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Questionário Revisto de Auto Avaliação do País no Âmbito do Mecanismo Africano de
Revisão de pares

O Documento de base do MARP pode ser acedido através do www.MARP -international.org ou
pode ser obtido a partir do Secretariado do MARP, P.O. Box 1234, Midrand 1685, África do Sul
ou c/o DBSA, 1458 Lever Road, Halfway House, África do Sul (telefone + 27 11 256-3401,
Telefax +27 11 256-3456).
País:
Data da Elaboração:
Ponto Focal do MARP:
Nome: _________________________________________________________
Afiliação à Organização: __________________________________________
Endereço: ______________________________________________________
Número de Telefone: _____________________________________________
Fax: ___________________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________
O questionário tem por objectivos: Primeiro, providenciar aos países participantes um formato
que possa servir lista de verificação para determinar se as diversas partes interessadas
participantes no processo responderam às suas preocupações, e em segundo lugar servir como
um resumo apropriado para providenciar uma visão dos resultados dos seus próprios processos
de auto-avaliação.
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ABREVIAÇÕES E ACRÓNIM0S
ACHPR

Comissão Africana para os Direitos Humanos e dos Povos

BAD

Banco Africano de Desenvolvimento

Fórum do MARP

Comité dos Chefes de Estado e Governo Participantes no Mecanismo
Africano de Revisão de Pares

Painel do MARP

Painel de Personalidades Eminentes nomeados pelos Chefes de
Estado e de Governo para providenciar a lideranca do processo do
MARP

Secretariado do MARP

Secretariado que providencia apoio técnico e logistico ao Fórum e
Painel do MARP

Equipa do MARP

A carefully designed integrated, balanced, technically competent and
professional team comprised to undertake país reviews

MARP

Mecanismo Africano de Revisão de Pares

UA

União Africana

BSSED

Desenvolvimento Socio Economico Sustentável e Baseado nas
Massas

OBCs

Organizações Baseadas na Comunidade

CEDAW

Convencao sobre a Eliminacao da Descriminacao Contra a Mulher

CENEAP

Centro Nacional para Estudos e Análises da População e
Desenvolvimento

CSSDCA

Conferência sobre a Segurança, Sustentabilidade, Desenvolvimento e
Cooperação em África

ECOSOC

Conselho Económico, Social e Cultural da União Africana

PIB

Produto Interno Bruto

PNB

GNP Produto Nacional Bruto

HIPC

Pais Pobre Altamente Individado

HIV/AIDS

Vírus de Imunodeficiência Humana/Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida

TIC

Teconologias de Informação e Comunicação

AID

Associacao Internacional para o Desenvolvimento
iii
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MDG

Metas de Desenvolvimento Internacional

OIT

Organização Internacional do Trabalho

FMI

Fundo Monetario Internacional

ISSO

Padrões Internacionais de Organizaçao

MÃE

Ministerio dos Negócios Estrangeiros (Argélia)

MDM

Metas de Desenvolvimento do Milénio

NEPAD

Nova Parceria para o Desenvolvimento Africano

ONGs

Organizações Não-governamentais

ODA

Assistencia Oficial para o Desenvolvimento

OCED

Organização para a Cooperação Económica e Desenvolvimento

CPS

Conselho de Paz e Segurança

PME

Pequena e Media Empresas

NU

Nações Unidas

UNECA

Comissão Económica das Nações Unidas para África

OMS

Organização Mundial de Saúde

CMDS

Cimeira Mundial para o Desenvolvimento Sustentável

OMC

Organização Mundial de Comércio

NB: A lista acima apresentada não é exaustiva, ao longo do documento são apresentadas mais
termos e definições. Caso seja necessário mais clarificação sobre qualquer termo ou definição,
favor contactar o Secretariado do MARP (cujos detalhes do contacto se encontram na capa).
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GLOSSÁRIO DE TERMOS
Acesso

Acessibilidade é a aptidão de uma rede rodoviária ou ferroviária ou de
qualquer outra rede de transportes em geral, avaliadas pelo tempo de viagem
levado ou de medida pela distância a ser percorrida para alcançar
equipamento público, disponibilidade de emprego, chegar ao centro da
cidade, obter um serviço nas proximidades (comércio, lazer, serviços
públicos, rede social). É presentemente considerado como uma boa
acessibilidade se se pode ter acesso a um serviço diário dentro de um período
inferior a 20 minutos e um serviço semanal dentro de um período de menos
de uma hora.
Por outro lado, a inacessibilidade é considerada como a impossibilidade de
obter um serviço dentro de um período de tempo socialmente aceitável, é
sinónimo de isolamento, rebaixamento, exclusão.
-Não-discriminação,
-Acessibilidade física,
-Acessibilidade económica (acessibilidade),
- Acessibilidade da informação.

Adesão

Adesão é o acto pelo qual um Estado aceita a oferta ou a oportunidade de se
tornar parte de um tratado já negociado e assinado por outros estados.
Adesão ocorre geralmente após o tratado ter entrado em vigor. O SecretárioGeral das Nações Unidas, na sua função de depositário, também aceitou as
adesões a algumas convenções antes da sua entrada em vigor. As condições
em que podem ocorrer a adesão e os procedimentos envolvidos dependem
das disposições do tratado. Um tratado pode prever a adesão de todos os
outros estados ou um número limitado e definido de estados. Na ausência de
tal disposição, a adesão só pode ocorrer onde os Estados negociadores
acordaram ou posteriormente acordam entre si em relação a um determinado
estado.

Prestação de
Contas/Responsabili
dade

A capacidade de determinar quem no governo é responsável por uma decisão
ou acção e a capacidade de garantir que os funcionários do governo sejam
responsáveis pelos seus actos.
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Adopção

Capacidades

Capacitação

A adopção é o acto formal pelo qual a forma e o conteúdo de um texto do
tratado proposto são estabelecidos. Como regra geral, a adopção do texto de
um tratado dá-se através da expressão do consentimento dos Estados
participantes no processo de elaboração. Os Tratados que são negociados
dentro de uma organização internacional serão normalmente adoptados por
uma resolução de um órgão representante da organização cujos membros
corresponde mais ou menos para o potencial de participação no tratado em
questão.
Campo de recursos (financeiro e humano, técnico, administrativo, social,
económico e científico) postos à disposição para alcançar um determinado
objectivo.
Processo através do qual indivíduos, grupos, organizações, instituições e
países desenvolveram as suas aptidões, individual e colectivamente, com
vista a executar funções, resolver problemas e atingir os objectivos.
Os Princípios 9, 10 e 11 da Declaração do Rio de Janeiro (1992) estipulam
que a capacitação faz parte das estratégias de desenvolvimento sustentáveis.
Trata-se de reforço dos recursos humanos (formação, informação, educação,
intercâmbio de conhecimentos científicos e técnicos, cooperação),
aumentando a eficiência dos recursos tecnológicos, transferência de
tecnologia (optimização de sistemas de gestão (legislativo, Padrões
ambientais, instituições), aumentando a eco-eficiência de instrumentos
económicos (comércio equitativo, a internalização dos custos de protecção
ambiental).

Formação de capital

Criança

Criação de novo capital ou a expansão do capital existente, durante um
período fiscal, normalmente financiado através de poupança. Isto inclui
transferência de poupança a partir de indivíduos ou famílias para o sector
empresarial; directamente através de investimentos ou indirectamente através
de depósitos bancários; transferência de poupança das famílias e do governo
para o sector empresarial, resultando em maior produtividade e expansão
económica.
Qualquer pessoa com idade inferior a 18 anos
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Sociedade Civil

Mudanças
climáticas

Todas as organizações, redes e associações que vão desde o nível da família
e ao nível do Estado, excluindo as empresas cujo objectivo é obtenção do
lucro privado, por Zadek (2004) no Painel do Secretário-Geral de
Personalidades Eminentes sobre o relacionamento entre as Nações Unidas e
sociedade civil. OSC incluem, mas não limitados aos seguintes: grupos
sociais, tais como as que representam as mulheres, crianças, jovens, idosos e
pessoas portadoras de deficiência e necessidades especiais, grupos
profissionais, tais como associações de artistas, engenheiros, profissionais de
saúde, assistentes sociais, médias, professores, associações desportivas,
profissionais da área jurídica, cientistas sociais, universidades, organizações
empresariais, câmaras de comércio nacionais, trabalhadores, empregadores,
indústria e agricultura, bem como outros grupos de interesse do sector
privado, organizações não-governamentais (ONGs), organizações de base
comunitária (OBC) e as organizações voluntárias, e; organizações culturais.
Entende-se por mudança climática alterações no clima em resultado directa
ou indirectamente de uma actividade humana que leva a uma alteração na
composição da atmosfera global e que aumenta a variação natural do clima
observada durante períodos comparáveis.

Corrupção

O uso e abuso de função pública, posição ou recursos para ganho pessoal ou
para fins para os quais o serviço, posição ou recursos não foram concebidos.
A corrupção pode envolver o suborno (apoderar/exigir, dar/oferecer), tráfico
de influência, nepotismo, desfalque e conflito de interesses).

Descentralização

Transferência de poderes e/ou responsabilidade, sobre a realização de uma
tarefa, desde a administração geral de uma organização ou de um
departamento central de uma instituição para níveis mais baixos ou para o
sector privado.

Diversificação
económica

Aumento do número de sectores na economia e redução da dependência da
economia a um único ou limitado número de sectores produtivos,
mercadorias ou mercados. Significa, também, o desenvolvimento
interligação entre os sectores internos existentes para complementar um ao
outro e reduzir os desequilíbrios na economia.

Sustentabilidade

Manutenção a longo prazo dos componentes de ecossistemas e funções para
a geração vindouras. Também poderia ser definida como a satisfação das
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações
futuras satisfazerem as suas necessidades.

Ambiental
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Equidade

Igualdade
oportunidades

Especificamente mencionados no Princípio 3 da Declaração do Rio, segundo
a qual "o direito ao desenvolvimento deve ser realizado de modo a respeitar
equitativamente as necessidades ambientais e de desenvolvimento do
presente (equidade intra-geracional) e as futuras gerações (equidade intergeracional)". A noção de equidade se refere frequentemente ào interesse
público (interesse geral).
de Visão de igualdade, que visa assegurar que os indivíduos tenham as "mesmas
oportunidades", as mesmas oportunidades de desenvolvimento
socioeconómico, independentemente da sua origem social ou étnica, sexo,
recursos financeiros de seus pais, o seu local de nascimento, suas convicções
religiosas, eventual deficiência…
A igualdade de oportunidades consiste principalmente em favorecer grupos
de populações que sofrem discriminação, a fim de garantir-lhes um
tratamento igual. Isso implica que as diferenças associadas com o ambiente
de origem são neutralizadas.

Empresa familiar

Feminização
pobreza

um negócio em que um ou mais membros de uma ou mais famílias têm uma
participação significativa (por exemplo,> 20% das acções) e cometimento
significativo na gestão para o bem-estar do negocio, em geral.
da Desde a Conferência de Pequim, a pobreza das mulheres é vista e
considerada como um problema de desenvolvimento. Pequim PFA apresenta
as razões fundamentais para a persistência da pobreza e seu peso sobre as
mulheres:
- Falta de perspectivas e autonomia económica associada com acesso
limitado aos recursos produtivos, educação, baixo nível de participação na
tomada de decisões,
- A pouca atenção dada à análise da igualdade de género na definição dos
planos e das políticas económicas,
- Os serviços sociais que não tomam em conta adequadamente a situação
específica das mulheres, particularmente na distribuição do trabalho
remunerado e responsabilidades dentro da família e da sociedade,
- Vulnerabilidade das mulheres no mercado de trabalho por falta de
qualificação através da discriminação de encargos de família, o excesso, a
saúde precária devido principalmente à falta de acesso aos serviços de saúde
e a falta de informação e decisão sobre saúde reprodutiva e planeamento
familiar.
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Inclusão financeira

A prestação de serviços financeiros (como a banca, serviços de poupanças e
de seguros), em condições acessíveis para um vasto segmento de grupos
desfavorecidos e de baixa renda. Pela sua natureza, os serviços bancários são
serviços públicos, argumenta-se que é essencial que haja disponibilidade
destes serviços e de pagamento para toda a população, sem discriminação.
Sendo este, o objectivo principal da política pública.

O quadro global do ambiente e de políticas referentes ao uso de recursos do
governo para atingir vários objectivos. A política fiscal refere-se

Quadro fiscal

especificamente à gestão da receita do governo (receitas e despesas), e como
isso afecta a economia e os mercados.
A Política fiscal é contrastada com a política monetária, que se refere
principalmente à regulação da oferta de moeda (incluindo as políticas de
juros e da valorização da moeda), que é a função do banco central.

Igualdade
género

de Igualdade entre homens ou mulheres ou igualdade de género implica
assegurar as condições iguais para todos de forma a permitir-lhes o exercício
dos seus direitos e potenciais e contribuir para o desenvolvimento político,
económico, social e cultural de sua sociedade, enquanto beneficia de um
resultado.
O conceito de integração da dimensão de género em qualquer acção foi
claramente concebido como uma estratégia universal de promoção da
igualdade de género na Plataforma de Acção adoptada pela Conferência
Internacional sobre a Mulher realizada em Pequim em 1995. Esta noção
ressaltou a necessidade de garantir que a igualdade de género é uma
prioridade em todas as áreas de desenvolvimento social e económico.
A forma como uma organização assume a responsabilidade pelo impacto de
suas actividades sobre o meio ambiente, consumidores, trabalhadores,

Boa Cidadania
Corporativa (inclui
a responsabilidade

comunidades, partes interessadas e todos outros membros do público pela
inclusão deliberada de interesse público em tomada de decisões corporativas,
e a honra de um fundo da linha tripla: Pessoas, Planeta, lucro.

social das empresas)
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Sistema de

O conjunto de arranjos através dos quais o governo adquire bens e serviços

concursos de

de fornecedores independentes (normalmente através um concurso público).

governo

Empresa ligada ao

A entidade corporativa que pode ser privado ou público ou listados na bolsa

governo (CLG)

de valores onde o governo detém uma participação (<50%).

Implementação

A implementação é o acto de um Estado realizar ou executar a sua obrigação
ao abrigo de um tratado. Implementação dá efeito prático a um tratado, a fim
de garantir que os resultados desejados sejam realizados.

Entidade Registada

Organização que tenha sido registada de acordo com os procedimentos
nacionais por um notário, na Conservatória de Registo Comercial, Registo de
Comércio ou equivalente.

Membros
independentes do
Conselho

Os indivíduos que não têm qualquer ligação com a organização para além de
serem membros do Conselho. Países têm adoptado definições específicas
sobre o que faz um membro do Conselho " independente do carácter e de
julgamento".

Sector informal

Actividade económica que não é tributada nem monitorada por um governo,
e não está incluído no Produto Nacional Bruto do governo. Tem sido
sugerido que, em muitos países africanos mais de 50% da força de trabalho é
empregue no sector informal. Ver a definição sugerida no questionário.

Corretores de acções A negociação das acções de uma empresa por um indivíduo que tem
conhecimento de sigilosas "informações sensíveis ao preço" que vem de uma
fonte interna.
Eventos internos ou externos não previstos no país ou sem previsão do país
Choques
económicos internos afectado economicamente.
e externos
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Pessoas
inteiramente
deslocadas

Pessoas ou grupos de pessoas que foram forçadas ou obrigadas a abandonar
ou fugir das suas casas ou locais de residência habitual, em particular em
resultado de/ou para evitar os efeitos dos conflitos armados, situações de
violência generalizada, violação dos direitos humanos ou de catástrofes
naturais ou provocadas pelo homem, e que não atravessaram uma fronteira
estatal internacionalmente.

Instrumentos
internacionais de
arbitragem

Meios e sistemas de resolução de litígios entre países, ou entre as empresas
ao dentro das fronteiras nacionais.

Membros do
Conselho

Os membros do conselho directivo (Conselho de Administração, etc.) de
uma organização, por exemplo directores de empresas incorporadas.

Micro finança

A prestação de serviços financeiros e financiamentos de pequena escala a
empresários ou projectos de pequena escala.

Micro, pequenas e
medias empresas
(MPME)

As empresas abaixo de um certo limiar (geralmente calculado em função do
volume de negócios ou número de pessoas praticando o negócio).

Lavagem de

Prática ou acto de conversão de financiamento adquirido por crime ou outros
meios ilícitos para moeda legítima.

capitais

Activos externos

O valor total dos activos que o país possui no exterior, menos activos detidos

líquidos

por estrangeiros (internamente) no país.

Directores/
Membros não
executivos do
conselho

Membros do Conselho que não estão envolvidos na gestão diária da
organização e não têm um contrato de trabalho com a organização.
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Os actores não
governamentais:

Estas são as principais estruturas da sociedade fora do governo e da
administração pública que surgem fora da vontade dos cidadãos, o seu
objectivo é defesa de uma causa ou interesse geral ou específico. São
independentes do Estado.
Para sua participação, os actores não-governamentais podem
seleccionados com base em critérios tomados em conta, em particular:

ser

Diversidade (para assegurar a representação das diferentes famílias
de actores não-estatais).
A necessidade de assegurar a representação dos actores considerados
como marginalizadas (mulheres e pessoas portadoras de deficiência,
em particular).
Representação dos diferentes níveis: colectivo e consórcio…
Visibilidade e acessibilidade das organizações seleccionadas (porque
elas têm uma sede funcional, equipada com telefone e/ou Internet, etc
condições).
A vantagem comparativa numa determinada área de actividade.

Sector não
Lucrativo/Sector
sem fins lucrativos

Organização

Parte da economia em que as organizações nas actividades para fins
lucrativos e não-governamentais. Este sector também é chamado de terceiro
sector, comparativamente ao sector privado e público ou o sector Cívico
enfatizando a relação do sector com a sociedade civil. Nesta categoria incluise as Organizações Não-Governamentais, Organizações Baseadas na
Comunidade, órgãos do ela, organizações religiosas, órgãos APEX e outras
organizações afins.
Uma pessoa ou grupo de pessoas intencionalmente organizadas para realizar
de um modo geral objectivo comum ou um conjunto de metas que podem ser
de fins lucrativos ou sem fins lucrativos, que podem ser registadas ou não, e
pode ser criadas nos sectores públicos, privados ou sem fins lucrativos.
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As empresas para
estatais

Organizações quasi governamentais, entidades empresariais ou agências que
são tratadas por leis e regulamentos nacionais para estarem sob a orientação
do governo, mas também separada e autónoma do governo. Enquanto a
entidade possa receber alguma receita de resultantes de cobrança aos
consumidores pelos serviços prestados, estas organizações são muitas vezes
parcialmente ou maioritariamente financiadas pelo governo. Elas
normalmente são consideradas altamente de grande importância para o bom
funcionamento da sociedade, e às vezes são injectadas com fundos em
tempos de crise para ajudar superar situações que levaria as poderia levar à
falência. Elas também podem possuir leis obrigatórias para as suas funções.
Elas perseguem puramente objectivos não financeiros. Elas devem ser
distinguidas de Empresas Estatais que têm uma forma jurídica distinta e são
estabelecidas normalmente pelo governo para operar em assuntos
comerciais.
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Participação

De acordo com o Banco Mundial (1994) "Participação é um processo através
do qual as partes interessadas influenciam iniciativas de desenvolvimento,
decisões e recursos que lhes dizem respeito em que eles têm o direito de
fiscalizar".
A participação é uma abordagem através da qual todos os actores estão
equitativamente e activamente envolvidos na formulação de políticas e
estratégias de desenvolvimento, bem como de análises, planeamento,
implementação, controle e avaliação das actividades de desenvolvimento.
Participação das partes interessadas é a associação num único processo, um
procedimento. Existem oito principais formas de associação do público,
classificados a partir da menos participativa a mais participativa.
Informações: a acção de dar informações (unilateralmente, unidireccional).
consulta: a acção de solicitar um ponto de vista.
construção de consenso: acção de intercâmbio de opiniões e à procura de
um compromisso.
diálogo:
acção de
trocar
pontos
de vista
e
propostas.
envolvimento: acção de se envolver num processo ou de se engajar numa
responsabilidade.
participação: a acção de se associar activamente a um processo.
apropriação: acção de assumir a propriedade como uma das partes
interessadas.
aprovação: acção de aliar-se a ou partilha total dos objectivos.

Informações
sensíveis ao preço

Informações não publicada que, se tornada amplamente conhecida, seria
susceptível de ter um efeito sobre o preço das acções da empresa em causa.
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Há 5 termos - chaves, os quais têm um impacto na vida das pessoas pobres e
vulneráveis:
-

Responsabilização: extensão das capacidades e opções oferecidas aos
homens e mulheres para aumentar a sua capacidade de fazer escolhas
sem sofrer a fome, escassez e privações, enquanto melhoram
simultaneamente a sua possibilidade de participar na tomada de
decisões em questões que tenham um impacto sobre sua vida ou
aprovar as decisões tomadas.

-

Cooperação: uma vez que o sentimento de pertença é importante para
o bem-estar pessoal, bem-estar e o sentido de responsabilidade e de
acção, de base ampla e desenvolvimento socioeconómico sustentável
está interessado nos meios que permitem que grupos de população
possam trabalhar juntos de uma forma concertada.

-

Equidade: a extensão das capacidades e oportunidades não se limita à
renda, é uma questão de equidade, por exemplo, o sistema
educacional ao qual todos devem ter acesso.

-

Sustentabilidade: é aconselhável responder as necessidades da
geração actual sem comprometer o direito das gerações futuras de
serem protegidos contra a pobreza e da miséria e para tirar proveito
de suas habilidades básicas.

-

Segurança: a segurança dos meios de subsistência, em particular. Os
indivíduos devem ser protegidos contra ameaças, tais como doenças
ou repressões, bem como interrupções abruptas da sua vida, que são
prejudiciais.

Princípios do
desenvolvimento
humano sustentável

O PNUD concentra-se em quatro aspectos críticos de uma base ampla e
sustentável de desenvolvimento socioeconómico: a eliminação da pobreza,
criação de emprego e de subsistência, protecção e regeneração do ambiente e
promoção da mulher. O reforço das capacidades para fins da boa governação
suporta todos estes objectivos.

Sector privado

Parte da economia que é tanto de execução para o lucro privado e não é
controlada pelo Estado. Inclui empresas familiares, empresas privadas,
Micro, Pequenas e Médias Empresas, bem como o sector informal;

Poder Público

Organizações do sector público que assume funções, como a manutenção da
infra-estrutura pública. Eles geralmente têm amplos poderes para regular ou
manter a propriedade pública.
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Comissão Pública

Um corpo, no sector público, que regula as tarifas e serviços de um utilitário
ou realiza uma investigação sobre um assunto definido, em nome do
governo.

