na participação local, a voz dos cidadãos
• Administração dos recursos financeiros e outros recursos públicos
• Transparência de planificação, tomada de decisões e implementação
• Accountability entre o estado e os cidadãos 
• Acesso aos serviços públicos e a informação 

Relevância de
Avaliações pelos 
Doadores 

Aspectos comuns: Eficiência da  administração pública, transparência da 
administração dos recursos públicos, accountability, acesso a informação, 
participação da sociedade civil 
Aspectos não incluídos: análise da dinâmica política no País, partidarização 
do estado, deficiência de democracia, cidadania fraca 

 “Eu costumo chamar o mecanismo de avaliação como se fosse o mecanismo de um 
pequeno jogo de ténis entre 2 clubes que tem a mesma agenda que é a agenda de 
comprometerem-se com mais dinheiro para Moçambique, mas menos qualidade.”

 “O resultado é que muitas vezes você tem um estudo em que todos esses pontos estão 
lá, mas não reflectem na essência como é a dinâmica destas relações entre o estado e 
a sociedade no contexto específico do nosso país.”

 “Grande parte dos doadores preferem se concentrar nas áreas menos sensíveis como 
educação, saúde. Questões de justiça, questão das eleições, questões por exemplo da 
participação política …. a questão da partidarização do estado também não entravam 
muito na agenda.”

4. Governação no contexto de Moçambique (entrevistas para o estudo de dotouramento, 2010-2011)
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