Gestão das finanças

O uso adequado e implantação de financiamento das receitas do Estado.

públicas

Sector público

Às vezes referido como o sector estatal, é uma parte do Estado que trata da
produção, entrega e distribuição de bens e serviços por e para o governo ou
os seus cidadãos, seja nacional, regional ou local/municipal. Ela inclui
empresas estatais, para-estatais e entidades públicas ou Comissões;

Ratificação

Ratificação define o acto internacional pelo qual um Estado indica o seu
consentimento a ficar vinculado a um tratado se as partes entendem mostrar
o seu consentimento por tal acto. No caso de tratados bilaterais, a ratificação
é normalmente realizado através da troca dos instrumentos necessários,
enquanto no caso dos tratados multilaterais o procedimento habitual é para o
depositário colectar as ratificações de todos os estados, mantendo todas as
partes informado da situação. A instituição de bolsas de ratificação, afirma o
tempo necessário, para obter a aprovação necessária para o tratado a nível
interno e para promulgar a legislação necessária para dar efeito interno desse
tratado.

Refugiados

Pessoas que, devido a receio fundado de ser perseguido por motivos de raça,
religião, filiação, nacionalidade de um determinado grupo social ou opinião
política, está fora do país de sua nacionalidade e não possa ou, por medo, não
quer valer-se da protecção desse país ou voltar a ele ou que é obrigado a
procurar refúgio em um lugar fora do seu país de origem ou nacionalidade,
devido a uma agressão externa ou eventos perturbadores a ordem pública
numa parte ou a totalidade do seu país.

Integração regional

Acordos e arranjos que permitem os países vizinhos ou próximos a
harmonizar os sistemas nacionais (político, económico, comercial, bancário,
etc.) e colher maiores benefícios económicos.
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Partes Relacionadas
e Transacções com
Partes Relacionadas

É feita referência à definição de partes relacionadas e transacções com partes
relacionadas no padrão internacionais de contabilista 24. A parte relacionada
é: (a) um membro do Conselho ou do pessoal chave da gerência da
organização, (b) qualquer outra pessoa que controla significativamente ou
influencia a organização; (c) por qualquer membro próximo da família
(como a o parceiro doméstico individual e crianças, filhos do parceiro
doméstico do indivíduo e outros dependentes do indivíduo ou do parceiro
doméstico do indivíduo) de qualquer indivíduo referido em (a) ou (b), (d)
qualquer entidade controlada ou influenciada significativamente pela
organização ou por qualquer indivíduo referido nas alíneas (a) ou (b), (e)
qualquer entidade sob controlo comum com a organização;
(f) qualquer entidade que controla significativamente ou influencia a
organização.
Uma transacção com partes relacionadas deve ser entendida como uma
transferência de recursos, serviços ou obrigações entre partes relacionadas e
da organização, independentemente do preço que é cobrado. Isto inclui, entre
outros: compras ou vendas de bens, imóveis e outros bens; prestação ou
recepção de serviços; alugueres; transferências de pesquisa e
desenvolvimento, transferências ao abrigo de acordos de licença; acordos
financeiros (incluindo empréstimos e contribuições de capital em dinheiro ou
em espécie); prestação de garantias ou colaterais; compromissos para fazer
alguma coisa, se um determinado evento ocorrer ou não ocorrer no futuro,
incluindo contratos executórios, etc.

Remessas

Referem-se às transferências de dinheiro para a economia nacional,
normalmente a partir de várias fontes, mas principalmente de cidadãos
residentes ou a trabalhar em outros países.

Sanções

Medidas tomadas contra as organizações pela não conformidade com uma
determinada lei, regulamento, norma ou código, tais como, mas não limitado
a, as advertências, multas, suspensão da negociação, repreensão pública,
reformulações, penalidades civis, sanções penais. Se a prova de sanções é
solicitada deve ser fornecida para os últimos 5 anos.

Políticas sectoriais

Políticas aplicáveis a um sector específico da economia.

Sectores

Refere-se ao sectore privado, público e sem fins lucrativos da economia.
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Segmentos

Refere aos diferentes tipos de actividade dentro da economia, por exemplo
fabricação de prestação de serviços, etc.

Separação de

A atribuição de diferentes poderes (legislativo, executivo, judicial) para
ramos distintos do governo para proteger a liberdade.

Poderes

As desigualdades
sociais

A protecção
social

Partes Interessadas

As desigualdades sociais designam os diferentes tratamentos que podem ser
a favor de uma classe social, um grupo ou um indivíduo em relação aos
outros e que estabelecem hierarquias de status. As diferenças associadas à
origem (classes sociais, país, cultura), nível de educação, sexo, idade, cor da
pele, aparência física, práticas religiosas... são tidas em conta pelos
sociólogos para suas contribuições para as desigualdades económicas (renda,
desemprego...).
Essas desigualdades podem ser explicadas e assumidas (nível de educação
para o acesso ao posto de responsabilidade) ou implícita (desigualdade entre
salários de homens e mulheres).
Uma série de intervenções políticas, jurídicas, sociais, ambientais e
económicas destinados a apoiar indivíduos, famílias e comunidades em seus
esforços para gerir os riscos confrontando-os com vista a reduzir a sua
vulnerabilidade e alcançar uma maior equidade social.
Em um quadro mais geral, a Agenda 21 considera compromisso e
participação real de todos os grupos sociais como uma condição de
desenvolvimento sustentável. Sessão III da Agenda 21, que diz respeito ao
reforço do papel dos principais grupos apresenta a lista: mulheres, crianças e
jovens, comunidades população nativa, organizações não-governamentais,
comunidades locais, trabalhadores e seus sindicatos, comércio e indústria,
comunidade científica e técnica, agricultores.
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Padrões e códigos

.
As seguintes definições da ONU devem ser adoptados no preenchimento da
tabela de Padrões e códigos:
• Aderir é um acto pelo qual um Estado da significado a um acordo para estar
legalmente limitado pelos termos de um tratado ou convenção específica.
Tem o mesmo efeito legal que a ratificação (veja abaixo), mas não é
precedido por um acto de assinatura.
• Adopção é o acto formal pelo qual a forma e o conteúdo de um tratado
proposto ou texto da Convenção são estabelecidos, geralmente por meio de
uma resolução de um órgão representativo.
• Promulgada ou Entrou em Vigor. Isso ocorre em uma data especificada e
tempo após a ratificação do tratado ou convenção, e é geralmente
estabelecido nos requisitos legislativos nacionais relativos a esse tratado ou
convenção.
• Ratificação é um acto pelo qual um Estado da significado a um acordo para
estar legalmente limitado pelos termos de um tratado ou convenção
específica. Ele geralmente faz isso por seguir os procedimentos nacionais
constitucionais, por exemplo, Parlamento, Chefe de Estado ou de uma
combinação e tomar uma decisão formal a ser uma parte do tratado ou
convenção.
• Assinatura de um tratado ou convenção é um acto pelo qual um Estado
concede um aval preliminar do tratado ou convenção. Ele não cria uma
obrigação legal, mas não demonstram a intenção do Estado para examinar o
tratado ou convenção interna e considerar a sua ratificação.

Empresas Estatais
(EE)

Governo ou
autoridade

Têm uma forma jurídica distinta e são estabelecidas normalmente pelo
governo para operar em assuntos comerciais. Enquanto elas também podem
ter objectivos de política pública, as estatais devem ser diferenciadas de
outras formas de agências governamentais ou entidades estatais (paraestatais) estabelecidas para prosseguir puramente os objectivos não
financeiros. Elas devem produzir um retorno sobre o investimento para o
governo, quer através do aumento do preço das acções ou dividendos. As
estatais podem ser integralmente detida ou parcialmente detida pelo governo
(> 50% das acções).
Níveis de governo abaixo do nacional, que pode ser do nível provincial,
regional, distrital ou local/municipal.

sub-nacional
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Sustentabilidade

A capacidade de uma organização conciliar as questões sociais, ambientais e
económicas de uma maneira que ela permanece no longo prazo.

Desenvolvimento
sustentável

Desenvolvimento sustentável significa que o crescimento económico e
oportunidades gerais de criar riqueza, gerar emprego e aumentar Padrões de
vida são alcançados sem custos excessivos para o meio ambiente, os
fundamentos económicos ou à população, e que este crescimento possa
continuar a longo prazo. Em suma "satisfazer as necessidades do presente
sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem suas
próprias necessidades."

Regime fiscal

O sistema global de um pais que inclui processos, taxas de tributação, tipos e
categorias de impostos e os contribuintes a quem se aplicam, que existem
dentro de um país.

Autoridades
Tradicionais

Líderes cuja autoridade deriva do costume histórico, principalmente os
chefes ou anciãos.

Conselhos a Dois
Níveis

Muito comum em países da Europa tais como França, Alemanha e Holanda.
Eles são compostos por um Conselho de Supervisão composto por membros
não executivos e um conselho de gestão composto por membros executivos.
O Director Executivo preside o conselho de administração.

Conselho Unitários

(Também conhecida como monista placas) são conselho individuais que
compõem ambos administradores executivos e não executivos, que são
comuns na maioria dos países da Commonwealth

Grupos Vulneráveis

Grupos que se encontram num determinado risco de maus-tratos ou exclusão
do processo político, como as crianças, jovens, idosos, mulheres, pessoas
portadoras de deficiência, populações indígenas, minorias étnicas,
trabalhadores migrantes, e os pobres

Jovem

Pessoas com idade compreendida entre 15 e 35 anos

NB: A lista acima apresentada não é exaustiva, ao longo do documento são apresentadas mais
termos e definições. Caso seja necessário mais clarificação sobre qualquer termo ou definição,
favor contactar o Secretariado do MARP (cujos detalhes do contacto se encontram na capa).
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CAPÍTULO 1

1.

ANTECEDENTES E O PROCESSO DO MARP

Em reconhecimento da necessidade imperativa de boa governação para o desenvolvimento, a Sexta
Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo e do Comité Directivo do MARP (HSGIC) da Nova
Parceria para o Desenvolvimento (NEPAD), realizado em Março de 2003 em Abuja, Nigéria,
adoptou um Memorando de Entendimento (MdE) sobre o Mecanismo Africano de Revisão de Pares
(MARP).
O Mecanismo Africano de Revisão de Pares (MARP), que foi vastamente aceite como uma
inovação para a promoção da democracia e boa governação, é um instrumento de adesão voluntário
por parte dos Estados Membros da União Africana como um mecanismo de auto avaliação com
intuito de promover a adopção de políticas e práticas conducentes a estabilidade política, alto
crescimento económico, desenvolvimento sustentável e aceleração da integração económico
continental sub-regional através de partilha de e reforço das boas práticas e experiencias, incluindo
a identificação das deficiências e avaliação das necessidades de capacitação. Constitui um
compromisso aos padrões e instrumentos africanos de governação através de implementação de
códigos e padrões contidos na Declaração sobre a Democracia, Governação Politica, Económica e
Corporativa.
O Objectivo principal do MARP é a promoção a boa governação baseada em regularidade
participativa, prestação de contas, inclusão, abertura e transparência bem como a sua relação com
eficiência e resposta. O MARP é um mecanismo único tanto no seu âmbito e profundidade, com o
processo de revisão a abranger todos os níveis de governação, parlamentar e judiciário bem assim o
sector privado e organizações da sociedade civil. O MARP cobre também avaliação simultânea dos
quatro pilares da governação nomeadamente: Democracia e Boa Governação Politica, Governação
Económica e Gestão, Governação Corporativa e Desenvolvimento Sócio Económico. O princípio
base é que todo o exercício de revisão ao abrigo do mecanismo deve ser competente sob ponto de
vista técnico, credível e livre de manipulação política. Trata-se de um processo de aprendizagem
não competitiva entre os pares que se baseia basicamente sobre a confiança mútua entre os estados
envolvidos na revisão, bem assim confiança partilhada no processo
A participação no processo é aberta a todos os Estados da União Africana. A adesão implica
compromisso de um estado se submeter a revisões periódicas pelos pares bem como a facilitação de
tais revisões e sob guião com base em parâmetro acordados de boa governação política, económica
e corporativa
O Documento de Base do Mecanismo Africano de Revisão de Pares prevê as seguintes fases
distintas:
1.
Revisão de Base quando o país adere oficialmente ao processo do MARP. Tendo em
consideração que os países africanos encontram-se em diferentes fases de desenvolvimento durante
a sua adesão ao MARP, o país será avaliado (a revisão de base) sendo que é determinado um
calendário (programa de acção) para a realização do processo para o alcance dos padrões acordados
e devem ser definidas metas pelo estado em questão tendo em consideração as circunstâncias
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específicas do referido estado. De acorde com o documento de Base, a Revisão de Base deve ser
levado a cabo dentro de 18 meses da adesão ao processo de MARP.
2.

Revisões Periódicas que devem ser feita de dois em dois anos;

3.
Revisões ad-hoc que poderão ser solicitadas especialmente por um estado Membro do
MARP; e,
4.
Revisões especiais que poderão ser da iniciadas a qualquer momento se se verificarem
sinais de avisos prévios indicando possíveis crises politicas, económica ou sociais num estado
membro do MARP. Este tipo de revisão é levada a cabo no espírito de apoio entre os estados
Africanos e são solicitados por Fórum do MARP (Chefes de Estado do MARP e Comité de
Implementação em jeito de solidariedade com o governo em questão.
O Presente questionário é basicamente direccionado à Revisão Abrangente de Base.
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CAPÍTULO 2
2.

GUIÃO PARA O PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO

2.1.

Sobre o Questionário

O questionário está dividido em quarto principais partes que correspondem a quarto pilares de
concentração do MARP “Objectivos, Padrões, Criterioso e indicadores para o MARP ”
a)
b)
c)
d)

Democracia e Boa Governação Politica,
Governação Económica e Gestão,
Governação Corporativa; e
Desenvolvimento Socioeconómico

O objectivo de cada área de ênfase é definido seguido pelos componentes em termos de
aspectos que serão avaliados em cada país:
Objectivos. Os objectives definem os elementos principais do objectivo genérico que deve ser
alcançado de uma forma mensurável.
Padrões e Códigos. Os Padrões e Códigos são os aprovados pelos países africanos,
individualmente ou colectivamente, no sentido de “como” se governam e gerem as suas
sociedades, economias e desenvolvimentos sócio económicos.
Questões. As questões servem para focalizar sobre o que o país fez no que se refere aos
objectivos e códigos, formas como faz e que resultados obtêm.
Indicadores. Indicadores são o tipo de evidências esperados nas respostas do país. Os
indicadores servem para sublinhar os aspectos dos objectivos, padrões ou códigos que no geral
são reconhecidos como medidas de desempenho e resultados.
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2.2.

Procedimentos para o Preenchimento do Questionário

De acordo com o guião, para a preparação e participação no MARP, após a adesão ao processo,
os países são solicitados a indicar um Ponto Focal; criar o Comité Nacional do MARP
composto por todas as partes interessadas e alocação de um orçamento para o processo do
MARP. Só após o cumprimento destes requisitos o país poderá lançar o processo de revisão.
É nesta fase em que é enviado o Questionário de Auto Avaliação ao país. Tendo em
consideração que a viabilidade técnica constitui uma base sólida para o MARP, o NGC deve
engajar instituições nacionais de pesquisa para lhe apoiar com a implementação do
questionário. Recomenda-se que para cada área temática seja contratada pelo menos uma
instituição. Recomenda-se a utilização de instituições nacionais como forma de criação de
capacidades e promoção do sentido de pertença para com o processo.
Na administração do Questionário, é prudente que para cada TRI seja dividida em duas partes
principais:
a) Questões que necessitam de pesquisa bibliográfica para as quais não há necessidade de
inquérito de campo, e
b) Questões para inquéritos
No que se refere à pesquisa, devem ser utilizados instrumentos básicos de inquérito como Inquérito
Domiciliário, Painel de Peritos, Discussões Centradas em Grupos Focais. (para mais informações
sobre os instrumentos mais usados no MARP favor ver Instrumento do Protocolo de Inquérito que é
parte deste Questionário).
Na preparação dos instrumentos de inquérito e na compilação das respostas finais, deve se ter o
cuidado às notas do guião que se encontram em baixo de cada objectivo e área de avaliação.
Em seguida, cada TRI deve ser colocadas as respostas obtidas para cada área temática e compilar o
relatório técnico para a área temática em questão. Neste sentido, é importante que antes do inicio do
processo de compilação das TRIs acordar sobre o formato de compilação do relatório e o tratamento
a dar às questões transversais.
Os relatórios técnicos temáticos devem então ser compilados num relatório consolidado de auto
avaliação do país sob liderança do Conselho Nacional (NGC). Neste sentido, deve se tornar atenção
especial à priorização dos principais desafios de governação em toda área temática. É importante
que os relatórios não sejam volumosos e que sejam de fácil consulta. Por outro lado, os países são
encorajados a indicar as suas melhores práticas.
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Validação
A validação é o processo que assegura a maioria das partes interessadas acordem e concordem com
os resultados de auto avaliação e que as questões chaves de governação identificadas sejam as que
consenso geral e de preocupação comum.
Isto é alcançado através de uma selecção criteriosa de indicadores que poder providenciar uma
medição do conceito de uma forma precisa, colectiva e satisfatória. A validação do instrumento
elaborado pelos consultores deve ser levada a cabo a nível nacional de modo a certificar se as
opções dos instrumentos foram devidamente redigidos e exaustivos, se os conceitos e questões
tenham a adequada claridade, e se as instruções foram claras. Por outro lado, espera-se que se
realize um pré-teste de modo a revelar se houveram quaisquer problemas com as traduções para as
línguas locais, apresentação e/ou administração dos instrumentos de pesquisa e para testar o tempo
necessário para obtenção de respostas a todos os itens no instrumento (o protocolo de Pesquisa do
MARP apresenta informação adicional sobre a Validação).

2.3.

Questões Transversais

Consideram-se questões transversais as que se fazem sentir quase em todas as áreas de governação
e que têm que ser resolvidas de uma forma genérica devido ao seu impacto geral em várias áreas de
governação. Algumas das questões transversais identificadas nas avaliações anteriores incluem:
questões de terra, corrupção, questões de género, lacunas de implementação e falta de capacidade
entre outras. Algumas das questões são comuns entre os países mas algumas são específicas para
certos países. Assim os países são encorajados a identificar as questões transversais que são de
relevância às suas circunstâncias específicas a analisá-las de uma forma exaustiva num capítulo
para efeito dedicado na parte final do CSAR.
A inclusão de questões transversais relevantes nos seus planos e estratégias de desenvolvimento, o
país participante poderá ser capaz de responder de uma forma efectiva a circunstâncias particulares.
A inclusão de questões transversais mais relevantes nas políticas e estratégias de desenvolvimento,
o país participante poderá responder de uma forma efectiva a circunstâncias particulares. O tomar
em consideração de questões transversais ajuda os países participante e seus parceiros a:
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identificar os principais desafios que afectam o crescimento, redução da pobreza,
equidade, oportunidade, segurança e empoderamento num determinado pais
trabalhar com actores nacionais na procura de formas para resolver tais problemas
incorporar tais medidas nas estratégias internas de desenvolvimento
monitorar os resultados de politicas integrando questões transversais

Na domesticação do questionário, dever-se-ão incorporar questões e indicadores em determinadas
questões transversais para cada secção/área temática do questionário. Assim sugere-se que os países
assegurem que todos os actores participantes estejam informados sobre estas questões transversais
bem como outras que poderão ser de importância especial ao nível do país e que sejam convidados
a identificar outras questões transversais que consideram importantes para o país.

2.4.

Códigos e Padrões

2.4.1

Para cada código e padrão favor indicar tanto quanto possível a data de assinatura,
ratificação e domesticação.

2.4.2

Descrever as abordagens ou métodos que facilitam a domesticação dos códigos e padrões
ratificados tais como:

-

Promulgação para a legislação interna

-

Tradução às línguas nacionais, organização de seminários e conferências de popularização e
publicação de relatórios regulares sobre a implementação destes padrões e convenções,
advocacia, programas de ensino ….);

-

Criação de bancos de dados, de fácil acesso, dos padrões e códigos assinados, ratificados e
integrados no sistema nacional para fins de monitoria;

-

Existência de programas destinados a disseminação de informação sobre os padrões e
códigos assinados ratificados e integrados no sistema nacional.

-

Uso de códigos e padrões na formulação de políticas e elaboração de projectos e programas
de desenvolvimento.

2.4.3

Descrever o progresso alcançado na implementação de normas e observação dos objectivos,
em termos de indicadores apropriados de resultados. Nos casos aplicaveis indicar os
esforços ou progressos para assegurar o cumprimento de padrões e códigos. Os inquiridos
devem identificar e focalizar sobre os códigos que são de forma particular relevantes ao seu
contexto interno político e social, especialmente nos padrões e códigos africanos.

2.4.4

Os mecanismos de aplicação e estruturas de apresentação de relatórios disponíveis para os
padrões e códigos já ratificados.

2.4.5

Para os padrões e códigos que ainda não foram assinados, ratificados ou
promulgados/implementados, indicar os obstáculos com que se depara e quaisquer passos a
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serem tomados para assinar, ratificar, promulgar/implementar tais padrões. Os inquiridos
devem identificar e focalizar sobre os códigos que são de particular relevância no contexto
internos político e social em especial os códigos e padrões africanos.
2.4.6

Caso os padrões e códigos não tenham sido ratificados, indicar outras medidas legislativas,
politicas, instrumentos institucionais ou quadros que foram criados para alcançar os mesmos
objectivos semelhantes.

2.4.7

Caso ainda não tenha sido discutido, descrever quaisquer legislações, política ou prática que
viola quaisquer dos padrões e códigos indicados.

2.4.8

Indicar qualquer legislação, politica ou quadro institucional que foi criado para implementar
qualquer instrumento sub-regional (como SADC, CEDEAO, EAC, ECCAS) tais como
convenções e protocolos sobre democracia e governação.

2.4.9

Se o seu país adoptou e implementou quaisquer padrões e códigos relacionados com
governação democrática que não estejam listados no questionário. Tem liberdade de
providenciar informação relevante sobre a data de adopção, qualquer arranjo institucional
criados para a sua ratificação e a capacidade humana e institucional para a implementação
destes padrões.
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CAPÍTULO 3

3.

DEMOCRACIA E GOVERNAÇÃO POLÍTICA

Definição
O Documento de Base da Nova Parceria para o Desenvolvimento Africano define que a
Democracia e Boa Governação deve, entre outros aspectos, contribuir para o reforço das
estruturas políticas e administravas dos países africanos de acordo com os princípios
democráticos transparência, prestação de contas, integridade, respeito pelos direitos humanos e
promoção do estado de lei. A Carta da UA de 2007, sobre Democracia, Eleições e Governação
cita a governação com necessitando de "realização de reformas regulares dos sistemas legais e de
justiça” e “ melhoria da eficiência e eficácia dos serviços públicos e o combate à corrupção". Um
significado semelhante da boa governação pode ser retirado da definição plasmada no
Memorando de Entendimento da Organização da Unidade Africana de 2002, resultante da
Conferência sobre a Segurança, Estabilidade, Desenvolvimento e Cooperação em África, que
sustenta que a boa governação engloba "prestação de contas, transparência, o estado de direito,
eliminação da corrupção, e desimpedimento de exercício dos direitos individuais contidos na
Carta Africana sobre os Direitos Humanos e do Homem." De acordo com a Comissão Económica
das Nações Unidas para África, a boa governação está no âmago do desenvolvimento sustentável,
alívio da pobreza, e boa para o crescimento económico. Assim, a democracia e boa governação
política constituem um importante pré-requisito para uma governação bem sucedida nas áreas
económica, corporativa e socioeconómico dado que tem impacto directo nos direitos
fundamentais dos cidadãos (tanto a nível individual como em grupo) contribuindo também para a
prestação de contas da governação e a relativa estabilidade política.
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3.1.

Quadro Conceptual
Esta área temática aborda uma das principais metas do MARP, que é a promoção de
democracia e boa governação política como uma base para a redução da pobreza e o
alcance de um desenvolvimento sustentável.
Neste sentido, esta área temática avalia um dos requisitos chaves para a promoção de
uma sociedade democrática e bem governada e inclui:
Um quadro de garantia de direitos iguais dos cidadãos
Esta categoria de preocupações inclui o acesso a justiça, respeito a todo o estado de
direito, liberdade de expressão, de associação e de reunião, bem como direitos básicos
sociais e económicos para permitir os cidadãos o exercício eficaz destas liberdades.

A Promoção de Instituições de um Governo Representativo e de Prestação de
Contas
Isto inclui uma organização regular de eleições livres e justas como um dos principais
pilares para assegurar uma participação popular na constituição de um governo e a
monitoria do seu desempenho. Também tem a ver com os procedimentos criados para
assegurar uma prestação contínua de conta dos funcionários, os eleitos bem como os
não eleitos ao público.
Uma Sociedade Civil Vibrante
Este aspecto inclui a existência de meios de comunicação de massas livres e múltiplo e
uma organização da sociedade civil vibrantes. Também tem a ver com existência de
sistemas de consulta pública para encorajar uma participação popular no processo
político envolvendo grupos sociais marginalizados no processo de tomada de decisão,
alertando a necessidade de resposta governamental às opiniões públicas e melhoria da
prestação de serviços públicos. Atenção particular deverá ser dada as formas como as
crianças e outros grupos marginalizados tais como pessoas internamente deslocados são
integrados no processo consultivo.
Foi desenvolvido uma série de objectivos específicos para servirem de guião para os
inquiridos à medida que se debruçam sobre questões de democracia e governação
politica nos seus países, e incluem:
Democracia constitucional e Estado de Direito;
A separação de poderes;
Prevenção e redução de conflitos intra e entre estados;
Promoção e protecção dos direitos cívicos e políticos;
Assegurando a prestação de serviços públicos de uma forma eficiente e efectiva a
nível nacional e descentralizado bem como a prestação de contas
Promoção e protecção dos direitos da mulher
9
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Promoção e protecção dos direitos das crianças e jovens
Promoção e protecção dos direitos de grupos vulneráveis
Informação adicional e guião encontram-se no inicio de cada objectivo. Os inquiridos
são recordados que os objectivos e os indicadores associados devem ser interpretados de
uma forma flexível de modo a permitir aos inquiridos contextualizar as respostas de
modo a adequá-las ao contexto do seu país. Dever-se-á dar-se sempre uma
contextualização e historial para dar uma base para o país de modo a permitir a
domesticação das perguntas onde possível e direccionar a avaliação do país.

3.2.

Padrões & Códigos
Tendo em consideração o elevado número de padrões e códigos associados com os
objectivos nesta área temática, sugere-se que os inquiridos indiquem qual dos padrões
ou código foi assinado, ratificado ou está em observância por parte do país. Daí, os
inquiridos poderão prosseguir para responderem a primeira pergunta dando tanto mais
evidências possíveis. Uma vez que os indicadores no pilar sobre Democracia e
Governação Política não são passíveis de medição quantitativa, a ênfase deve ser sobre
na avaliação quantitativa. Os inquiridos são solicitados a se concentrarem nos códigos
que são de particular relevância aos seus países.
Os indicadores que se seguem não devem ser considerados como exaustivos. Poderão,
caso pretendam, desenvolver as vossas respostas e acrescentar indicadores chaves que
seja de relevância ao vosso país e que não estejam incluídos dos indicadores sugeridos.
Favor notar que se o vosso país adoptou e implementou quaisquer padrões
internacionais e que não esteja na nesta lista do questionário, tem a liberdade de
indicar dando informação relevante sobre a data da sua adopção, condições
institucionais criadas, e a capacidade humana e financeira para a sua implementação.
3.2.1.

Favor preencher, onde for aplicável, a lista de verificação a seguir
indicando a data e local de assinatura, ratificação e
promulgação/implementação de qualquer um dos padrões e códigos
abaixo indicados. Nos casos em que o padrão ou código foi promulgado
com reservas, favor indicar este aspecto e dar detalhes sobre a reserva.

PADRÕES E CÓDIGOS QUE DEVEM SER ASSINADOS E/OU RATIFICADOS .
Padrões e códigos

Adopta
do
/assina
do
(incluir
data)

Ratific
ado

Promul
gado

Ultima
dada em
que foi
reportado

Reservas/
Notas

Carta das Nações Unidas (1945)
Declaração Universal dos Direitos
Humanos (1948)
Convenção Internacional sobre
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Direitos Cívicos e Políticos
Primeiro Protocolo Opcional
sobre a Convenção Internacional
sobre Direitos Cívicos e Políticos
Segundo Protocolo Opcional
sobre a Convenção Internacional
sobre Direitos Cívicos e Políticos
Convenção Internacional sobre
Direitos Económicos, Sociais e
Culturais
Convenção contra Tortura e
outros
Tratamentos
Cruéis,
Desumanos ou Degradantes ou
Punição (1984)
Protocolo Opcional à Convenção
contra
Tortura
e
outros
Tratamentos Cruéis, Desumanos
ou Degradantes ou Punição
(2002)
Convenção Internacional sobre
Eliminação de Todas as Formas
de Descriminação Racial (1965)
Convenção
sobre
Direitos
Políticos das Mulheres (1952)
Convenção sobre Eliminação de
Todas
as
Formas
de
Descriminação contra a Mulher
(1979)
Convenção
Opcional
sobre
Eliminação de Todas as Formas
de Descriminação contra a Mulher
Convenção Internacional sobre a
Protecção dos Direitos de Todos
os Trabalhadores Migrantes e
Membros das suas Famílias
(1990)
Convenção sobre os Direitos da
Criança (1989)

Protocolo Opcional à Convenção
dos Direitos da Criança no
Envolvimento
no
Conflito
Armado (2000)
Protocolo Opcional à Convenção
sobre os Direitos da Criança, sua
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Venda, Prostituição Infantil e
Pornografia (2000)
Convenção sobre o Estado dos
Refugiados (1951)
Protocolo sobre o Estado dos
Refugiados (1967)
Convenções de Genebra de 1949
Protocolo
Adicional
às
Convenções de Genebra de 12
Agosto de 1949, e sobre a
Protecção das Vítimas dos
Conflitos Armados Internacionais
(Protocolo I), 8 de Junho de 1977
Protocolo
Adicional
às
Convenções de Genebra de 12
Agosto de 1949, e sobre a
Protecção de Vitimas de Conflitos
Armados
não
Internacionais
(Protocolo II), 8 de Junho de 1977
Convenção sobre a Protecção dos
Direitos
de
todos
os
Trabalhadores Migrantes e suas
Famílias e Membros das suas
Famílias (1990)
Carta Africana sobre os Direitos
Humanos e dos Povos (1981)
Carta Africana sobre os Direitos e
Bem estar da Criança (1990)
Protocolo à Carta Africana sobre
os
Direitos
Humanos
das
Mulheres em África (2003)
Convenção da OAU sobre os
Refugiados 1969
Protocolo à Convenção da UA
sobre a Prevenção e Combate ao
Terrorismo
Convenção da União Africana
para a Protecção e Assistência de
Pessoal Internamente Deslocadas
em África (Convenção de
Kampala) (2009)
Carta Africana sobre Democracia,
Eleições e Governação (2007)
Convenção Africana sobre a
Conservação da Natureza, e
Recursos Naturais (1968)
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Convenção de Bamako sobre o
Banimento de importação para
África e Controlo de Movimento
Transfronteiriço e Gestão de
Resíduos Tóxicos em África
(1991)
Carta sobre os Serviços Públicos
em África (2001)
Carta Africana sobre a Juventude
(2006)
Carta Africana sobre Estatísticas
(2009)
Carta
Africana
sobre
a
Participação
Popular
no
Desenvolvimento
e
Transformação (1990)

PADRÕES QUE NÃO CARECEM DE RATIFICAÇÃO
Padrão/Código
Adoptado
Acto Constitutivo da União
Africana (2000)
Nova
Parceria
para
o
Desenvolvimento Africano Documento de Base (2001)
Protocolo ao Acto Constitutivo
da União Africana sobre o
Estatuto do Tribunal Africano
de Justiça para os Direitos
Humanos (2008)

Notas

Protocolo sobre a Criação do
Conselho de Paz e Segurança da
UA (2002)
Declaração e Plano de Acção de
Grand Bay (Maurícias) sobre a
Promoção e Protecção dos
Direitos Humanos (1999)
Declaração sobre Princípios que
Governam
Eleições
Democráticas em África –
(2002)
Declaração da NEPAD sobre
Democracia,
Governação
Política,
Económica
e
Corporativa – (2003)
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Declaração e Plano de Acção
sobre o Controlo de Tráfego e
Abuso de Ilícito de Drogas em
África (2002)
Declaração sobre os Direitos
das Pessoas Portadoras de
Deficiência (1975)
Declaração sobre os Direitos e
Responsabilidades
de
Indivíduos,
Grupos
e
Organizações da Sociedade na
Promoção e Protecção de
Direitos Humanos e Liberdades
Fundamentais Universalmente
Reconhecidos (1998)
Resolução da Mulher em
Conflito (2000)
Declaração sobre a Eliminação
de todas as Formas de
Intolerância e Descriminação
Baseadas em Religião ou
Crenças (1981)
Declaração sobre eliminação da
Violência contra a Mulher
(1993)
Declaração sobre Princípios
Fundamentais
referentes
a
Meios de Comunicação de
Massas “Mass Media” no
Reforço da Paz e Entendimento
Internacional na Promoção de
Direitos Humanos, Combate ao
Racismo, Apartheid e Incitação
à Guerra (1978)
Plataforma Africana sobre o
Direito à Educação (1999)
Declaração
de
Princípios
Fundamentais
sobre
a
contribuição à Mass Media no
reforço da Paz e Entendimento
Internacional na Promoção de
Direitos Humanos, Combate ao
Racismo, Apartheid e Incitação
à Guerra (1978)
Declaração
de
Princípios
Sociais e Legais sobre a
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Protecção e Bem-estar da
Criança
com
Especial
Referencia a Protecção e
Adopção
Nacional
e
Internacional (1986)

Declaração
de Cairo da
Assembleia dos Chefes de
Estado sobre a Criação na OUA
de
um
Mecanismo
de
Prevenção, Gestão e Resolução
de Conflitos (1993)
Declaração sobre Direitos das
Pessoas
nacionais
ou
pertencentes a Minorias Étnicas,
Religiosas
ou
Linguísticas
(1992)
Declaração de Princípios de
Liberdades de Expressão em
África (2002)
Guiões e Medidas de Ilha de
Robben para a Proibição e
Prevenção
de
Tortura,
Tratamento Cruel ou Punição
em África (2002)
Memorando de Entendimento,
da
Conferencia
sobre
Segurança, Desenvolvimento e
Cooperação
em
África
(CSSDCA) (2002)
Declaração sobre a Protecção de
todas as Pessoas da submissão à
Tortura e outras formas de
Tratamento Cruel, Desumano
ou Degradante ou Punição
(1975)
Pacto da União Africana sobre
Não Agressão e Defesa Mútua
(2005)
Declaração
de
Princípios
Básicos de Justiça para as
Vitimas de Crime e Abuso do
Poder (1985)
Declaração sobre os Direitos e
Responsabilidades
de
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Indivíduos,
Grupos
e
Organizações da Sociedade para
a promoção de
Direitos
Humanos
e
Liberdades
Universalmente Aceites (1998)
Declaração sobre Eliminação de
Violência contra a Mulher
(1993)
Declaração sobre o Quadro da
OUA referente a Resposta às
Mudanças Inconstitucionais de
Governos (2002)
Declaração sobre Princípios
Sociais e Legais referentes à
Protecção e Bem-estar da
Criança,
com
Especial
Referencia a Protecção e
Adopção
Nacional
e
Internacional (1986)
Declaração sobre a Protecção de
Todas as Pessoas da submissão
à Tortura e outras formas de
Tratamento Cruel, Desumano
ou Degradante ou Punição
(1975)
Declaração sobre os Direitos de
Pessoas
Portadoras
de
Deficiência (1975)

Declaração sobre os Direitos e
Responsabilidades
de
Indivíduos,
Grupos
e
Organizações da Sociedade para
a promoção de
Direitos
Humanos
e
Liberdades
Universalmente Aceites
Declaração
de
Princípios
Básicos de Justiça para as
Vitimas de Crime e Abuso do
Poder (1985)
Declaração de Cairo da
Assembleia dos Chefes de
Estado sobre a Criação na OUA
de
um
Mecanismo
de
Prevenção, Gestão e Resolução
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de Conflitos (1993)
Memorando de Entendimento,
da
Conferencia
sobre
Segurança, Desenvolvimento e
Cooperação
em
África
(CSSDCA) (CSSDCA) (2002)
Parecer Consultivo da Comissão
Africana
sobre
Direitos
Humanos e dos Povos sobre a
Declaração das Nações Unidas
sobre o Direitos das Populações
Indígenas (2007)
Princípios e Guiões sobre
Direito a Julgamento Justo e
Assistência Jurídica em África
(2001)
Declaração e Plano de Acção de
Ouagadougou sobre Aceleração
da Reforma Prisional e Penal
em África (2003)
Declaração
Solene
sobre
Equidade de Género em África
(2004)
Pacto da União Africana sobre
Não Agressão e Defesa Mútua
(2005)
OUTROS PADRÕES E CÓDIGOS INTERNACIONAIS E REGIONAIS APLICÁVEIS
1
2
3
4
3.2.2.

Relativamente aos padrões e códigos que não foram assinados, ratificados
ou promulgados/implementados, indicar os obstáculos com que se
deparam e se existe alguma medida com vista à sua assinatura, ratificação
promulgação/implementação. Os inquiridos devem identificar e focalizar
sobre os códigos que são de particular relevância no contexto político do
seu país especialmente no que se refere a padrões e códigos africanos.

3.2.3.

Que mecanismos de aplicação e estruturas de apresentação de relatório
existem para os padrões e códigos que foram ratificados? Nos casos
aplicáveis indicar os esforços ou progressos para assegurar a observância
dos padrões ou códigos. Os inquiridos devem identificar e focalizar sobre
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os códigos que são de particular relevância no contexto político do seu
país especialmente no que se refere a padrões e códigos africanos.

3.3.

3.2.4.

Caso ainda não tenha sido discutido, descrever quaisquer legislações,
política ou prática que viola quaisquer dos padrões e códigos indicados.

3.2.5.

Indicar qualquer legislação, politica ou quadro institucional que foi criado
para implementar qualquer instrumento sub-regional (como SADC,
CEDEAO, EAC, ECCAS) tais como convenções e protocolos sobre
democracia e governação.

3.2.6.

Se o seu país adoptou e implementou quaisquer padrões e códigos
internacionais sobre democracia e governação política que não estejam
listados no questionário. Tem liberdade de providenciar informação
relevante sobre a data de adopção, qualquer arranjo institucional criados
para a sua ratificação e a capacidade humana e institucional para a
implementação destes padrões.

ANTES DAS AVALIAÇÕES

Como parte das suas obrigações nacionais, regionais e internacionais, bem como na base
voluntária, os países bem assim organizações mundiais realizam avaliações periódicas sobre
várias questões nas áreas de Democracia e Governação Política. Esta secção espera que os
países apresentem relatórios sobre estas avaliações.
3.3.1. Favor disponibilizar cópias de quaisquer avaliações oficiais que o seu país tenha
realizado na área de Democracia e Governação Política e que possa ser de validade
para a compilação da auto-avaliação do país.
3.3.2. Favor disponibilizar cópias de quaisquer inquéritos ou revisões sobre Democracia e
Governação Política e que possa ser contribuir para a compilação da auto-avaliação do
país.

3.4.

PERGUNTAS RELACIONADAS COM OS OBJECTIVOS

Objectivo 1:

Consolidação da Democracia Constitucional e Estado de
Direito

A democracia constitucional e o estado de direito neste questionário são tratados como duas
questões separadas mas relacionadas. Por outro lado, a democracia constitucional refere-se
aos aspectos e instituições constitucionalmente criadas que permitem aos cidadãos o gozo
dos seus direitos de liberdade de se afiliarem em associações políticas da sua livre escolha e
livre participação deste grupos políticos e associações numa livre concorrência política. Por
outro lado, o estado de direito e supremacia da Constituição assegura que todas as pessoas
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são sujeitas a lei tratadas de igual modo perante a lei que ninguém esteja sujeito ao
tratamento arbitrário pelo estado. O estado de direito também significa que todas as
autoridades, incluindo as forças armadas e de segurança devem obedecer a lei. Por outro
lado, os Actos legislativos do governo devem ser promulgado de acordo com o previsto na
Constituição que tanto é a lei mãe a nível interno como a base sobre a qual se exercem todos
os poderes dentro de um estado. Também inclui uma organização regular de eleições livres e
justas como sendo um dos principais meios para assegurar a participação popular na
formação do governo e na monitoria do seu desempenho.

PERGUNTA 1: Será que o sistema político do vosso país permite uma
concorrência livre e justa para ascensão ao poder e promoção da governação
democrática?
INDICADORES :
i.

A existência de direitos políticos individuais e colectivos e de mecanismos e instituições
para a sua protecção;
ii. A eficiência dos dispositivos legais e regulamentares que governam associações e
partidos políticos incluindo:
Filiação
Democracia partidária interna
Alocação de recursos e financiamento de partidos políticos no país.
iii. A capacidade dos partidos políticos em criar condições para uma participação inclusiva e
legitima nos processos eleitorais.
iv. Uma avaliação do sistema eleitoral com particular ênfase sobre a independência das
instituições de administração eleitoral, corrupção política e a sua eficácia em termos de
capacidade de trazer resultados livres e justos;
v. Casos recentes contínuos de problemas eleitorais e como foram resolvidos pelos tribunais;
PERGUNTA 2: Que peso têm na prática as disposições que estabelecem
o estado de direito e a supremacia da Constituição?
INDICADORES
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Se a constituição indica claramente um tempo fixo ou duração do mandato do executivo.
Existência do limite de mandatos na constituição e (caso possível) descrever as tentativa
de prorrogar o mandato do executivo através de emendas constitucionais.
A eficácia e eficiência das agências de sentenças e aplicação de leis.
O acesso (geográfico e financeiros) dos órgãos de decisão tais como os tribunais e várias
formas ou mecanismos alternativos de resolução.
Eficácia das instituições responsáveis pela aplicação das disposições legais sobre o
estado de direito e supremacia da Constituição.
Até que ponto as instituições de segurança são sujeitas ao estado de direito e supervisão
das autoridades civis?
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vii.

Incentivos e protecção disponível aos cidadãos de apresentar queixas sobre falta de
conduta de oficiais especialmente a presença e eficácia da legislação “informador”

PERGUNTA 3:

Até que ponto o Executivo respeita o estado de direito?

INDICADORES :
i.
ii.
iii.

Prestação de contas e resposta do executivo e suas agências no período entre as eleições
Até que ponto o executivo faz o abuso do seu poder para obter ganhos políticos e
económicos?
No seu entender até que ponto o executivo adere aos princípios da democracia
constitucional?

Objectivo 2:

Manutenção de Separação, Verificação e Equilíbrio de
Poderes

A manutenção do princípio de separação de poderes, incluindo a protecção da independência
judiciária e encorajamento de um parlamento autónomo e efectivo constituem também
questões cruciais no sistema de governação. Este objectivo assegura a criação de um sistema
funcional de separação de poderes entre o Judiciário, Legislativo e Executivo. A separação de
poderes avalia o sistema de verificação e equilíbrio dentro da governação. Um sistema
judiciário independente cria confiança nos cidadãos, grupos de entidades ou corporações de
que os seus direitos estão protegidos nos tribunais. Também ajuda a fortalecer um ambiente
conducente que pode levar a um crescimento económico e redução da pobreza. Um
parlamento independente que seja activo nas suas responsabilidade se supervisão é crucial
para a redução com sucesso da corrupção e abuso de poder em África onde existem
presidências executivas com super poderes com tendências de concentrar poderes em si.
PERGUNTA 1: Será que a Constituição prevê a separação de poderes entre o
Judiciário, Legislativo e Executivo?
INDICADORES :
i. Disposições constitucionais e legislativas ou convenções que estabelecem e garantem a
separação de poderes;
ii. Eficiência dos mecanismos (se existirem) para a resolução de conflitos entre os diversos
ramos do governo.

PERGUNTA 2:

Até que ponto é o poder judicial independente?

INDICADORES :
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i.
ii.

iii.
iv.
v.

vi.
vii.

Se a Constituição ou qualquer outra legislação prevê protecção adequada para que haja
independência do sistema judiciário.
Se a Constituição ou qualquer outra legislação cria um órgão independente (como
Comissão de Serviços Judiciais) com a responsabilidade de supervisionar o judiciário particularmente sobre a nomeação e promoção bem como reclamações contra os
magistrados.
Se os Magistrados são nomeados, promovidos ou demitidos de uma forma justa e sem
influências.
Obediência as decisões judiciais contra as autoridades governamentais e/ou
preocupações privadas se são tomadas em conta.
Casos em que as decisões judiciárias pronunciadas contra o governo não tenham sido
implementadas ou casos em que houve tentativas ou foi tentado manipulado pelo sistema
judicial.
Existência de independência financeira do poder judiciário em termos de alocação de
recursos livres de condicionalismos do Executivo.
Quaisquer outras circunstâncias relevantes.

PERGUNTA 3: Como classifica a independência e eficácia do poder legislativo no
vosso país?

INDICADORES :

i.
ii.

iii.
iv.

v.
vi.

A Constituição ou qualquer outra legislação prevê adequadamente a protecção da
independência do poder legislativo.
Exemplos de casos em que o poder constitucional exerceu com sucesso o seu papel de
supervisionar o executivo contra o abuso de poder e na prestação de contas por parte do
Estado – (como poder de fazer emenda à legislação, poder de censura, de rejeição de
nomeações do executivo e voto de não confiança)
Uma avaliação do grau de resposta e prestação de contas ao público por parte do poder
legislativo no período entre as eleições.
Evidências de dispositivos legais e alocação de recursos que mostram a independência
judicial; incluindo mas não limitado a, propostas de leis, propostas de emendas,
(incluindo emendas ao orçamento/todas as receitas e despesas, criação de orçamento
próprio requer a informação sobre as reais receitas e despesas) e oportunidade de indagar
a Acção do executivo.
Uma avaliação da independência do poder legislativo e dar detalhes de relatórios de
quaisquer avaliações oficiais;
Uma descrição de medidas tomadas para reforçar e suster a capacidade do parlamento
e/ou membros do parlamento (formação, avaliação, relatórios disponíveis, condições
para comunicação e analise).
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Objectivo 3:

Prevenção e Gestão de Conflitos Intra Estados

Este objectivo se concentra na prevenção e redução de conflitos intra e entre estados com
particular realce sobre o grau de manutenção da paz e segurança dentro das fronteiras do país
sob revisão de pares e sua contribuição para a estabilidade e paz dos países vizinhos.
PERGUNTA 1:

Que condições são fonte de fonte de Conflito no vosso país?

INDICADORES :
i.

Descrever/elaborar sobre qualquer um dos seguintes factores com maior concentração
sobre os seus efeitos, isto é, se constituíram potenciais fontes de conflito no vosso país,
com impacto negativo sobre a paz, estabilidade e segurança do país.
Desigualdade entre grupos e/ou regiões
Concorrência para recursos naturais como terra;
Etnia, religião ou outras diversidades
Tráfego ilícito de drogas
Exploração desonesta de recursos naturais como petróleo e recursos minerais;
Refugiados e pessoas internamente deslocadas
Violência antes, durante e após as eleições
Outros

ii.

Descrever/elaborar sobre qualquer um dos seguintes factores com maior concentração
sobre os seus efeitos a sua contribuição para a degeneração de conflitos entre o vosso
país e outros países vizinhos.
Instabilidade/tensões políticas;
Disputas transfronteiriças;
Concorrência transfronteiriça de recursos naturais;
Tráfego de drogas transfronteiriço;
Outros – (alistar)

PERGUNTA 2:
Que mecanismos existem para a prevenção, redução e gestão
de conflitos no vosso país? Quão efectivos são?
INDICADORES :
i.
ii.

Descrever qualquer dispositivo legal para a redução e gestão de conflitos quando
ocorrem.
Descrever as instituições especializadas que foram criadas para a gestão de conflitos no
país
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iii.

iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Descrever os esforços do país na promoção um relacionamento amistoso com os
vizinhos mas não limitado apenas a gestão das suas fronteiras e resolução de disputas
transfronteiriças;
Dar exemplos de casos em que cidadãos não nacionais do vosso país (Africanos)
lideraram a resolução de conflitos no vosso país;
Dar evidências de qualquer sistema de aviso prévio e outros mecanismos de intervenção
para casos de conflitos intra e entre estados;
Dar evidências de medidas tomadas para o combate de comércio ilícito de armas de
pequeno porte e minas anti-pessoais no vosso país;
Dar evidências de esforços legais para incriminar crimes de guerra e sanções penais aos
envolvidos;
Avaliar a eficácia (ou nos casos aplicáveis, potencial eficácia) das autoridades
tradicionais e indígenas nos mecanismos de resolução e gestão de conflitos.

PERGUNTA 3:
Como estão envolvidas as instituições sub-regionais e regionais
na resolução de conflitos intra e entre estados no vosso país?
INDICADORES :
i.
ii.

iii.

Descrever as actividades de instituições regionais e sub-regionais activamente
envolvidas na resolução de conflitos no vosso país;
Avaliar a eficácia dessas instituições em termos de recursos (humanos, financeiros e
logísticos) que foram usados para a resolução de conflitos. Até que ponto estas a
intervenção dessas instituições foram aceites e consideradas legítimas;
Descrever os desafios encontrados por essas organizações na resolução de conflitos e as
medidas sendo tomadas para aliviar tais desafios.

PERGUNTA 4:
Como estão envolvidas as organizações internacionais como as
Nações Unidas (NU) na resolução de conflitos intra e entre estados no vosso país?
INDICADORES :
i.
ii.

Dar exemplos de casos em que o envolvimento da NU resultou na redução e rápida
resolução de conflitos no vosso país.
Avaliar a eficácia dessas instituições em termos de recursos (humanos, financeiros e
logísticos) que foram desdobrados para a resolução de conflitos. Até que ponto estas a
intervenção dessas instituições foram aceites e consideradas legítimas;

Apresentar sugestões sobre aquilo que acha que estas organizações internacionais devem fazer
diferentemente para melhorar o seu papel na resolução de conflito se África.
Objectivo 4:

Promoção e Protecção de Direitos Cívicos e Políticos
Previstos nos Instrumentos Africanos e Internacionais sobre
Direitos Humanos
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A promoção de liberdades culturais, cívicos e políticos asseguram que a integridade direitos
das pessoas sejam respeitados pelo estado que também deve tomar medidas necessárias para
proteger os direitos dos cidadão da sua violação tanto por parte dos seus agentes e/ou terceiras
partes. Neste sentido, é de importância chave a institucionalização de um sistema adequado
que envolve magistrados competentes capazes de aplicar a lei sem pressão externa e com a
devida imparcialidade. Os indicadores deste Objectivo estão baseados no princípio de que se
deve assegurar que a vontade das pessoas constitui a base da autoridade do governo. A
vontade popular é medida, entre outro, através do direito dos cidadãos em participar directa e
livremente na eleição dos seus representantes e pela criação de condições para uma aplicação
dos princípios básicos dos direitos humanos. É vital a existência de uma rede efectiva da
sociedade civil para a protecção e promoção dos direitos. Consequentemente, este Objectivo
tenta medir quão activa, vibrante e a influência da sociedade civil.

PERGUNTA 1:
direitos cívicos?

Que medidas foram criadas para a promoção e respeito pelos

INDICADORES :
i.

Identificar dispositivos legais que são reconhecidos e garantem direitos humanos
básicos, incluindo mas não limitado ao seguinte:
Direito à informação,
Liberdade de associação;
Liberdade de Expressão e das médias;
Liberdade de religião;

ii.

Indicar se na prática o governo respeita estes direitos e se existem instrumentos eficazes
para a sua implementação.

PERGUNTA 2: Que medidas foram tomadas para facilitar um processo adequado
e igual acesso à justiça por todos?
INDICADORES :
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Avaliar se na prática os procuradores são independente do controlo e influência dos
políticos;
Avaliar se os arguidos têm direito efectivo ao advogado independente e competente.
Descrever, onde for possível, casos em que um advogado independente é alocado a um
arguido a custas publicas quando este/esta não tem meios
Descrever o acesso aos tribunais e outros mecanismos de disputa;
Descrever a eficácia dos mecanismos de assistência jurídica e outras estruturas criadas
para os que necessitam terem acesso ao sistema legal.

PERGUNTA 3:

Quão vibrantes, independentes e influenciais são as
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organizações da sociedade civil no vosso pais?
INDICADORES :
i)
ii)
iii)

Descreve o regime legal que o governa as organizações da sociedade civil no vosso
país.
Descrever quaisquer sistemas
disponíveis para a promoção e protecção das
organizações da sociedade civil.
indicar quaisquer mecanismos, politicas ou processos actualmente em uso que permite
ou obstrui a contribuição da sociedade civil no processo de elaboração e implementação
de politicas.

PERGUNTA 4:
Até que ponto o Estado respeita e protege o direito dos
cidadãos no acesso à informação?

i. A existência de estruturas constitucionais ou legislativas que garante aos cidadãos o acesso à
informação.
ii.

a eficácia das estruturas de informação ou dispositivos constitucionais pode ser medida
pelo:
Número de solicitações de informação ao abrigo dos dispositivos RTI;
A qualidade dos registos governamentais disponíveis que podem ser solicitados ao
abrigo dos dispositivos RTI.

Objectivo 5:

Assegurar Prestação de Serviços Públicos com Prestação de
Contas, Eficiente e Eficaz a nível Nacional e Descentralizado

Este Objectivo debruça-se sobre os procedimentos que se destinam a assegurar a prestação
continua de contas por parte dos oficiais públicos e eleitos bem como não eleitos. As
perguntas que são parte neste objectivo tenta assegurar que os funcionários públicos e
detentores de cargos públicos prestem contas, sejam eficientes e eficazes. Os indicadores ao
abrigo do presente objectivo tem como meta introduzir serviços de qualidade e assegurar a
prestação de contas aos cidadãos. A prestação de bons serviços públicos permite aos cidadãos
que expressem os seus sentimentos sobre o desempenho do governo e responsabilizar os
funcionários públicos pelos seus actos. A democracia constitucional também exige o
empoderamento da população ao nível das massas através de mecanismos descentralizados
que permite as comunidades locais a participarem no processo de tomada de decisão sobre
questões que lhe afecta.
PERGUNTA 1:
Que medidas se tomaram no país para que as instituições
Forneçam um serviço público eficiente e eficaz?
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INDICADORES :
i.

Facultar detalhes de disposições legais, instituições e alocação de recursos para um
serviço público eficiente e eficaz;
Apresentar evidencia reforma administrativa para a melhoria da prestação de serviços
públicos e das medidas tomadas para manter o Progresso;
Apresentar evidencia que suporte a vossa avaliação incluindo qualquer relatório oficial
sobre a eficiência e eficácia da prestação de serviços públicos
Se existe ou não uma comissão independente de serviços públicos ou existência de uma
autoridade independente responsável pela promoção e sancionamento dos servidores
públicos chaves em sectores/instituições chaves do sector publico
Mostrar evidências de aprovisionamento de recursos e formação dos funcionários
públicos
Existência de mecanismos de avaliação e sancionamento do desempenho dos
funcionários públicos. Apresentar exemplos de casos em que foram aplicadas sanções de
demissão.
Descrição de qualquer demanda para a existência de um mecanismo de prestação de
contas dos funcionários públicos

ii.
iii.
iv.

v.
vi.

vii.

PERGUNTA 2: Qual é a situação da corrupção no sector público?
INDICADORES :
i.

ii.

iii.
iv.

Determinar se os instrumentos de combate à corrupção dos funcionários públicos
(tais como regime de declaração de bens) e que as instituições de combate à
corrupção estão totalmente funcionais e efectivas.
Descrever quaisquer penas legais ou políticas para detentores de cargos públicos
tanto os eleitos como nomeados incluindo funcionários públicos que abusam o seu
poder e qualquer conflitos de interesse.
Apresentar casos em que detentores foram punidos devido ao abuso do cargo para
ganhos pessoais nos últimos cinco anos.
Dar detalhes de principais casos de alegação de corrupção e que tenham sido
julgados e tenham tido sanções disciplinares nos último cinco anos.

PERGUNTA 3:
Que esforços foram feitos, se os houver, para empoderar as
comunidades locais ou rurais através de devolução ou descentralização de poderes
políticos, autoridade judicial ou recursos financeiros?
INDICADORES :
i.

Eficácia do actual sistema de devolução de poderes às autoridades locais. Descrever se
melhora ou dificulta a prestação de serviços públicos ou se promove maior prestação de
contas entre o governo e os cuidados
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ii.

Se as autoridades tradicionais consultadas ou em alguma organização de autoridades
tradicionais melhora ou impede a prestação de contas ou prestação de serviços a nível do
governo local.

Objectivo 6:

Promoção e Protecção do Direito das Mulheres

A preocupação neste objectivo é assegurar que as mulheres tenham um estado significativo no
país e explorar o quadro necessário para aumentar ainda mais a sua participação nas áreas
políticas, económica, cultural e social. Os indicadores também tentam encorajar os governos a
proporcionar evidências do empoderamento das mulheres nas áreas de acesso e controlo dos
recursos de produção e de prestação de serviços bem como o seu papel no processo de tomada
de decisão, incluindo prevenção e resolução de conflitos. As questões sobre direitos da mulher
que não foram exaustivamente cobertas neste objectivo são tratadas em detalhes na
governação económica e secções sobre o desenvolvimento sócio económico deste
questionário.
PERGUNTA 1:
Que medidas foram tomadas para promover e defender o
direito das mulheres no vosso país?
INDICADORES :
i.

Detalhes de dispositivos legais que divulga e garante o direito das mulheres;

ii.

Detalhes de mecanismos para disponíveis para o imposição dos direitos da mulher
incluindo, mas não limitados a:
Alocação de recursos para iniciativas baseadas no género nos locais de trabalho
incluindo acção afirmativa e assédio sexual e descriminação baseada no género
no local de trabalho.
Iniciativas e políticas e institucionais para abordar questões referentes a assaltos
violação e sexual às mulheres e raparigas
A situação de apresentação de informes às agencias das NU e da UA sobre
progresso alcançados na implementação das convenções e protocolos baseados
no género.

iii.

Uma avaliação da eficácia geral das medidas acima mencionadas e indicar os desafios
com que se deparam;

PERGUNTA 2:
Que medidas foram tomadas para melhorar o papel da
mulher no processo democrático na governação do vosso país?
INDICADORES :
i.

Evidenciar quaisquer dispositivos legais, instituições programas ou politicas nacionais
ou locais tendentes a melhoria do papel da mulher na sociedade incluindo a participação
desta cargos políticos e de liderança;
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ii.

Evidências do número e percentagem de mulheres nomeadas ao longo dos últimos 5
anos para cargos de tomada de decisão incluindo o número de mulheres eleitas para o
parlamento, ao executivo, poder judicial e autoridades locais.

iii.

Descrever os desafios e medidas tomadas para suster progressos.

Objectivo 7:

Promoção e Protecção dos Direitos da Criança e Jovens

Este Objectivo tem como fim abordar entre outros aspectos, protecção legal, de política e
institucional as crianças contra violação dos direitos num esforço com vista a institucionalizar
políticas centradas na promoção dos interesses das crianças. A ênfase deste Objectivo deve
ser a avaliação dos esforços do estado com vista a introdução de medidas tendentes a
protecção e promoção dos direitos da criança.
PERGUNTA 1:
Quais são as medidas concretas que foram tomadas para
promover e proteger os direitos das crianças?
INDICADORES :
i.

Detalhes e dispositivos legais, medidas e políticas que promovem e protegem o direito
das crianças e jovens incluindo mas não limitado a:
Iniciativas legislativas e de politica para a promoção do direito do à saúde e
educação
Custodia e de tutela
Medidas contra todos os tipos de abuso contra a crianças incluindo mas não limitado
a, tráfego de crianças, trabalho infantil, prostituição e pornografia bem como
serviços obrigatórios e voluntários de menores ao serviço militar.
Protecção das crianças particularmente raparigas de praticas sociais e cultural
nocivas.
Introdução de reformas funcionais orientadas a medidas de justiça juvenil.

ii.

Avaliar a eficácia destas medidas em termos de tendências na melhoria geral do estado
da criança e pessoas menores ao longo do país nos últimos cinco anos;

iii.

Dar evidências de medidas tomadas para suster o progresso (como formação, monitoria,
acções de acompanhamento, ajustamentos, relatórios disponíveis).

PERGUNTA 2:
Que medidas concretas foram introduzidas para promover e
proteger os direitos da Juventude?
INDICADORES :
i.

Detalhes e dispositivos legais, medidas e políticas que promovem e protegem o direito
pessoas de menor idade incluindo mas não limitado a:
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Iniciativas de Legislação e de política tomadas para a implementação da Carta
Africana da Juventude
Iniciativas legislativas e de politica para a promoção da participação da juventude no
processo politico:
Mecanismos para a promoção de uma cultura de paz e tolerância entre os jovens que
desencoraja a sua participação em actos de violência, terrorismo, xenofobia,
descriminação racial, descriminação baseada no género, ocupação estrangeira e
tráfego de armas e drogas;
ii.
iii.

Avaliar a eficácia destas medidas em termos de tendências na melhoria geral do estado
da juventude ao longo do país nos últimos cinco anos;
Dar evidências de medidas tomadas para suster o progresso (formação, monitoria,
acções de acompanhamento, ajustamentos, relatórios disponíveis)

Objectivo 8:

Promoção e Protecção de Direitos dos Grupos Vulneráveis
incluindo Pessoas internamente deslocadas, Refugiadas e
Pessoas Portadoras de Deficiência.

Este objectivo tem por fim abordar a existência e eficácia de protecções legais e institucionais
dos direitos Grupos Vulneráveis, perseguições de minorias étnicas/religiosas. A pergunta
também discute questões referentes aos direitos de pessoas deslocadas incluindo Pessoas
internamente deslocadas, Refugiadas e Pessoas Portadoras de Deficiência
PERGUNTA 1:
Identificar grupos vulneráveis no seu país e indicar as medidas
que o país introduziu para promover e proteger os direitos de pessoas
permanentemente desvalorizadas ou grupos vulneráveis incluindo mas não limitadas
a, internamente deslocadas, refugiados e pessoas portadoras de deficiência.
INDICADORES :
i.

Os dispositivos legais, políticas, instituições e alocação de recursos disponíveis para
promover e proteger o direito dos grupos com vulnerabilidade de longo prazo ou
permanente incluindo programas de reabilitação, saúde, educação, habitação e iniciativas
para a integração de tais grupos vulneráveis na sociedade;

ii.

Avaliar a eficácia das medidas e dar detalhes de qualquer violação e relatórios
disponíveis;

iii.

Dar detalhes de medidas tomadas para suster o progresso (monitoria, formação,
avaliação e ajustamento).
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iv.
CAPÍTULO 4
4.

GOVERNAÇÃO ECONÓMICA E GESTÃO

A Declaração sobre a Governação Democráticas, Politica e Económica dos países Africanos,
reconhece que "boa governação económica incluindo a transparência na gestão financeira constitui
pré-requisitos vitais para a promoção do crescimento económico e redução da pobreza".
Assim, entende-se por Governação Económica e Gestão como sendo um quadro geral de política
económica nacional, instituições e processo bem como práticas em vigor cujo objectivo é a
facilitação, apoio ou de outro modo a promoção de um clima económico que promove o
crescimento, redução da pobreza e bem-estar dos cidadãos.
Ao abrigo deste tema, constituem objectivos do MARP:
1. Definição e implementação de políticas económicas para um desenvolvimento sustentável
2. Encorajamento da apropriação pelas partes interessadas chaves na formulação e implementação
de políticas
3. Promoção de gestão adequada de finanças públicas
4. Combate à corrupção e lavagem de dinheiro
5. Acelerar e aprofundar a integração regional nas áreas monetárias, comércio e investimento
6. Desenvolver e implementar politica comerciais e de investimento que promovem o crescimento
económico
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4.1

Quadro Conceptual
Declaração sobre a Governação Democráticas, Politica e Económica dos países Africanos,
reconhece que os princípios da "boa governação económica incluindo a transparência na
gestão financeira constituem pré-requisitos vitais para a promoção do crescimento económico
e redução da pobreza".
Assim, a criação e consolidação de economias fortes que possam produzir riqueza tanto
necessária para o investimento em e para que as empresas tenham lucros é fundamental. Do
mesmo modo, é relevante que tais economias sejam organizadas e geridas de modo a
assegurar que os benefícios da sua expansão sejam vastamente distribuídos pelas populações
numa base sustentável, tendo em consideração as necessidades tanto da sociedade como do
meio ambiente. Para se alcançar estes resultados, são necessárias intervenções apropriadas de
governação incluindo a criação de ambiente de políticas económicas que encorajam o
crescimento, investimento e integração regional e cujo objectivo final é a transformação das
vidas dos cidadãos para uma vida melhor.
Enquanto a Governação Económica e Gestão deve ser entendida multifacetada, este pilar
concentra-se sobre as acções, politicas e programas que as autoridades económicas
apropriadas (em particular o Estado, agencias de regulamentação, e até certo ponto empresas e
organizações de negócios) têm adoptado e implementado na sua gestão económica. Isto é
feito com a percepção de que só assim não é suficiente; que deve ser complementado com
sistemas e instituições apropriadas que asseguram um funcionamento são dos mercados, o
combate à corrupção, a regulamentação do fluxo de capitais e distribuição equitativa da
riqueza de forma a responder as necessidades das populações. Por outro lado, o envolvimento
total e significativo dos cidadãos na conceptualização, formulação e implementação destas
políticas constitui aspecto pivotal que promove apropriação da economia. Por seu turno, isto
constitui o principal factor que assegura o sucesso e crescimento. Assim esta avaliação da
Governação Económica e Gestão analisa a situação das economias dos países iniciando com a
trajectória geral das políticas ou visão, e os respectivos princípios.
Guião Geral
Tendo em consideração que os aspectos sob revisão neste Pilares se interagem com os de
outros Pilares os inquiridos são aconselhados a pensar estritamente em aspectos de natureza
económica contrariamente à social, político e outras dimensões. No geral, as questões seguem
uma ou duas dimensões: uma dimensão investigativa, que analisa as informações tal como
são; e uma dimensão interpretativa, que solicita os pontos de vista dos inquiridos. Assim,
os inquiridos são encorajados a apresentar as suas opiniões sobre estas matérias e dar tantas
evidencia quanto possível para justificar as suas afirmações.

4.2

Padrões e códigos
Um aspecto importante da avaliação é adesão dos países a vários padrões código de práticas
que incluem os objectivos e aspirações daquilo que o MARP tente fazer para ajudá-los a
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alcançar os objectivos do Pilar. Trata-se de aspectos combinados de tratados, convenções e
outros códigos (regionais, continentais e internacionais) que envolve os países a legislarem,
promulgar políticas ou outro modo de agir para promover os objectivos de governação
económica e gestão. Assim, o objectivo desta secção é avaliar os acordos assinados pelos
países (acedeu e/ou assinados, ratificados, traduzidos e integrados nos seus sistemas legais e
instrumentos de política) e que estão a implementar (incluindo apresentação de relatórios).
4.2.1

Favor preencher, onde for aplicável, a lista de verificação a seguir indicando a data e local
de assinatura, ratificação e promulgação/implementação de qualquer um dos padrões e
códigos abaixo indicados. Nos casos em que o padrão ou código foi promulgado com
reservas, favor indicar este aspecto e dar detalhes sobre a reserva.

PADRÕES E CÓDIGOS QUE DEVEM SER ASSINADOS E/OU RATIFICADOS
Padrões e códigos
Adoptad Ratificad Promulg
Última
Reservas/
o
o
ado
dada em
Notas
/assinado
que foi
(incluir
reportad
data)
o
Convenção das NU sobre a
Prevenção e Combate à
Corrupção (2003)
Convenção das NU contra a
Corrupção (2003)
Convenção das NU sobre o
Combate ao Suborno de
Funcionários Públicos
Estrangeiros em
Transacções Internacionais
de Negócios (1997)
Tratado de Abuja da UA
que
Estabelece
a
Comunidade
Económica
Africana (1994)
Carta
da
UA
sobre
Estatísticas (2000)
OUTROS TRATADOS E
CONVENÇÕES
INTERNACIONAIS
APLICÁVEIS
1.
2.
PADRÕES QUE NÃO CARECEM DE RATIFICAÇÃO E BOAS Práticas Aceitáveis
Padrões e códigos
Adoptada
Notas
Boas Praticas de Transparência Orçamental
(2002)
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Código Revisto de Boas Praticas de
Transparência Fiscal (2007)
Guião de Gestão da Divida Pública (2003)
Código de Boas Práticas sobre a
Transparência nas Políticas Monetária e
Financeiras: Declaração de Princípios
(1999)
Princípios
Chaves
para
Sistemas
Importantes de pagamentos Sistemáticos
(2001)
Recomendações
Especiais
sobre
o
Financiamento de Terrorismo, e as
Quarenta Recomendações (2004)
Princípios Chaves para a Supervisão
Bancária Eficaz (2006)
Convenção contra o Suborno (1999)
Iniciativa de Transparência na Industria
Extractiva
Iniciativa de Recuperação de Bens
Roubados
Padrões Internacionais de Auditoria
Princípios e Metodologias Chaves de
Seguro (2003)
Guiões para a Governação Corporativa das
Empresas Estatais (2005)
Princípios de Governação Corporativa
(2004)
OUTROS
PROTOCOLOS
INTERNACIONAIS OUR REGIONAIS
1.
2.
4.2.2

Os padrões e códigos que não foram assinados, ratificados ou promulgados/implementados,
indicar os obstáculos com que se deparam e se existe alguma medida com vista à sua
assinatura, ratificação promulgação/implementação. Os inquiridos devem identificar e
focalizar sobre os códigos que são de particular relevância no contexto político do seu país
especialmente no que se refere a padrões e códigos africanos.

4.2.3

Que mecanismos de aplicação e estruturas de apresentação de relatório existem para os
padrões e códigos que foram ratificados? Nos casos aplicáveis indicar os esforços ou
progressos para assegurar a observância dos padrões ou códigos. Os inquiridos devem
identificar e focalizar sobre os códigos que são de particular relevância no contexto político
e social do seu país especialmente no que se refere a padrões e códigos africanos
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4.2.4

Caso ainda não tenha sido discutido, descrever quaisquer legislações, política ou prática
governamentais que viola quaisquer dos padrões e códigos indicados.

ANTES DAS AVALIAÇÕES
4.3

Antes da Avaliação

Como parte das suas obrigações nacionais, regionais e internacionais, bem como na base
voluntária, os países bem assim organizações mundiais realizam avaliações periódicas sobre
várias questões nas áreas de governação, clima de investimento e de realização de negócios.
Esta secção espera que os países apresentem relatórios sobre estas avaliações.
4. 3.1. Favor disponibilizar cópias de quaisquer avaliações oficiais que o seu país tenha
realizado na área de Governação Económica e Gestão (local, regional e internacional)
que possa ser útil na compilação da auto-avaliação do pai, como Relatórios do Banco
Mundial sobre Cumprimento dos Padrões e códigos: Governação Corporativa e
relatórios de ambiente de negócios.
3.3.2. Favor disponibilizar cópias de quaisquer inquéritos ou revisões sobre Democracia e
Governação Política e que possa ser contribuir para a compilação da auto-avaliação do
país.

4.4

Perguntas sobre os Objectivos
Objectivo 1:

Elaborar e implementar politicas económicas para um
desenvolvimento sustentável

Desenvolvimento sustentável significa crescimento económico e oportunidades vastas para a
criação de riqueza, gerar emprego e aumentar os padrões de vida que constituem aspectos
que devem ser alcançados sem custos excessivo para o ambiente, as bases económicas ou a
população e que este crescimento possa continua a longo prazo. Assim é importante que as
políticas económicas sejam formuladas e implementadas ao abrigo deste princípio.

PERGUNTA 1: Descrever a visão/politica económica do país. Quais são os
desafios chaves no cumprimento destes desafios chaves?
Favor avaliar a politica económica do vosso país à luz desta definição dando referencia a
quaisquer evidências que possam ter. Especificamente deve avaliar a funcionalidade das
políticas económicas do vosso país em termos da sua contribuição ao desenvolvimento
sustentável.

INDICADORES
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Principais indicadores macroeconómicos ao longo dos últimos 5 anos incluindo
Tendências médias de inflação
PIB Real e crescimento per capita do PNB
Deficit Fiscal do PIB
Rácio do serviço da divida em relação as receita, proporção da dívida domestica em
relação ao total da divida, total da divida em relação as exportações, total da divida em
relação ao PIB
Quota do total da divida alocada aos sectores sociais
Deficit fiscal médio financiado pelo Banco Central
Credito médio tanto para o sector privado como público
Desemprego

PERGUNTA 1: Que politicas económicas sectoriais foram desenvolvidas
pelo vosso país e implementados para a promoção do crescimento
económico e desenvolvimento sustentável nos ultimo 5-10 anos e qual foi a
sua eficácia?

Descrever as políticas que foram desenhadas e implementadas no vosso país nas principais
áreas da economia (sectores primários, secundários e terciários). As políticas económicas
podem cobrir os seguintes sectores (exemplos):
Politicas industriais
Politicas comerciais
Politicas sobre intimidação bancária e financeira
Politicas de mineração
Politicas de serviços e industria retalhista
Politicas agrícolas,
Indústrias extractivas (sector mineiro)
Avaliar a eficácia das politicas destes sectores em relação a:
Metas definidas nas políticas
Empoderamento do género
Criação de emprego
Encorajamento do crescimento sectorial
Aumento da sustentabilidade sectorial
Melhoria da segurança alimentar (onde for apropriado)
Melhoria do acesso ao mercado (através de melhoria de infra-estruturas e intervenções
relacionadas com o comércio)
Encorajamento das interligações económicas
Encorajamento do processamento local e valor acrescentado
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Promoção da diversificação economia e transformação da estrutura económica
Reforço da transferência da tecnologia e conhecimentos
Reforço da Pesquisa e desenvolvimento e ciência, tecnologia e inovação
Descrever as políticas e medidas tomadas para a diversificação económica e avaliação da sua
eficácia

INDICADORES
Resultados dos sectores chaves da economia
Indicadores dos resultados por sector

PERGUNTA 2: Comentar sobre as medidas tomadas para abordar os
desafios na implementação incluindo a Monitoria e Avaliação dos processos.
Favor descrever os processos, instituições e práticas adoptadas para a verificação, monitoria
e avaliação da implementação e eficácia da política económica.
INDICADORES
Existência de legislação e instituição de planificação para o desenvolvimento económico
Quadros de Monitoria e Avaliação (M&A), instituições e processo
Relatórios de M&A
Uso de recomendações de M&A na formulação de políticas/reformas
PERGUNTA 3: Quão Correctas são as projecções económicas do governo no
passado?

Favor avaliar a fiabilidade das projecções económicas do governo e dar razoes de quaisquer
discrepâncias
INDICADORES
Dados reais vs. Projectados do PIB
Balança Comercial
Projecções de metas chaves da economia:

Inflação

Desemprego

Divida Nacional

Receitas do Governo
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PERGUNTA 4: Até que ponto é que o país vulnerável a choques internos e
Externos?
Descrever a prevalência, magnitude e origem de choques (internos e externos) à economia
com particular referencia aos aspectos abaixo indicados. Descrever e avaliar as medidas
tomadas para reduzir a vulnerabilidade do vosso país a esses choques económicos.

INDICADORES
Indicadores Macroeconómicos, incluindo
Condições de comércio
Mudanças nos activos líquidos externos
Alterações nas taxas de inflação
Mudanças nas taxas de crescimento económico
Reservas em moeda externa e grau de dependência nestes
Volatilidade da taxa de câmbios
Valor de remessas

PERGUNTA 6: Quais são as principais iniciativas de desenvolvimento levadas a
cabo para melhorar as infrastruturas e energia, serviços, transportes e
comunicações, s no vosso país?
Descrever as principais iniciativas de desenvolvimento de infrastruturas registadas no vosso
país especificamente nos seguintes sectores e cobrindo:

Abastecimento de Energia
o Electricidade, petróleo, gás natural e fontes de energia renováveis (energia solar e
eólica)
Transporte
o Rede de estradas e pontes
o Sistemas de transporte de passageiros e carga (públicos, comerciais e privados)
o Navegação marítima e portos
o Redes ferroviárias
Serviços
o Abastecimento de água potável
o Sistemas de Saneamento (aguas residuais e tratamento de lixo)
Comunicações
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o Redes de telefonia (incluindo celulares/telefones móveis)
o Redes de Internet
o Serviços postais

INDICADORES
Estatísticas mostrando a disponibilidade e cobertura de infra-estruturas

Objectivo 2:

Facilitar a participação de partes interessadas chaves nas
discussões e implementação de politicas e programas

O sucesso de políticas depende em larga medida no nível da sua domesticação e com sentido
de pertença por parte dos cidadãos. Assim, é importante que as políticas sejam elaboradas e
implementadas com maior participação possível e com maior abertura de todos actores
interessados.

PERTUNTA 1. Descrever as instituições chaves, actores e processo para a
elaboração de políticas económicas no vosso país.
Descrever os processos institucionais e fóruns para as várias categorias de actores
participarem na formulação e implementação de políticas económicas no vosso país. Entes os
actores chaves identificados devem incluir:
Sector Publico (Governo)
Sector Privado
Sociedade Civil

INDICADORES
Principais órgãos e instituições de elaboração de políticas económicas
Processos e fóruns de consulta e participação (incluindo dispositivos legais)

PERGUNTA 1. Até que ponto o vosso país faz uso do aconselhamento
externo, análise ou peritos na formulação de políticas económicas?

Dando referências, descrever as principais análises externas que foram feitas sobre as
políticas económicas do vosso país e avaliar a forma como isto reflecte nas políticas finais
adoptadas.
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As perguntas tentam identificar se os governos usam as análises dos profissionais
provenientes de fora dos órgãos e se estas análises e conselhos são inclusos nas políticas
económicas do país.

INDICADORES
Evidencias de uso de peritos, incluindo
o Peritos internos versus externos
o Peritos do governo versus externos
PERGUNTA 1. Quais são as principais instituições responsáveis pela
produção de dados económicos e estatísticos? Quais medidas foram
introduzidas para reforçar as suas capacidades?
Identificar e descrever o papel e mandato das instituições nacionais responsáveis para a
produção de informação económica agregada no vosso país.
INDICADORES
Instituições
Quadro legal/institucional
Descrever e avaliar a eficácia dos programas mais importantes de capacitação institucional
e estratégias adoptadas para melhorar a capacidade do vosso país para a produção de dados
económicos fináveis para efeitos de planificação.
INDICADORES
Pessoal formado
infrastruturas
Alocação orçamental para os programas de capacitação
Aquisição de equipamento
Dados sobre habilidades do pessoal

Objectivo 3:

Promover Gestão Adequada de Finanças Publicas

A gestão de finanças públicas tem de seguir princípios de prestação de contas, ser
transparente e eficiente de forma a alcançar os efeitos desejados tanto na economia como na
confiança da população para com as instituições do estado.
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QUESTÃO 1. O que foi feito no vosso país para promover Gestão
Adequada de Finanças Publicas?
Indicar as medidas tomadas (em termos de legislação, políticas e programas,
desenvolvimento institucional e alocação de recursos) para implementar um quadro fiscal
previsível a médio e longo prazo.

INDICADORES
Uso de padrões contabilísticos universalmente aceites (regionais ou internacionais)
Auditoria interna (uso de auditores internos nas instituições do governo e serviços)
Relatórios do Auditor Geral
Publicação atempada de informação fiscal
Escrutínio parlamentar (Comité de Contas Públicas)

PERGUNA 1: Até que ponto o vosso sistema fiscal está descentralizado?
(i) Descrever em (breve) os dispositivos legais e políticas que criam um sistema descentralizado
ente as autoridades nacionais e sub-nacionais no vosso país.
(ii) Avaliar a eficácia deste sistema tendo em consideração o seguinte:
Nível de consistência de políticas e programas iniciados pelas autoridades locais em relação
aos desafios de desenvolvimento de uma determinada áreas geográficas
Capacidade das autoridades locais em mobilizar receita a partir das suas consistências
Capacidades das autoridades locais em gerir os recursos fiscais e planificar e implementar
políticas económicas;
Percentagem de despesas locais cobertas com base em recursos mobilizados localmente
(iii) lista dos principais desafios com que se depara o país na implementação de um sistema eficaz
de descentralização.

PERGUNTA 3. Quais são os principais desafios com que o vosso país se depara na
adopção e implementação de um quadro fiscal previsível a médio prazo e quais são
as medidas para mitigar estes desafios? As medidas foram aplicadas com sucesso?
Descrever os processos através dos quais as finanças públicas são geridas e com base nos
quais é elaborado orçamento para vários anos (por exemplo através de um quadro de
despesas de médio prazo (MTEF)) e quaisquer problemas na formulação e implementação de
tais quadros de uma forma consistente). Descrever as soluções implementadas ou propostas
para ultrapassar tais desafios. Avaliar a eficácia da implementação e as lacunas e
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dificuldades. Caso o país não usa o quadro fiscal de médio prazo, quais são as razões para
tal? E que medidas são proposta para resolver estes obstáculos?
INDICADORES
Legislação e documentação relevante de políticas sobre gestão de finanças públicas e gestão
fiscal, e quaisquer avaliações sobre a eficácia da tal legislação e documentação
Orçamentos nacionais e sectoriais e quadro de despesas de médio prazo
Uso de padrões contabilísticos universalmente aceites (regionais ou internacionais)
Auditoria interna (uso de auditores internos nas instituições do governo e serviços)
Relatórios do Auditor Geral
Publicação atempada de informação fiscal
Escrutínio parlamentar (Comité de Contas Públicas)

QUESTION 1:
vosso país?

Como está estruturado e administrado o sistema tributário

Descrever e avaliar a eficácia do sistema tributário no vosso país incluindo
Condições institucionais e legais param a definição de impostos e sua colecta
Tipos de impostos colectados e suas fontes
Partição de impostos e incentivos para o seu pagamento
INDICADORES
Dados de receitas de impostos
Cumprimento das taxas por categoria e fonte de imposto

PERGUNTA 2: Que medidas foram tomadas pelo vosso país para aumento de
mobilização de recursos domésticos incluindo poupanças públicas e privadas e
formação de capital de modo a reduzir a perda de capital?
Descrever e avaliar a eficácia das medidas tomadas em termos de legislação, políticas,
programas e desenvolvimento institucional para a promoção da mobilização domésticas de
recursos e aprofundamento da intermediação financeira. A vossa avaliação deve respeitar os
indicadores alistados em baixo.
INDICADORES
Receita Fiscal /PIB
Média do rácio de PIB das poupanças privadas e públicas ao longo dos últimos 5-10 anos
Rácio do PIB/Formação de capital ao longo dos últimos 5-10 anos
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Proporção da população com acesso às finanças, incluindo micro financiamento, e
facilidades de poupança
Despesas/sob rácio de despesas
Receitas provenientes da mineração/ PIB
Receitas de petróleo/PIB (países produtores de petróleo)
Indicar os principais desafios neste sentido e os passos tomados para resolver qualquer
dificuldade.

PERGUNTA 2: Que outros fluxos de recursos são importantes para o vosso
país? Quão importantes são as remessas à economia do país?
Descrever a importância de outros fluxos de recursos para o país

INDICADORES
Estatísticas mostrando tendências e taxas de receitas de diferentes fontes para as receitas do
estado nos últimos 5-10 anos, incluindo:
Privilégios (locais e internacionais)
Concessões internas
Empréstimos internacionais (comerciais e bonificados)
Outras formas de remessas (incluindo de nacionais na diáspora)
Objectivo 4:

Combate à corrupção e lavagem de capitais

A corrupção afecta a eficácia de politicas e programas bem como a confiança do publico em
relação à instituições do governo. Por outro lado, constitui uma drenagem de recursos dos
magros existentes no estado e na economia no geral. Assim, é importante erradicar as
práticas corruptas na gestão e administração de recursos e instituições públicas.
Enquanto a corrupção é uma questão transversal ao longo do Questionário, o objectivo
desta secção é concentrar-se na corrupção nas aquisições “procurement” publicas onde
tanto os actores público como privados envolvidos no processo de procurement são
tentados em desviar fundos públicos, bens e serviços para fins pessoais.

42

African

Union

„Lavagem de capitais‟ pode ser definido como um processo em que os resultados de
actividade criminal são disfarçados para não mostrar a sua origem. Desta forma, os
criminosos introduzem o seu capital sujo no sector financeiro que lhes permite evitar
processos criminais, acusações e confiscando dos produtos criminais.

PERGUNTA 1: Que medidas foram tomadas no vosso país para o combate à
corrupção nos procurement públicos e quais são os resultados?
Descrever politica e medidas regulamentares bem como instituições criadas para a melhoria
da transparência e integridades sobre o procurement do governo.

INDICADORES
Estatísticas nas áreas abaixo indicadas referentes aos últimos 5 anos:
Casos de corrupção nas aquisições públicas
Número de actores públicos e privados que foram investigados, julgados e condenados por
actos de corrupção
Casos de bens roubados mas recuperados
Existência de leis de procurements públicos

PERGUNTA 2: Quais são as principais formas de lavagem de capitais prevalecentes
no país? Que medidas foram tomadas pelo vosso país para o combate à lavagem de
capitais? Quais foram os resultados de sucessos?
Descrever as medidas (incluindo instituições, dispositivos legais e regulamentos) para a prevenção,
detecção, e punição de actos de corrupção no sector público. Avaliar e explicar também a eficácia
dessas medidas. Ao fazer poderão considerar leis especiais e instituições de combate à “lavagem
de capitais” que o país tem para além das leis e medidas anti-corrupção. Isto inclui as seguintes
leis de prevenção e criminalização:
Medidas preventivas contra a lavagem de capitais
Legislação anti-lavagem de capitais (alguns países africanos adoptaram padrões
internacionais)
Capacidade a peritagem das agências para combater a lavagem de capitais
Cooperação regional no combate à lavagem de capitais
A seguir são exemplos de lavagem de capitais:
Fuga ao fisco
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Dinheiro conseguido sem sacrifício
Dinheiro obtidos por via de crime organizado (terrorismo e tráfego de drogas)
Fraude
Desvios/desfalques
INDICADORES
Casos reportados de lavagem de dinheiro
Valor de capitais transaccionados
Casos de lavagem de capitais investigados, julgados e condenados

Objectivo 5:

Acelerar e aprofundar a integração regional nas áreas
monetária, comercial e investimento

O aproveitamento e reforço de complementaridades ente países é reconhecido como sendo
um dos pilares do crescimento económico, pelo que, é importante que os países africanos
elaborem e implementem políticas que facilitam o aprofundamento e aceleração da
integração económica regional.

PERGUNTA 1: A que organizações económicas regionais o vosso país é
membro? E quais são as vantagens?
Identificar as organizações económicas regionais, incluindo comerciais, monetária e outras
cujo objectivo é o reforço da integração e harmonização entre os seus membros (países) a
que o vosso país é membro.
INDICADORES
Fluxos de comércio inter-regional
Mobilidade de bens e pessoas
Facilitação de transacções financeiras
Tratados, protocolos e MdE económicos bilaterais
PERGUNTA 1: Em que áreas e até que ponto as politicas económicas do vosso
país foram harmonizadas com as das CERs que identificaram?
Descrever as áreas operacionais da economia que foram harmonizadas à luz das
organizações económicas regionais (CERs) incluindo organizações monetárias, e outros
agrupamentos bem como tratados que lidam com questões monetárias nas quais o vosso país
é membro.

INDICADORES
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Número de protocolos/acordos de harmonização económica
Instrumentos/documentos de política, de monitoria e legais

PERGUNTA 1: Quais são os desafios com que o vosso país se depara nas varias
CERs às quais é membro? Como é que poder ser resolvidos?
Descrever e avaliar as principais iniciativas, tratados e acordos regionais assinados pelo
vosso país em termos de vantagens para o país em termos de políticas.
INDICADORES
Relatórios de progresso sobre a integração regional
Análises sectoriais de integração

PERGUNTA 1: Até que ponto as transacções informais transfronteiriças são
importantes para a economia do vosso país?
Descrever os índices, manifestações e significados do comércio não regulamentado e
informal, uso e troca de moeda para a sobrevivência das comunidades envolvidas,
particularmente em situações informais, acordos entre governos para a facilitação deste
comércio.
INDICADORES
Estimativas de volumes de comércio informal transfronteiriço

Objectivo 6:

Desenvolver e implementar politicas comerciais e
investimentos que promovam um crescimento económico

de

O comércio e investimento são reconhecidos como promotores chaves de crescimento
económico. Assim, é importante que os países africanos desenvolvam e implementem
políticas que encorajam, protegem e estimulam investimento (local e externo) e comercio
para acelerar o crescimento económico.

PERGUNTA 1: Até que ponto as políticas de investimento facilitam o
crescimento económico no vosso país?
Descrever o quadro de investimento no vosso país incluindo, mas não limitados a:
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Princípios de políticas de investimento
Politicas sobre apropriação nacional
Estratégias e instrumentos de investimento, áreas prioritárias
Leis e regulamentos
INDICADORES
Politicas anti-monopolistas
Índice de liberdades económicas
Custo de transacções
Procedimentos de licenciamento
Taxa de incentivos ao investidor
Acesso aos recursos
Leis laborais
Regulamentos do mercado financeiro
Infra-estruturas
Políticas de economias preferenciais por exemplo Zonas de processamento
Dados do FDI
Fluxos de investimentos internos
Regimes de direitos de propriedades
Índice de facilidade de fazer negócios
Descrever a regularidade/frequência da revisão de políticas de investimentos. O que encoraja estas
revisões? Avaliar a eficácia das políticas de investimento.
INDICADORES
Contratos de cumprimento
Proporção de FDI ao envolvimento doméstico em diferentes sectores
EPZ e concessões de impostos
Politicas da indústria emergente
Avaliar a eficácia das instituições e processos criados para a salvaguarda de investimentos e
resolução de disputas relacionadas com investimentos.
INDICADORES
Tribunais comerciais especializados
Decisões de tribunais comerciais especializados
Evidência de intervenção de autoridades reguladoras
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PERGUNTA 2: Até que ponto as autoridades de investimento no país coordena,
troca informação e trabalha com suas contrapartes noutros países?

Descrever e avaliar a coordenação internacional e acordos de cooperação entre as
autoridades/organismos de investimento no vosso país e autoridades congéneres a nível
internacional.
INDICADORES
Acordos e práticas de cooperação Internacional
Decisões dos órgãos internacionais de arbitragem no vosso país
Acções legais com base em decisões de órgãos internacionais de arbitragem
PERGUNTA 3: Até que ponto as políticas comerciais do vosso país facilitam
o crescimento económico?
Descrever as politicas comerciais do vosso país incluindo mas não limitado a:
Objectivos gerais das politicas comerciais
Acordos comerciais e instituições de apoio
INDICADORES
Politicas comerciais
Procedimentos de licenciamento
Regulamentos comerciais
Leis de trabalho
Regulamentos de marcado financeiro
Políticas económicas preferenciais

PERGUNTA 4: Que medidas foram tomadas pelo vosso país para a promoção do
comércio com outros países em particular o comercio intra-regional? Que
sucessos obtiveram estas medidas?
Descrever e avaliar o desempenho das instituições de apoio e promoção comercial, políticas
e estratégias adoptadas pelo vosso pai.
INDICADORES
Dados comerciais por sector económico
Dados comerciais por região
Cumprimento dos contractos
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Proporção do Investimento Directo Externo ao investimento interno em diferentes sectores
Concessão de impostos para EPZ
Politicas para a indústria em crescimento
PERGUNTA 5: Qual é o tamanho e significado do sector da indústria extractiva (IE)
(mineração, pedreira incluindo petróleo) no vosso país?
Descrever o sector da indústria extractiva no vosso país e fazer comentários sobre a sua
importância para a economia
INDICADORES
Indicadores económicos da IE
PERGUNTA 6: Quais são as medidas tomadas no vosso país para regulamentar e
promover a governação na indústria extractiva?
Descrever e avaliar as instituições, politicas e programas que regulam e promovem a gestão da
indústria extractiva no vosso país.
INDICADORES
-

-

-

-

-

-

-

Quadro institucional, legal, regulamentar e contratual da IE
Leis e regulamentos da EITI
Quadro de desenvolvimento sustentável da ICMM
Indicadores de Gestão de títulos no processo de transparência na IE
Número e gravidade das disputas relacionados com gestão de títulos e segurança de
ocupação
Nível de participação pública sobre princípios de políticas, leis e regulamentos de
mineração
Envolvimento das comunidades locais na aprovação, planificação, implementação e
monitoria de projectos mineiros,
Existência de organismos nacionais de supervisão
Existência de um quadro de empoderamento incluindo para as comunidades que estão
directamente afectadas pela mineração
Criação de Fundos de Integração de Recursos Naturais – Fundos de Recursos Não
Renováveis (NRFs) (onde for aplicável)
Até que ponto o sector da indústria extractiva está integrado noutros planos e estratégias
nacionais de desenvolvimento
Avaliação do Impacto Ambiental
Adopção de padrões internacionais de taxas
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CAPÍTULO 5

5.

GOVERNAÇÃO CORPORATIVA

Definição
Governação corporativa significa “liderança, sustentabilidade e cidadania corporativa”
A definição da Governação corporativa em África evoluiu de uma simples definição de “um
sistema através do qual as empresas são dirigidas e responsabilizadas para a definição
segundo a qual a Governação corporativa como sendo liderança, sustentabilidade e boa
cidadania corporativa (King III Setembro 2009). Apesar do uso do termo corporativo, cada
vez maior número de países aplicam o conceito de governação corporativa a todas entidades
sem distinção da maneira ou forma da instituição e sem distinção do sector privado, público
ou sem fins lucrativos.
Existem cinco objectivos da governação corporativa nos termos do MARP, nomeadamente:
Promoção de um ambiente conducente e um quadro regulamentar eficaz para as
organizações de negócios e outras entidades
Assegurando Liderança efectiva e organizações de prestação de contas
Assegurando uma conduta ética dentro das organizações
Assegurando que a Organização Trate as partes interessadas de uma forma justa e
equitativa
Assegurando que as Organizações funcionem como Bons Cidadãos Corporativos
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5.1

Quadro Conceptual
A Visão da NEPAD é a erradicação da pobreza e colocação dos países africanos individual e
colectivamente num percurso de crescimento e desenvolvimento sustentável. Isto chama a
necessidade de produção e criação de riqueza sustentável através de organizações bem geridas
e competitivas se distinção se estas são do sector privado, público ou sem fins lucrativos.
Em 2002, a União Africana através da NEPAD adoptou uma Declaração sobre a Democracia,
Governação Politica, Económica e Corporativa. Este documento inclui uma definição de
governação corporativa como sendo a que está preocupada com princípios éticos, valores e
praticas que facilitam a estabelecer um equilíbrio entre as metas económicas e sociais e as
metas individuais e colectivas. O objectivo é fazer alinhamento tanto quanto possível entre os
interesses individuais e da sociedade dentro de um quadro de governação são e bem comum.
Esta definição rejeita a tradicional de abordagem de valor de accionista para governação
corporativa que é adoptada em países desenvolvidos como o Reino Unido e os Estados
Unidos a favor de uma abordagem de “parte interessada inclusiva” adoptadas por King
Reports na África do Sul e Código II do Malawi.
Na abordagem de “partes interessadas inclusivas”:
a. Os Conselhos devem considerar os interesses legítimos e expectativas das partes
interessadas com base no facto de que é para o interesse da organização a longo prazo
e não da abordagem tradicional do conceito de “valor de accionista” como meramente
um instrumento para servir os interesses dos accionistas (maximização da riqueza dos
accionistas e protecção dos investidores).
b. Os accionistas não têm qualquer precedência pré determinada sobre as partes
interessadas. “ os melhores interesses da organização” são definidos não em termos de
maximização da riqueza dos accionistas e protecção dos investidores mas sim dentro
dos parâmetros da organização como uma empresa sustentável e como um cidadão
corporativo.
c. Assim, aspectos como responsabilidade social e ética são inclusos na definição de
governação corporativa ao invés de ser disciplinas complementares tal como “na
abordagem do valor de accionistas”.
d. O conceito de governação corporativa é também aplicado a todos tipos de
organizações sejam elas do sector privado, publico como não lucrativo.
As evidencias continuas crescentes no sentido de que a adopção de boas práticas corporativas
ao longo dos três sectores (privado, público e não lucrativo) combinados com boa governação
nas outras áreas cobertas pelo MARP leva a uma melhoria no desempenho sustentável não
apenas dentro da organização como também para o país como um todo. Este é o tipo de
racional para os padrões e códigos e os objectivos adoptados para conduzir a reforma da
governação corporativa em África ao abrigo do MARP.
Boa governação corporativa tem oito características distintas: disciplina, transparência,
independência, prestação de contas, responsabilidade, justiça, conduta ética e cidadania
corporativa. Estes aspectos são importantes porque levam a um bom desempenho
organizacional que por seu turno levam a uma sustentabilidade a longo prazo.
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Consequentemente, isto leva ao desenvolvimento económico destas organizações e contribui
cada vez mais para as economias e à sociedade como um todo e leva a vantagens nos salários
e remunerações e aos impostos que estas pagam e indirectamente contribui para outras
empresas através de pagamentos que fazem à cadeia de fornecedores, vendedores, retalhistas,
empresas de serviços e de formão bem como aos revendedores dos seus produtos e serviços.
A boa governação deve ser aplicada a todas as formas de organizações no continente tendo
em consideração que muitas organizações nos sectores públicos e não lucrativo constituem os
principais veículos de económico, de advocacia e de prestação de serviços. Assim aplicar o
conceito de boa governação apenas para o sector privado não traria os resultados desejados de
melhoria.
Muitas economias em África dependem da agricultura, mineração e outras indústrias
extractivas que poderão ser potenciais afectantes do meio ambiente. As organizações
deveriam efectuar as suas operações de tal forma que possam satisfazer as actuais
necessidades sem no entanto comprometer a capacidade das gerações vindouras em também
satisfazer as suas necessidades. Isto significa que ter em mente o impacto que as operações da
organização têm no meio ambiente, economia e vida social da comunidade onde operam. Por
outro lado, ter também em consideração a pobreza, fome os efeitos das pandemias tais como o
HIV/SIDA, Malária e Tuberculose que desgraça muitas comunidades africanas. Uma
organização bem como entidade económica são também cidadãos do seu país e como tal, tem
a obrigação moral e social de se juntar à tal sociedade respondendo pelas responsabilidades
que lhes dizem respeito. Deve agir tal como a sociedade espera de qualquer bom cidadão.
A boa governação corporativa pode também facilitar as organizações a mobilizar capitais para
financiar investimentos. Os bancos e investidores têm mais confiança em organizações que
praticam a boa governação. Espera-se que a aplicação da boa governação corporativa em todo
o tipo de organizações especialmente quando feita no contexto lato de governação económica
e sistemática contribui para a aumento da confiança das instituições financeira e investidores
tanto internos como externos.
5.2

Padrões e códigos
Esta secção tenta avaliar não apenas o nível de adaptação dos padrões e códigos
internacionais de governação corporativa mas também até que ponto foram adoptados e
domesticados os códigos universais que governam o comportamento corporativo. Por outro
lado, esta secção inclui uma avaliação no desenvolvimento de padrões locais tanto ao nível do
país como da região.
Na avaliação dos padrões e códigos, o avaliador deve apenas concentrar-se sobre os
elementos dos padrões e códigos que estão relacionados com a governação corporativa. Os
restantes elementos de padrões e códigos serão discutidos ao abrigo de outras áreas temáticas
tais como Governação Económica e Gestão.

PERGUNTA 1: Até que ponto o vosso país tomou medidas para adoptar,
assinar/ratificar, promulgar e implementar os padrões e códigos abaixo
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descriminados?
INDICADORES
5.2.1

Favor preencher, onde for aplicável, a lista de verificação a seguir indicando a data e local
de assinatura, ratificação e promulgação/implementação de qualquer um dos padrões e
códigos abaixo indicados. Nos casos em que o padrão ou código foi promulgado com
reservas, favor indicar este aspecto e dar detalhes sobre a reserve.

PADRÕES E CÓDIGOS QUE DEVEM SER ASSINADOS E/OU RATIFICADOS
Padrões e códigos

Adopta
do/assin
ado
(incluir
datas)

Ratifica
do

Promul
gado

Data
apresent
ação do
último
relatório

Reservas
/Notas

Trabalho
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

Convenção sobre Piores formas
de Trabalho Infantil (1999) OIT
Convenção sobre a Idade
Mínima, OIT (1973)
Convenção contra Descriminação
(Emprego e Ocupação), OIT
(1958)
Convenção sobre Abolição de
Trabalho Forçado, OIT (1957)
Convenção sobre remuneração
igual, OIT (1951)
Convenção sobre o Direito de
Negociação
Colectiva,
OIT
(1949)
Convenção sobre Liberdades de
Associação e Protecção de
Direitos de Associação, OIT
(1948)
Convenção contra o Trabalho
Forçado, OIT (1930)
Sector Extractivo

(1)

Iniciativa da Transparência da na
Industria Extractiva

PADRÕES QUE NÃO NECESSITAM DE RATIFICAÇÃO
Padrões e códigos

Adoptados

Notas
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Contabilidade e Relatórios Financeiros
Padrões Internacionais de
Auditora – Manual de Controlo
Internacional de qualidade,
Auditoria, Revisão e Outros
Serviços Opinativos de
Seguranças e afins (2010)
Federação Internacional de
Contabilistas (IFAC)
Padrões Internacionais de
Relatórios Financeiros (IFRS)
(2001) IASB (e revisões de
2010)
Quaisquer outros Padrões de
Contabilidade
Códigos Sobre Segurança Industrial
Códigos sobre Segurança
industrial e higiene OMS
Outros Códigos e Padrões *

* Por exemplo:
A Convenção Africana sobre a Conservação da Natureza e Recursos Naturais
A Convenção das Nações Unidas para o Combate da Desertificação tal como
ratificado……
Protocolo de Kyoto do Quadro da Convenção das NU sobre Mudanças Climáticas,
ratificado por ……
Apresentar evidências da assinatura, ratificação e promulgação ou implementação de
tal padrão e código e nos casos aplicáveis anexar ao vosso relatório.
5.2.2

Para os padrões e códigos que foram implementados favor apresentar uma avaliação do seu
impacto até então sobre a economia do vosso país.

5.2.3

Para os padrões e códigos que não foram assinados, ratificados, adoptados ou promulgados,
explicar o ponto de situação actual do vosso país em relação a esses padrões e códigos,
apresentando a devida justificação.

5.2.4

Se a abordagem do vosso país é assinar, ratificar, adoptar, promulgar ou implementar
qualquer dos padrões e códigos acima, mas estão a deparar com alguns obstáculos, favor
indicá-los bem como as medidas que estão a ser tomadas para resolver tais obstáculos.

5.2.5

Descrever as medidas que foram tomadas para assegurar que as organizações apresentem
relatórios sobre a adopção/implementação dos padrões e códigos acima indicados dentro das
suas organizações.
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5.2.6

Descrever a observância (incluindo incentivos de cumprimento tais como incentivos fiscais)
e mecanismos de implementação disponíveis no vosso país em relação a estes padrões e
códigos.

5.2.7

Nos casos aplicáveis, descrever o contexto no qual o vosso país cumpriu com as suas
obrigações de apresentação de relatórios ao abrigo dos referidos padrões e códigos.
PERGUNTA 2:
Terá o vosso país introduzido alguma medida de governação
corporativa? Se sim, quais dos seguintes referenciados a seguir?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

Princípios de Governação Corporativa (2004) OECD.
Princípios de Governação Corporativa da Commonwealth (1999) CACG.
Códigos King de Governação para África do Sul (I, II e III). CBAD Sury Report 1992.
Código Combinado do Reino Unido (UK) (qualquer Edição até 2008).
Código de Governação Corporativa do UK, 2010.
Guiões sobre a Governação Corporativa de Empresas Estatais (2005) OECD
Guiões para empresas Multinacionais (2010) OECD.
Princípios para a melhoria da Governação Corporativa (2006) Basle Committee on
Banking Supervision (Comité Balse sobre a Supervisão Bancária).
Princípios do Equador (The Equator Principles).
Qualquer outro Princípios de Governação Corporativa (local, regional ou internacional).

Apresentar evidencia como estes instrumentos aplicados num anexo do relatório

5.3

Antes da Avaliação
Como parte das suas obrigações nacionais, regionais e internacionais, bem como na base
voluntária, os países bem assim organizações mundiais realizam avaliações periódicas sobre
várias questões com o sector financeiro, governação, clima de investimento e de realização de
negócios. Esta secção espera que os países apresentem relatórios sobre estas avaliações

5.3.1

Favor alistar quaisquer avaliações oficiais, estudos, inquéritos no vosso país na área de
Governação Corporativa (local, regional e Internacional) que possa contribuir positivamente
para a compilação do relatório de auto avaliação como Relatórios do Banco Mundial e/ou
BAD ou ECA sobre os Padrões e códigos: Governação Corporativa e relatórios de facilidade
de fazer negócios.

5.3.2

Favor providenciar cópias de quaisquer dos documentos acima mencionados que acham que
podem contribuir para a auto-avaliação do país.
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5.4

Perguntas relacionadas com os Objectivos

Objectivo 1:

Promoção de um Ambiente Conducente e Quadro
Regulador para Organizações de Negócios e outras
entidades

Este objectivo concentra-se sobre as medidas legais e administrativas criadas para facilitar as
actividades económicas de advocacia, e prestação de serviços por exemplo leis de empresa,
leis e regulamentos que governam os diferentes tipos de organizações, autorizações e licenças,
registo de propriedades, protecção de investidores, aplicação de contratos, fecho de um
negócio. Por outro lado o objectivo vai se debruçar sobre:
A eficácia tanto das autoridades governamentais como as privadas, prestação de
serviços, regulamentação, monitoria e supervisão
A independência, capacidade e eficiência do poder judiciário em implementar leis e
regulamento sobre organizações
A disponibilidade de capacidades profissionais nas áreas relevantes de boa governação
corporativa como secretariados de empresas, advogados, contabilistas e auditores.
Por outro lado, o objectivo também será de discutir sobre o sector informal e os quadros
regulamentares para as instituições financeiras de apoio ao negócio. Questões como
infrastruturas por exemplo estradas sistemas de TICs e disponibilidade de energia fiável serão
discutidos ao abrigo de Governação Económica e Gestão.
Muitas economias se dividem em três sectores:
(a) O sector privado que é a parte da economia que é gerida para fins lucrativos pelo sector
privado e não controlado pelo estado. Este inclui negócio familiar, empresas privadas,
micro empresas, empresas de pequena média bem como o sector informal;
(b) O sector Publico, nalgumas vezes referido como o sector estatal, que constitui parte do
estado que lida com ou a produção ou prestação de serviços e disponibilização de bens ao
governo e cidadão, sejam eles nacionais, regionais ou locais/municipais. Nesta categoria
incluem-se Empresas Estatais, Para estatais, Autoridades ou Comissos Públicas;
(c) O sector não lucrativo que é parte da economia onde as organizações desenvolvem as
suas actividades sem fins lucrativos e não governamentais. Este sector, em relação aos
sectores privado e público ou voluntário ou Cívico enfatiza o seu relacionamento com a
sociedade civil. Nesta categoria incluem-se as ONGs, OBC, organismos Apex e outras
organizações afins.

PERGUNTA 1: Que categorias de organizações têm no sector privado do vosso
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país?
INDICADORES:
(i)

Nas vossas respostas fazer comentários sobre a estrutura de apropriação das seguintes
categorias de organizações:
(i)

Empresas registadas na bolsa de valores, indicar o número de empresas
familiares e subsidiarias de empresas multinacionais nesta categoria
(ii) Empresas micro, pequena e média escala (MSMEs), indicar o número de
empresas familiares e subsidiarias de empresas multinacionais nesta categoria
(iii) Mega empresas registadas na bolsa de valores, indicar o número de empresas
familiares e subsidiarias de empresas multinacionais nesta categoria
(iv) Negócios do sector informal
(v) Empresa solitária
(vi) Qualquer outra forma de empresas comerciais existentes no vosso país
(ii)

Comentar sobre a contribuição de cada categoria de organização no sector não lucrativo
em termos de emprego e contribuição na economia com base no seguinte formato:
Categoria de
Organização

Contribuição
Económica

Contribuição na
criação de emprego

(iii) Com referência a (i) acima, comentar sobre os segmentos da vossa economia dominado
por cada categoria da organização (agricultura, manufactura, saúde, educação,
construção, agencias imobiliárias, comercio e sector de serviços).
(iv) Comentar sobre muitas desta empresa listadas são o resultado de empresas públicas
que tentam mobilizar capitais públicos ou listagem de outros mercados. No que se
refere a pertença comentar se a pertença ou o poder empresarial está concentrado as
mãos de um ou poucos accionistas ou se a pertença e o poder das empresas se encontra
largamente disperso indicando (se a informação estiver disponível) o número de
accionistas.

(v)

Em relação às MSMEs, se tiverem sido definidos, providenciar os accionistas de cada
no vosso país (como por exemplo, se estiverem categorizados por número de pessoas
empregues ou capital)

PERGUNTA 2: Que categorias de organizações têm no sector público do vosso
país?
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INDICATORS:
(i)

Nas vossas respostas deverão fazer comentários sobre estruturas de apropriação, e
segmentos da economia como (agricultura, manufactura, saúde, educação, construção,
agencias imobiliárias, comercio e sector de serviços), em relação a:
a.
b.
c.
d.

(ii)

Empresas Estatais
Para estatais
Entidades ligadas ao governo
Qualquer outro tipo de organização no sector público

Comentar sobre a contribuição de cada categoria de organização no sector não lucrativo
em termos de emprego e contribuição na economia com base no seguinte formato:
Categoria de
Organização

Contribuição
Económica

Contribuição na
criação de emprego

(iii) Nas vossas respostas favor fazer comentários sobre o número de Empresas
Estatais/entidades ligadas ao governo alistadas na bolsa de valor local (incluindo
percentagem das acções do governo em cada caso e o segmento económico onde
operam).
PERGUNTA 3: Que categorias de organizações têm no sector não lucrativo no
vosso país?
INDICADORES:
Comentar sobre estrutura de apropriação e nacionalidade nos seguintes agrupamentos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
(ii)

Organizações baseadas na Comunidade (OBCs)
Organizações da Sociedade Civil (OSCs)
Organizações Não Governamentais (ONGs)
Organizações Baseadas em Crenças (OBCs)
Organismos Mãe/Redes/Copuladas
Organizações Informais/não registadas
Qualquer outro tipo de organizações neste sector

Comentar sobre os segmentos dentro da economia como (agricultura, manufactura,
saúde, educação, construção, agencias imobiliárias, comercio e sector de serviços), nas
quais cada categoria opera.
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(iii) Comentar sobre a contribuição de cada categoria de organização no sector não lucrativo
em termos de emprego e contribuição na economia com base no seguinte formato:
Categoria de
Organização

Contribuição
Económica

Contribuição
criação de
emprego

PERGUNTA 4: Qual é o quadro regulador para as diferentes categorias de
organizações indicadas nas perguntas 1a 3?
INDICADORES
(i)

Com auxílio do formato abaixo indicado, apresentar um breve resumo do quadro
regulador que estabelece e governa as diferentes categorias de organizações listadas nas
perguntas 1 a 3 acima.
Tipo de
Organização

Empresa
Privada,
Empresa
Pública
Parceria

ONGs
(ii)

Sector (se
for um
sector
específico
Vários

Requisitos para a
Formação/criação

Entre 2-50
accionistas,
Memorando de
Associação

Normalmente 2-50 parceiros,
Profissional
registo como
instituição
profissional como
contabilistas, ,
inspectores e
advogados ,

Legislação

Lei
Comercial

Lei sobre
parceria s,

Estatuto Legal

Empresas de
responsabilidade
Limitada, ou
Limitadas por
Garantia
Parcerias de
responsabilidade
Ilimitada,
Parcerias de
Responsabilidade
Limitadas

Lei sobre
ONGs

Avaliar a eficiência e eficácia do quadro regulador com referência a:
a) Procedimentos necessários para o registo/incorporação, licenciamento e
encerramento de organizações ao mesmo tempo que fazem uma distinção entre
os sectores.
b) Registo de propriedade (Terra, propriedade intelectual, etc.)
c) Protecção de Investidores.
d) Mecanismos de implementação de contratos
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e) Agencias judiciarias e regulamentares que resolvem disputas comerciais e de
negócios e ilegalidades empresariais
As questões a serem discutidas nesta secção incluem o acesso aos tribunais, o tempo
necessário para a resolução de disputas, casos e medidas tomadas para lidar com os problemas
como divisão especializada de tribunais, como por exemplo a existência de tribunais
comerciais, mecanismos alternativos de resolução de disputas e a eficiência das agências em
regulamentar o negócio como registo de empresas, registo de patentes, etc.
(iii) Dar detalhes do numero de dias necessário para concluir as questões alistadas em (ii) (a)
a (e) socorrendo-se do quadro a seguir:
Actividade
Desempenho – número de dias
Registo de diferentes categorias
de organizações
Encerramento de diferentes tipos
de negócios
Registo de propriedades
Resolução de disputas comerciais
Obtenção de licenças, etc.
(iv) Dar uma breve informação sobre a existência de mecanismos alternativos de resolução
de disputas.
(v)

Alistar e dar uma breve discrição do papel das autoridades de supervisão/reguladoras
que têm o papel de supervisionar as empresas alistadas em (i) em cima.

(vi) Se existe bolsa de valores, dar uma breve indicação o tempo de vida dela, categorias de
empresas alistadas (se são locais, estrangeiras e sectores como mineração, infrastruturas,
sector de serviços, sector financeiro etc.) bem como capitalização do mercado e
infrastruturas de negociação em uso na bolsa.
(vii) Apresentar um resumo dos principais requisitos para que uma empresa seja listada na
bolas de valores, começando pelas exigências inicias e as obrigações subsequentes.
(incluir a mesma informação para quaisquer outros segmentos de mercado alternativo
da bolsa de valores no vosso país).
(viii) Apresentar uma lista e uma breve informação sobre o número e papel de organizações
profissionais e de negócios (incluindo de advocacia e promoção de governação
corporativa) como por exemplo a câmara de comércio e indústria, associações
industriais/manufactura, instituto de directores, instituto de secretaria e administradores
profissionais, instituto de contabilistas, associação de advogados existentes no vosso
país.
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(ix) Descrever as leis que regem os negócios, actividade económica no vosso país incluindo
ambientes conducentes ao comércio, leis comerciais, e-comércio, impostos, leis de
protecção de direitos de autor e de patentes, padronizações etc.
(x)

Descrever o quadro regulador e o papel de supervisão/regulamentação das autoridades
que tem essa responsabilidade bem como de supervisão de instituições financeiras e
outros provedores de capitais no vosso país.

(xi) Caso não tenha sido indicado anteriormente, favor providenciar uma lista e uma breve
indicação das instituições financeiras e outros provedores de capitais no vosso país.
(xii) Descrever o quadro regulador para a indústria de investimento interno incluindo mas
não limitado a fundos de pensão, fundos mútuos e colectivos de investimento incluindo
bancos, empresas de seguro e outras instituições de investimento.
(xiii) Caso não tenha sido descrito antes, apresentar uma breve informação sobre o papel das
autoridades regulamentares/supervisão que tem o papel de velar pelas organizações na
indústria doméstica de investimento.
(xiv) Descrever o quadro regulamentar (caso haja) para quaisquer instituições de informação
de crédito que poderão ter no vosso país incluindo agências de registo de crédito e
avaliação de créditos.
PERGUNTA 5: Qual é a abordagem do vosso país em relação a Governação
Corporativa?
Com abordagem a governação corporativa queremos dizer qualquer a abordagem adoptada
pelo vosso país em termos de governação mandatária, voluntaria ou híbrida.
Quadros de governação corporativa voluntaria são códigos e guiões simples persuasivos para
a sua observação. Normalmente estes requerem uma forma de organização para dar relatórios
anualmente sobre a forma de aplicação dos dispositivos do Código ou Guiões. A não
aplicação dos dispositivos normalmente não implica aplicação de penalidades mas sim são as
partes interessadas que devem decidir se o não cumprimento é ou não um problema e assim
toma as acções necessárias tais como “naming e vergonhoso”, vendendo as suas acções na
organização ou cessado o contrato com estes.
Um regime mandatário, por outro lado, está previsto na lei e irão prescrever as sanções legais
particularmente as penalidades, no caso de não cumprimento. Por exemplo, muitos países
incluíram as exigências de governação corporativa para as instituições financeiras nas suas
leis.
Um quadro híbrido é uma combinação do mecanismo voluntário e mandatário.
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Dar uma breve descrição da vossa abordagem. Para cada escolha fazer um comentário sobre
as razoes para a vossa selecção e indicar se houve quaisquer desafios na operacionalização
dos quadros.

INDICADORES:
(i)

Descrever a abordagem do país em relação a governação corporativa nos sectores
público, privado e não lucrativa indicando as diferenças na abordagem, se houver, entre
os três sectores (privado, público e não lucrativo). Se tiver sido tomadas quaisquer
medidas, apresentar detalhes dos anos em que foram introduzidas, titulo, quem foi o
precursor e o órgão responsável para a revisão e ou implementação. Favor distinguir o
que e o que está a ser fito pelo Estado e por associações profissionais/negocio para a
promoção de boas governação corporativa.

(ii)

Descrever quaisquer padrões de governação corporativa que foram adoptados para os
organismos do sector público tia como autoridades/comissões (como Comissão dos
Serviços de Saúde, Comissão dos Serviços de Educação, órgãos de governação de
instituições superiores de aprendizagem/colégios técnicos)

(iii) Comentar sobre se os quadros de governação corporativa são voluntarias ou
mandatárias ou híbridas em cada um dos sectores. Explicar o racional para a escolha do
método de aplicação e comentar sobre quão eficazes foram.
PERGUNTA 6: Que medidas estão a ser tomadas pelos vosso país para apoiar e
melhorar a governação no sector informal?
O sector informal pode fazer uma grande proporção da economia de muitos países africanos
tanto nas áreas urbanas como rurais e sendo assim é importante a melhoria das entidades de
governação neste sector. O sector informal é uma actividade económica que muitas vezes não
é taxado nem monitorado pelo governo e não está incluso no Produto Interno Bruto do
governo. As organizações ou pessoas operando neste sector não se registam, isto é, como
entidade corporativa, registadas ao abrigo de entidade de negócios, ou como uma ONG.
Muitas empresas familiares, micro e pequenas empresas e organizações não lucrativas
poderão ser postas nas categorias especialmente as que operam nas áreas rurais. Devem se
tomar medidas para clarificar se uma determinada organização se enquadra no sector formal
ou informal. O tamanho não deve ser usado como o indicador primário dado que algumas
pequenas e micro organizações encontram-se no sector informal (estas são registadas da
mesma forma) e algumas grandes organizações estão no sector informal dado que não se
registaram nos termos dos regulamentos apropriados. Foi sugerido que em muitos países
africanos acima de 50% da mão de força é empregue no sector informal.

INDICADORES
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(i)

Explica a abordagem do vosso país (caso haja) para educar as pessoas no sector
informal sobre aspectos das melhores práticas de governação corporativa, gestão
financeira etc.

(ii)

Favor providenciar detalhes de quaisquer medidas que foram tomadas no vosso país
para apoiar e/ou melhorar a governação no sector informal, incluir detalhes.

PERGUNTA 7: Que medidas estão a ser tomadas pelas organizações no vosso país
para envolver a população local nas oportunidades de negócios por exemplo como
fornecedores, distribuidores etc., bem como capacitação e como avalistas
financeiros?
Muitas organizações tem as suas operações no estrangeiro mas fazem-no através de
importação de todos os seus recursos: naturais, humanos etc. a pás países. Algumas
organizações estão a iniciar a ver o valor de aquisição destes recursos localmente
providenciando assim riqueza económica ao país e criando capacidades entre as populações
locais.
INDICADORES
Descrever qualquer exemplo no vosso país de uma organização externa que usa
fornecimento, distribuidores locais etc., criação de capacidade ou agindo como avalistas
financeiros.

(i)

PERGUNTA 8: Quais são as principais fontes do capital para as organizações
indicadas na perguntas 1 a 3 e 6 acima?
Fontes de capital pode incluir, mas não limitado a, empréstimos bancários, concessões de
doadores, investimento externo e investimentos em equidades. Os provedores poder ser
também, mas não limitado a, fundos de pensões, fundos mútuos, bancos incluindo bancos
islâmicos, empresas de seguros e investidores eternos.

INDICADORES
(i)

Indicar as principais instituições financeiras que apoiam todo o tipo de organizações
indicados nas perguntas 1 a 3 em cada um dos três sectores (privado, publico e não
lucrativo) e o sector informal no vosso país incluindo mas não limitados a bancos
incluindo bancos islâmicos, imobiliárias, agências governamentais, esquemas de
investimento, financiamento interno, micro finanças etc.
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(ii)

Apresentar uma lista da indústria de investimento interno incluindo mas não limitado a,
fundos de pensões, fundos mútuos, bancos incluindo bancos islâmicos, empresas de
seguros e investidores eternos.

(iii) Descrever as categorias de instituições financeiras informais e o papel que
desempenham no apoio a organizações nos três sectores bem como no informal.
(iv) Descrever (caso o vosso país tenha) o tipo de informação sobre instituições financeiras
existentes como por exemplo agências de crédito e o impacto que têm tido no acesso ao
capital por diferentes tipos de organizações indicadas nas perguntas 1 a 3. Comentar
sobre a existência de sistemas de informação de crédito no vosso país incluindo
conservatórias de agências de crédito e o papel que desempenham na facilitação do
acesso à informação financeira.
(v)

Se existe no vosso pais mercado de garantias ou de créditos dar uma breve informação
sobre as datas da sua introdução, categorias de empresas de listagem de dividas no
mercado (se é local ou externo e os respectivos sectores como mineração, infrastruturas,
sector de serviços, sector financeiro etc.). Indicar também o tipo de infrastruturas de
comércio que e outras formas usam no mercado, procedimentos de listagem das
garantias e outra forma de equidade e a capacidade de o mercado oferecer capital.

(vi) Existe no vosso país bolas de valores secundário para permitir que empresas de pequena
e média escala tenham acesso ao capital de equidade. Dar mais detalhes sobre o período
da sua existência, categorias de empresas listadas na bolsa (se são locais, estrangeiras e
os respectivos sectores como mineração, sectores como mineração, infrastruturas, sector
de serviços, sector financeiro etc.). Indicar também o tipo de infrastruturas de comércio
que e outras formas usam no mercado, procedimentos de listagem das garantias e outra
forma de equidade e a capacidade de o mercado oferecer capital.
(vii) Descrever quaisquer mudanças que as organizações arroladas nas perguntas 1 a 3
poderão ter em aceder qualquer tipo de fonte de capital acima mencionado e que
medidas, caso hajam, estão a ser tomadas para ultrapassar tais desafios.
Favor dar explicações detalhadas incluindo material de suporte nos casos aplicáveis.
Objectivo 2:

Assegurar uma liderança efectiva e prestação de contas
das Organizações

Este objective centra-se na avaliação dos mecanismos e praticas introduzidas pelo vosso país
para assegurar uma liderança mais efectiva e de responsabilização em todos os tipos de
organizações acima indicadas. Os órgãos que exercem a função de liderança em determinada
organização variam e isto inclui os conselhos de direcção, de governadores de administração,
comités de gestão, etc. Poderá ser difícil avaliar se a liderança, em particular a organização é
eficaz ou não mas a governação corporativa estabelece certas práticas para apoiar os líderes a
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se tornarem mais efectivas e é com base na adoração destas medidas que este objectivo tenta
avaliar o vosso país.
As práticas são:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A adaptação de governação corporativa e códigos éticos
Memorandos de associação claros e compreensivos, etc.
Procedimento robusto e transparente para a nomeação dos membros do conselho
Sem personalidade dominante num conselho em que capitais externos são usados pela
organização.
O uso de membros não executivos e independentes do Conselho nos casos em que for
apropriado
Incluir questões reservadas ao Conselho e delegadas a individualidades e comités.
Realização regular de reuniões do conselho
Avaliações do conselho

A prestação de contas é normalmente definida como responsabilização do Conselho aos
proprietários da organização e em certas circunstancias a partes interessadas chaves.

PERGUNTA 1: Como é que o quadro o quadro de governação Corporativa
providencia uma liderança efectiva a todas as formas de organizações arroladas
neste no objectivo acima?
INDICADORES
(i)

Para cada tipo de organização acima indicadas, favor descrever o seguinte:
a. O tipo de estrutura do conselho de administração predominantemente adoptado (i.e.
será uma estrutura unitária ou de duas estruturas). Explicar quaisquer variações na
estrutura do conselho entre as organizações nos sectores privado, público e não
lucrativo.
b. O processo de nomeações, eleições e exoneração dos membros do conselho
incluindo quaisquer variações no método de nomeação nos sectores privado,
público e não lucrativo.
c. O critério usado para determinar a elegibilidade, composição e remuneração dos
membros do Conselho de Administração
d. Tamanho médio do conselho em cada um dos sectores, isto é: privado, público e não
lucrativo.
e. Se existem requisitos para a separação do Presidente e CEO (Director Executivo)
f. Se existem requisitos para membros não Executivos e/ou independentes do Conselho
de Administração
g. Que critérios foram adoptados (se tiver sido o caso) para definir membros
independentes do conselho?
h. Nos casos em que existem critérios, que desafios existem para as organizações na
identificação e dos membros do conselho?
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i. Número médio de membros do sexo masculino e feminino (existe alguma politica e
regulamento sobre a diversidade do conselho incluindo, composição/representação
género, profissionais e não executivos);
j. Número médio de mandatos de um membro individual. (restrições, se for membro
múltiplo do conselho)
k. Número médio frequência das reuniões do conselho num ano.
l. Adopção de regulamentos do conselho
m. Questões/responsabilidades predominantemente reservadas ao Conselho.
(ii)

Os mecanismos adoptados para que o conselho delegue a individuais ou comités do
conselho. Detalhar os programas disponíveis para a formação e desenvolvimento dos
directores e gestores seniores incluindo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Que organizações dão formação em governação corporativa no vosso país?
A quem formam e em que disciplinas especifica?
Em que sectores fazem a formação?
Quantas pessoas foram formadas?
Qual é o período médio de formação?
Será que a formação é interactiva e prática na sua natureza ou é mais teórico?
Que tipos de modalidades de formação são usados, interno, no país ou no estrangeiro
etc.
h. Quais são os desafios de formação como por exemplo, recursos, qualidade e
disponibilidade de cursos
(iii) Comentar sobre a eficácia da formação e até que ponto esta é usada como base para as
nomeações.
(iv) Indicar quaisquer iniciativas no vosso país que promove boas práticas do conselho
sublinhando o sector e a organização responsável.

PERGUNTA 2: como é que o quadro da governação corporativa assegura a
prestação de contas/responsabilização?
INDICADORES
(i)

Descrever as medidas que asseguram a responsabilização/prestação de contas do
Conselho ou os órgãos de gestão aos donos como accionistas e/ou participantes.

(ii)

Descrever os requisitos para a realização de reuniões de accionistas, proprietários e
outras partes interessadas e para um diálogo entre o Conselho ou outros órgãos
governativos e os accionistas, proprietários e outras partes interessadas.
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(iii) Descrever os requisitos para que as organizações tenham páginas da internet (websites)
e a informação que deve ser publicadas na referida página, incluir diferenças entre os
sectores, se houver. Incluir outras formas de publicitação tendo em consideração a
limitação de acesso a internet.
(iv) Descrever o cumprimento do acima descrito por parte das empresas incluindo as
diferenças entre sectores.
(v)

Descrever quaisquer sanções contra as organizações ou membros individual do conselho
pelo não cumprimento das leis e regulamento, padrões e códigos mencionados nesta
secção e dar evidencia de cumprimento.

(vi) Descrever os mecanismos disponíveis para a gestão de conflitos de interesse (por
exemplo mecanismos de declaração de bens dos directores incluindo mecanismos para
assegurar transacções com as partes interessadas sem interferências)
(vii) Descrever os mecanismos de sancionamento de directores, incluindo a eficácia das
penalidades legais e regulamentares por falta de cumprimento, desqualificação de
directores, mecanismos de localização de propriedades e limites de caros acumulados.

PERGUNTA 3: Como é que o quadro da governação corporativa assegura
disponibilização de informação fiel, atempadamente e de uma forma transparente
sobre todas as questões da organização?
INDICADORES
(i)

Preparar uma tabela de requisitos para a disponibilização de informação (financeira
como não financeira) por parte das organizações indicadas acima no objectivo 1
incluindo, mas não limitado, a:
a)
b)
c)
d)

Revelação das remunerações dos membros do conselho
Revelação das políticas da organização sobre remunerações do conselho
Revelação de informação sobre transacções com as partes
Definição de transacções de partes relacionadas (Regra 24 da Contabilidade
Internacional)

(a) A seguir apresentam-se as “partes relacionadas”:
Um membro do conselho ou pessoal chave de gestão da organização
Qualquer pessoa que de uma forma significativa controla ou influencia a
organização
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Qualquer membro mais próximo da família (tais como parceiro domestico
individual, filhos, filhos de parceiro domestico e outros dependentes do
individuo ou parceiro domestico do individuo) de qualquer dos indivíduos
mencionados em (a) ou (b);
(b) Qualquer entidade controlada ou de modo significativo influenciada pela
organização ou por indivíduos referido em (a) ou (b);
(c)

Qualquer entidade sob controlo conjunto com a organização;

(d) Qualquer entidade que significativamente controla ou influencia a organização.
Uma transacção relacionada a parte deverá ser entendida como transferência de
recursos, serviços, ou obrigações entre as partes relacionadas e a organização sem
distinção das condições do preço. Inclui entre outros: compras ou venda de bens,
propriedades e outros haveres; prestação ou recepção de serviços, arrendamentos,
transferências de pesquisa e desenvolvimento; transferência ao abrigo de acordos de
licenciamentos; arranjos financeiros (incluindo numerário ou género); aprovisionamento
de garantias ou colaterais; compromisso de fazer algo se acontecer um determinado
evento ou se não acontece no futuro incluindo contractos de execução; etc.
Os proprietários deve ser informados sobre qualquer “transacção relacionada a parte”
que de uma forma significativa poderá afectar a posição financeira actual ou futura, o
desempenho, capacidade, as oportunidades e/ou os riscos da organização. Esta
revelação deve explicar a natureza de transacção e como está sendo evitado qualquer
risco de conflito de interesse na organização.
(ii)

Indicar os mecanismos criados para a avaliação, supervisão e monitoria de cumprimento
dos requisitos e também a integridade e qualidade de informação revelada.

(iii) Avaliar a eficácia das autoridades de supervisão na monitoria da implementação por
parte das organizações dos requisitos de apresentação de relatórios.
(iv) Indicar os desafios com que se deparam no processo de assegurar um quadro efectivo
para transparência e revelação de informação e abordagem dos desafios.
(v)

Descrever quaisquer sanções contra organizações ou membros individuais do Conselho
pelo não cumprimento das leis, regulamentos, padrões e códigos mencionados nesta
secção e dar evidencias da observância.

PERGUNTA 4: Até que ponto as organizações, nos diferentes sectores (privado,
público e não para fins lucrativos) aplicam princípios e praticas internacionais,
locais e regionais de contabilidade e auditoria?
INDICADORES
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(i)

Descrever os princípios se auditoria e contabilidade disponíveis no país para os
diferentes tipos de organizações nos sectores privado, público e não lucrativos,
sublinhando sempre onde for apropriado, quaisquer diferenças materiais com os padrões
internacionais de auditoria e contabilidade.

(ii)

Existem mecanismos de apresentação de relatórios integrados?
Relatórios integrados refere-se à compilação dos resultados financeiros de uma
organização numa perspectiva e também relatando como uma organização impactou
negativa ou positivamente na vida económica da comunidade em que esta opera durante
o ano sob analise e como é que a organização pretende melhorar os aspecto positivos e
erradicar ou melhorar os negativos no ano seguinte.

(iii) Dar detalhes dos requisitos sobre auditorias de relatórios financeiros de todos os tipos
de organizações nos três sectores sublinhando quaisquer diferenças entre os requisitos.
(iv) Discutir os regulamentos e qualificações exigidas para a profissão de auditor no país
bem como o seu papel de supervisão e disciplina para todos os auditores para
informarem as autoridades de supervisão e/ou accionistas sobre o envolvimento de
membros do conselho ou funcionários seniores de gestão em actividades ilegais, fraude
e abuso do poder.
(v) Fazer com que as leis sejam mais favoráveis/menos favoráveis para as multinacionais
operarem no vosso país relativamente aos padrões internacionais.
PERGUNTA 5: Como é que o quadro da governação corporativa no vosso país
assegura que as organizações listadas no objectivo um acima criam mecanismos de
gestão de riscos e controlo interno
INDICADORES
(i)

Indicar quaisquer requisitos para que as organizações alistadas no objectivo 1 acima
possam gerir riscos e avaliar a eficácias dos seus controlos internos e indicar quaiquer
diferenças entre os sectores e entre as organizações num determinado sector.

(ii)

Fazer uma avaliação do respeito aos requisitos para as organizações listadas no
objectivo 1 acima, quaisquer desafios e qualquer medida tomada para ultrapassar os
desafios.
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(iii) Explicar os processos ou procedimentos predominantes adoptados pelas organizações
listadas no objectivo 1 acima que asseguram que o Conselho monitore o respeito às leis,
regulamentos, padrões e códigos
(iv) Indicar quaisquer requisitos para que as organizações tenham as funções de auditoria
interna e externa. Deve fazer também uma avaliação do respeito dos requisitos
indicados no (iv) incluindo detalhes do numero e tipo de organizações em cada um dos
três sectores que fazem uso de auditorias interna e externa, a quem apresentam os
relatórios, e seu papel e responsabilidades indicando qualquer diferenças entre sectores
ou organizações dentro do sector.
(v)

Descrever quaisquer sanções aplicáveis contra as organizações e indivíduos pelo não
respeito das leis, regulamentos, padrões e códigos mencionados nesta secção e dar mais
evidencias de cumprimento.

(vi) Descrever qualquer obrigação estatutária de apresentação de relatório imposto sobre os
auditores internos e externos.
Favor dar mais detalhes com material em termos de relatórios sempre que possível
Objectivo 3:

Assegurar uma Conduta Ética nas Organizações

Este objectivo concentra-se sobre o comportamento ético das organizações tanto a nível
interno como externo. Assim este vai analisar:
O desenvolvimento de códigos de conduta e outras práticas para a promoção de um
comportamento ético tais como regulamentos de denúncia.
O papel dos organismos profissionais na promoção de padrões éticos
O papel e desafios com que se deparam os medias na divulgação de condutas não éticos
O nível de comportamentos éticos e não éticos nas organizações
Regulamentos das organizações sobre doações políticas
Na prestação de informação, em resposta a este objectivo, deve ser feita consideração sobre
a aplicação da filosofia africana de trabalho em grupo e colaboração que também são
conhecidos em África através de vários nomes como „Ubuntu‟ na África Austral. Esta
filosofia considera a filosofia de sucesso do grupo acima indicado em relação ao
individual „Sou o que sou por causa de si; você é o que é por causa de nós‟.
A secção sobre a Governação Económica lida como lavagem de capitais e corrupção política
é discutida no pilar sobre a Democracia e Governação Política.

PERGUNTA 1: Qual é a avaliação geral sobre ética dentro das organizações no vosso
país?
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INDICADORES
(i)

Indicar quaisquer medidas tomadas e desafios na promoção de boas praticas éticas nas
organizações dos sectores privado, público e não lucrativos no vosso país, incluindo
mas não limitado ao, desenvolvimento de códigos de boas práticas e sua aplicação e
implementação. Favor indicar as diferenças entre os sectores, caso hajam.

(ii)

Indicar quaisquer nomes no sector público, privado e não lucrativo que foram activos na
promoção de cultura ética dentro das organizações nos vossos países nos diversos
sectores, incluindo mas não limitado a, adopção de códigos de conduta, (por exemplo,
instituto de directores, secretariados profissionais, centros ou instituições de governação
corporativa ou associações de accionistas). Resumir os esforços recentes (se houver)
destes órgãos na promoção de culturas éticas nas organizações no vosso país, incluindo
quaisquer programas de formação que foram organizados.

(iii) Descrever quaisquer deveres, tais como mas não limitados a, deveres fiduciários para
directores de companhias que existem nos termos da lei ou regulamentos no vosso país
para membros do conselho de organizações nos sectores privado, público e não
lucrativos que governam a sua conduta. Favor indicar as diferenças entre sectores.
(iv) Indicar a abordagem do vosso país, se houver, sobre as doações políticas feitas por
organizações no sector privado, público e não lucrativo incluindo quaisquer requisitos
de revelação. Favor descrever qualquer forma de falta de ligação entre as organizações e
partidos/órgãos políticos tais como, mas não limitado a procuremento e nomeações.
(v)

Indicar a abordagem do vosso país, se houver, ao mercado incluindo mas não limitado
a, influencias internas nos negócios.

(vi) Indicar a abordagem do vosso país, caso haja, sobre as transacções de partes
relacionadas em organizações dos sectores privado, público e não lucrativo.
(vii) Descrever os mecanismos disponíveis para a gestão de conflitos de interesse (como por
exemplo mecanismos de declaração dos directores interessados incluindo mecanismos
para assegurar de transacção das partes interessadas livre de influencias).
(viii) Descrever o papel das médias e qualidade investigativa do jornalismo financeiro na
reportagem de práticas de governação corporativa e violação da ética bem como os
desafios com que se deparam as médias nesta actividade.
(ix) Descrever o impacto/influência de empresas multinacionais na ética dentro das
organizações dos sectores público, privado e não lucrativo no vosso país (tanto boas
como más) e quaisquer diferenças entre os sectores.
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(x)

Avaliar a eficácia das medidas tomadas pelas organizações para a promoção a adopção
de boas praticas éticas e combate à corrupção, contrabando, fraude, lavagem de capitais,
medidas administrativas pelo não cumprimento de leis, regulamentos, padrões e códigos
acima mencionados nesta secção e dar evidencias da implementação com referencia a:
a) Sanções administrativas aplicadas por organizações contra oficiais, gestores e
trabalhadores pela violação do código de conduta e a seriedade das penalidades
impostas incluindo inclusão na “lista negra” e suspensão das organizações não
cumpridoras pelas associações profissionais;
b) Descrever quaisquer sanções contra organizações que não cumprem com as leis,
regulamentos, padrões e códigos mencionados nesta secção e apresentar evidências
de cumprimento;
c) Descrever os sucessos alcançados pelas organizações na submissão de casos aos
tribunais ao abrigo do (x) acima;
d) Indicar que existe nas organizações a capacidade e habilidades adequadas para
supervisão formal dos regulamentos incluindo número de profissionais, como
juristas, secretários profissionais e de auditoria interna

(xi) Indicar a existência ou não de mecanismos dentro das organizações, incluindo quadro
legal para denuncias e protecção do “informador”.
(xii) Apresentar relatórios, caso hajam, de qualquer avaliação anterior sobre ética dentro das
organizações de cada sector.
Favor dar explicação detalhada com material de suporte para os casos aplicáveis.
Objectivo 4:

Assegurar que as Organizações Tratem as Partes Interessadas de
uma forma Justa e Equitativa

Este objectivo concentra-se sobre a eficácia de leis e regulamentos que estão em vigor para a
protecção dos interesses das partes interessadas na organização. Partes interessadas incluem
accionista, trabalhadores, clientes, fornecedores, credores, a comunidade, a geração vindoura
e outras pessoas com interesse na organização. Embora existam mecanismos em muitos países
africanos para a protecção dos interesses de muitos destas partes interessadas, estes nem
sempre foram eficazes. O objectivo 5, por outro lado, lida com actividades levadas a cabo
pelas organizações que vão para além de leis e fazem com que a organizações sejam bons
cidadãos corporativos.
PERGUNTA 1 Quais são os mecanismos que asseguram um Tratamento Justo e
equitativo às Partes Interessadas?
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INDICADORES
(i)

Descrever os mecanismos que asseguram um tratamento equitativo dos accionistas.
Tratamento equitativo dos accionistas significa dar um tratamento a todos os accionistas
da mesma classe de igual forma bem como assegurar que todos os accionistas tenham
acesso igual à informação e oportunidades para o exercício dos direitos como
accionistas.

(ii)

Descrever os direitos dos accionistas para os diferentes tipos de empresas.

(iii) Descrever os mecanismos de protecção dos accionistas minoritários de mecanismos do
controlo abuso de accionistas, incluindo um comentário sobre a eficácia dos
mecanismos de compensação.
(iv) Descrever as medidas adoptadas para evitar abuso do mercado (isto é, considerar
negócios com influencias internas).
(v)

Descrever quaisquer obstáculos que impedem os accionistas de exercerem
efectivamente os seus direitos e as medidas que estão a ser tomadas para eliminar os
obstáculos.

(vi) Descrever quaisquer sanções contra organizações ou indivíduos devido a não
cumprimento de leis e regulamentos, padrões e códigos mencionados nesta secção e dar
evidências de implementação.
PERGUNTA 2: Que mecanismo existe para permitir os proprietários de
organizações a manterem o controlo das organizações?
INDICADORES
(i)

Descrever o controlo na manutenção ou melhoria dos actuais mecanismos para as
organizações arroladas no objectivo 1, das perguntas 1 a 3, tais como mas não limitadas
ao, previsto nos artigos, estruturas de pirâmides, acordos de proprietários de acções,
limites de direitos de votação, acções cuja preferência não são votadas, acções doiradas,
e limites de pertença.
Certos dispositivos podem nalgumas vezes exigir que os governos mantenham o
controlo de interesses nas empresas após as privatizações.
As estruturas pirâmides ocorrem quando a família ou empresa controlam as
empresas que por sua vez têm um controlo de interesses noutra empresa. Este
processo pode ser repetido várias vezes.
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Acordos de accionistas podem incluir tanto as alianças formais como informais de
accionistas.
O tecto de direitos de votação envolve uma restricção que proíbe os accionistas de
votarem acima de um limite, independentemente do número de acções de votação
que detêm tecto de direitos de votação pode ser expresso como uma percentagem
do total de todos os direitos de voto (isto é, quando nenhum accionista pode votar
por mais de 3% do capital social registado da empresa) ou como percentagem de
todos os votos expressos numa reunião da assembleia-geral.
Acções Preferidas de não votação, são acções sem o direito de voto mas têm um
dividendo preferencial (alto ou garantido).
Acções doiradas (de outro) são as acções prioritárias emitidas para o benefício de
instituições do governo. Têm direitos especiais que são usados pelos governos
nacionais ou locais ou meio para manter controlo governamental nas empresas
privatizadas através de concessão a estas de direitos que vão para além dos
associados a accionistas normais. Estas permitem ao governo o bloqueio de
aquisições, limitar os direitos de voto e/ou veto a decisões de gestão.
(ii)

Descrever quaisquer medidas especificas para evitar o uso de qualquer dos mecanismos
descritos em (i) acima.

PERGUNTA 3: Até que ponto o quadro de governação corporativa no vosso país
protege os direitos dos accionistas?
INDICADORES
(i)

Elaborar um plano apresentando os diferentes tipos de accionistas para os diferentes
tipos de organizações listadas no objectivo acima, os direitos que possuem e as leis
relevantes, regulamentos, códigos voluntários etc., conferidos estes direitos, indicando
as diferenças entre os sectores.

(ii)

Descrever quaisquer mecanismos adicionais adoptados no vosso país que permitem os
accionistas de compensação em caso de violação dos seus direitos.

(iii) Descrever o nível de respeito pelas leis e regulamentos listados em (i) e mecanismos de
sua imposição para assegurar que estes sejam respeitadas.
(iv) Descrever os obstáculos que impedem as várias categorias de accionistas de exercerem
efectivamente os seus direitos e as medidas tomadas para eliminar estes obstáculos.
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(v)

Descrever a habilidade dos accionistas em acederem à informação sobre a organização
nos sectores público, privado e não lucrativo e o tipo de informação disponível
indicando quaisquer diferenças entre os sectores.

(vi) Descrever quaisquer sanções contras as organizações por não respeito às leis,
regulamentos, padrões e códigos mencionados acima e os mecanismos de
implementação.
PERGUNTA 4: Existem mecanismos para que os accionistas participem nas
organizações?
INDICADORES
(i)

Indicar quaisquer leis, regulamentos ou códigos voluntários etc. no vosso país que
requerem representação dos accionista nos conselhos de administração ou comités de
organizações do sector privado, público e não lucrativo indicando quaisquer diferenças
entre os sectores.

(ii)

Descrever o nível de conformidade das leis, regulamentos, padrões e códigos
mencionados acima em (i) e os mecanismos adoptados para a implementação.

(iii)

Descrever as iniciativas adoptadas pelas organizações nos sectores privado, público e
não lucrativo para permitir as partes interessadas a participarem nas actividades da
organização tais como mas não limitados a, sistema de remuneração dos trabalhadores,
envolvimento em iniciativas consciencialização e protecção dos consumidores incluindo
tomada de consciência dos perigos de produtos contrafeitos como medicamentos, e
inundação de produtos de baixa qualidade, e mecanismos para a
participação/envolvimento da comunidade como consultas.

(iv) Descrever quaisquer medidas adoptadas no vosso país que asseguram que os conselhos
de administração das organizações nos três sectores tomem em consideração as partes
interessadas no seu processo de tomada de decisão e indicar as diferenças, se houver,
entre os sectores.
PERGUNTA 5: existem mecanismos adoptados no vosso país que asseguram as
organizações a reconhecerem os direitos humanos e respeitos pelas leis laborais?
INDICADORES
(i)

Descrever as leis de direitos humano particularmente no que se refere a:
a. Direitos dos trabalhadores incluindo o direito a sindicalização
b. Procedimentos para lidar com e resolução de disputas laborais
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c. Salários justos
(ii)

Avaliar o nível de conformidade com as leis sobre os direitos humanos e de trabalho
especialmente no que se refere a:
a. Criação de ambiente de trabalho conducente
b. Salários justos dos trabalhadores
c. Manuseamento das disputas dos trabalhadores, questões de segurança e questões
referentes a compensação dos trabalhadores incluindo compensações de acidentes
de trabalho
d. Direitos a sindicalização, número de sindicatos, percentagem da força de trabalho
parte de um sindicato, e a eficácia dos sindicatos na resolução de disputas laborais
e. Número e frequência de disputas industriais e laborais bem como greves
f. Citação e acusação de organizações pelas violações de direitos humanos e de
trabalho
g. Citação e acusação de organizações de práticas de trabalho infantil.

(iii) Descrever o que as organizações no vosso país estão a fazer para assegurar a igualdade
de género a níveis de gestão em todos os três sectores.
(iv) Descrever quaisquer sanções contra organizações pela não conformidade com as leis
sobre direitos humanos ou leis laborais e dar evidência de conformidade.
Favor dar explicações detalhadas com material de apoio em casos aplicáveis

PERGUNTA 6: Quais são os programas de formação profissional e vocacional
existentes para os diferentes sectores da indústria e quais sãos as instituições
responsáveis pela gestão da formação?
INDICADORES
(i)

(ii)

Descrever os programas de formação vocacional e profissional disponíveis no vosso
país para os diferentes sectores da indústria e indicar as instituições responsáveis pela
gestão desta formação.
Indicar o número de pessoas que participam na formação em cada instituição
mencionadas.

Objectivo 5:

Assegurar que as Organizações actuem como bons Cidadãos
Corporativos
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Para além de serem entidades económicas uma organização é também um cidadão de um país
e, como tal, tem a obrigações morais e sociais nessa mesma sociedade com as
responsabilidades que tem na sua capacidade de entidade. Assim, a referida organização,
quando toma decisões deve considerar o impacto que as suas decisões têm nas partes
interessadas tanto a nível interno como externo, sobre o meio ambiente e à sociedade como
um todo. Este objectivo centra-se nas formas como as organizações cumprem com essas
obrigações. Boa cidadania corporativa é sinónima de responsabilidade corporativa.
As organizações levam a cabo projectos de responsabilidade corporativos nas seguintes
categorias:
a.

Filosofia – Estes projectos podem ser subdivididos em projectos que são “de bom
sentimento” que têm poucos benefícios à sociedade a longo prazo ou para a organização
mas faz com que as organizações se sintam bem como patrocínio a projectos de artes,
ou eventos locais desportivos que dão benefícios a longo prazo à sociedade mas com
muitos benefícios à organização como financiamento a um hospital, apoio ao país a
recuperar de desastres etc.

b.

Propaganda – Este tipo de projectos dá as organizações muita publicidade e
normalmente constitui parte da sua campanha de publicidade mas os benefícios à
sociedade é limitado, como patrocínio de patrocínio de um grande torneio de futebol.

c.

Parceria ou criação de redes – este tipo de projectos traz benefícios tanto para a
organização como para a sociedade a longo prazo. O exemplo é uma empresa de
contabilidade que faz parceria com uma universidade produz mais graduados de
contabilidade ou uma empresa de parceria ou com uma autoridade de saúde ou com uma
ONG para prestar serviços e providenciar produtos para a redução do impacto de uma
determinada doença como HIV/SIDA, organizações que fazem parceria para velar por
questões ambientais.

PERGUNTA 1: Até que ponto as organizações no sector privado, público e não
lucrativos actuam como bons cidadãos?
INDICADORES
(i)

(ii)

Dar uma descrição geral do ponto de situação da condução e ou contribuição dos três
sectores aos objectivos e prioridades de desenvolvimento nacional tais como mas não
limitado a, igualdade de género, aliviado da pobreza, desenvolvimento de capacidades,
HIV/SIDA.
Fazer comentários sobre a prevalência de parcerias multi-sectoriais nas áreas acima
mencionada em (i).

(iii) Preparar um plano específico de exemplos de actividades que as organizações no vosso
país estão a desenvolver que se enquadram dentro de cada categoria de responsabilidade
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corporativa indicando se se tratam de organizações do sector privado, público ou não
lucrativo.
(iv) Descrever como é que as organizações informam e desenvolvem politicas publicas nas
áreas acima mencionadas em (i) e o papel que as parcerias multi-sectoriais
desempenham neste esforço.
(v)

Comentar sobre a relevância das actividades no âmbito da responsabilidade corporativa
levadas a cabo por organizações a favor das necessidades da comunidade nas três áreas.

(vi) Indicar qualquer preocupação pública resultante de actividades de organizações nos três
sectores, incluindo o número de vezes de qualquer protesto da comunidade e a resposta
organizacional ou do governo a estes protestos.
(vii) Descrever como é que as organizações usam o Guião e Quadro da Iniciativa Global de
Reportagem para dar um informe sobre as suas actividades no âmbito da
responsabilidade corporativa.

PERGUNTA 2: Que medidas foram introduzidas para encorajar as
organizações no sector privado, público e não lucrativo a agirem como bons
cidadãos?

INDICADORES
(i)

Indicar as medidas que foram introduzidas para encorajar as organizações no sector
privado, público e não lucrativo a agirem como bons cidadãos tais como, mas não
limitados a, incentives fiscais, leis, regulamentos e códigos.

(ii)

Comentar sobre a observância das leis, regulamentos ou códigos adoptados nos três
sectores sobre o emprego e formação/adaptação de pessoas portadoras de deficiência.

(iii) Comentar sobre a observância das leis, regulamentos ou códigos adoptados nos três
sectores sobre o emprego de mulheres.
(iv) Comentar sobre quaisquer desafios sobre a observância ou monitoria indicando
qualquer diferença nos três sectores.
(v)

Descrever quaisquer sanções aplicadas contra organizações por não observância das
leis, regulamentos, padrões ou códigos e dar evidências de aplicação da lei.
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PERGUNTA 3: Como é que as organizações estão a respeitar os regulamentos
ambientais no vosso país e como fazem os seus negócios de maneira amigável ao
ambiente?
INDICADORES
(i)

De uma forma breve indicar as experiencias no vosso país sobre a degradação do meio
ambiente em resultados de actividades das organizações nos três sectores.

(ii)

Descrever quaisquer medidas tomadas por organizações para assegurar que levem a
cabo as suas operações de uma forma que „responda as necessidades actuais sem
comprometer a capacidade das gerações vindouras responderem as suas necessidades‟.

(iii) Comentar sobre a eficácia de tais medidas com respeito ao nível de aderência das
organizações nos três sectores às políticas adequadas de gestão ambiental incluindo
Programas de Avaliação do Impacto Ambiental, uso de tecnologias limpas, medidas
anti-desertificação, programas de reciclagem e reabilitação ambiental.
(iv) Descrever quaisquer requisitos para que as organizações apresentem relatórios
indicando se as suas operações tem sido positivos ou/e negativos em termos de impacto
ao ambiente e/ou revelam as medidas que as organizações tomam para melhorar e
erradicar/reduzir os aspectos negativos das suas actividades.
(v)

Descrever as medidas que estão a ser tomadas pelas organizações para lidar com
questões de mudanças climáticas ou para o controlo do comércio de carbono ou
emissões de gazes.

(vi) Descrever quaisquer sanções contra organizações por não cumprimento de leis,
regulamentos, padrões e códigos acima mencionados e dar evidência de observância.
(vii) Descrever o impacto (positivo e negativo) de quaisquer actividades levadas a cabo por
organizações nos três sectores com vista a regeneração do meio ambiente.

PERGUNTA 4: Até que ponto as organizações observam os princípios sectoriais tais
como Iniciativa da Transparência na Industria Extractiva, Princípios de Kimberly
(Diamantes), e os relacionados com conservação da fauna bravia e outros recursos
naturais?
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INDICADORES
(i)

De uma forma breve descrever como as organizações do sector privado, publico, não
lucrativo e informal do vosso país implementaram os requisitos dos princípios dos
sectores.

(ii)

Comentar sobre a conformidade das organizações nos sectores privado, publico e não
lucrativo e informal indicando quaisquer desafios de cumprimentos e diferenças entre
elas.

(iii)

Descrever quaisquer sanções contra organizações pela não observância de leis e
regulamentos e dar evidências de conformidade.

Favor dar explicação detalhada com material de suporte nos casos possíveis.
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CAPÍTULO 6

6

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SOCIOECONÓMICO ABRANGENTE
DEFINIÇÃO
À da Declaração da NEPAD, o desenvolvimento socioeconómico implica um melhoramento
continuo no padrão de bem estar de vida das pessoas que pode ser resumido em termos de
rendimento, saúde, educação, meio ambiente e usufruto de liberdades. Os primeiros aspectos,
nomeadamente o rendimento per capita, esperança de vida à nascença, mortalidade infantil e
alfabetização de adultos são as bases a serem medidas e comparadas. Noutras palavras,
desenvolvimento socioeconómico adequado é um processo que faz a gestão combinada de
aspectos sociais, económicos e ambientais e cria uma estreita ligação entre estes três pilares.
Boa governação está relacionado com apropriação, participação, respostas, responsabilização
e sustentabilidade, e isto constitui algo ligado e pré-condições para um desenvolvimento
sustentável. Na verdade, desenvolvimentos sócio económico abrangente sustentável é feito
pelas pessoas e o paradigma de inclusão da população indigna constitui, portanto, a condição
necessária. As massas africanas deveriam ser os detentores. Participar e se tornarem o fim e
meio do seu próprio desenvolvimento. Tal como indicado no documento sobre os objectivos,
padrões, critérios e indicadores para o MARP, a secção socioeconómica tem por objectivo
sublinhar os esforços e progresso alcançados na introdução de políticas apropriadas e
mecanismos em áreas chaves de desenvolvimento social. Assim, nesta secção ir-se-á
concentrar sobre os seguintes quatro objectivos:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

6.1

Promover e acelerar desenvolvimento socioeconómico alargado
Encorajar uma participação alargada no desenvolvimento económico
Pobreza, desemprego e desigualdade: e
Progresso na igualdade do género, particularmente acesso igual a educação para
raparigas a todos níveis

Quadro Conceptual
Tendo em mente o facto de que só por si o crescimento económico não leva automaticamente
ao desenvolvimento socioeconómicos erradicação da pobreza, os Chefes de Estado e de
Governo Africanos adoptaram em 2001, a Nova Parceria para o Desenvolvimento de África
(NEPAD) com objectivo de combater a pobreza e aliviar outros desafios sociais e ambientais
que impedem o crescimento e desenvolvimento económico. Assim, a NEPAD sublinha a
importância da paz, segurança, democracia, gestão económica adequada, direitos humanos e
boa governação como sendo pré condições para um desenvolvimento sustentável.
A boa governação é também sublinhada pelo Mecanismo Africano de Revisão de Pares
(MARP), sendo que o principal objectivo do mecanismo, criado em 2003 como parte da
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NEPAD, é estimular a adopção de políticas, padrões e práticas que levam a uma estabilidade
política, alto índice de crescimento económico, desenvolvimento sub-regional sustentável e
acelerado e integração económica continental.
Entre outros aspectos, a boa governação é caracterizada pela apropriação, participação,
resposta, responsabilidade e sustentabilidade. Assim é considerado internacionalmente como
sendo uma das principais conceptualizações do desenvolvimento socioeconómico sustentável
alargado. Na verdade, a promoção e aceleração do desenvolvimento sustentável alargado irá
requer uma abordagem do topo para a base e da base para o topo na formulação e
implementação de políticas e estratégias para a redução da pobreza e melhoria geral do bem
estar das pessoas.
Todas as partes interessadas detêm todo o processo e participam activamente na promoção de
auto sustento e capacitação para um desenvolvimento auto sustentável. Para este fim, o país
primeiro deve depender dos seus próprios recursos e alocá-los de uma forma adequada aos
programas de desenvolvimento com particular ênfase em sectores chaves interligados tais
como agricultura, meio ambiente, saúde, educação e infrastruturas. Na verdade um o
crescimento acentuado da população, a terra cada vez menos fértil, exploração de uma forma
destrutiva dos recursos hídricos e florestais e uma faca precipitação em muitas partes de
África, tem se registado um aumento dos níveis da pobreza e uma queda espiral de
subdesenvolvimento. Quanto mais pobre se torna, consome-se menos produtos e com baixa
energia para trabalhar e não produz o suficiente e torna-se mais pobre. Para que se faça uma
mudança deste nível crescente de subdesenvolvimento é necessário que haja uma travagem
clara deste ciclo vicioso.
O Desenvolvimento socioeconómico sustentável abrangente em conjunto com os quatro
objectivos constitui uma pista de avanço se as políticas e estratégias forem cuidadosamente
formuladas e implementadas com um sistema de monitoria e avaliação para verificar o
processo alcançado e tomar medidas necessárias correctivas antes que seja muito tarde. Para
este fim, há necessidade de identificação de recursos humanos adequados em cada sector
prioritário para entre outros aspectos, envolver todas as partes interessadas individual e
colectivamente em todo o processo. Por outro lado, devem ser mobilizados recursos
financeiros apropriados, primeiro a nível nacional depois a nível regional e internacional para
o preenchimento da lacuna de necessidades. Por forma a assegurar a equidade no processo, é
relevante que os desfavorecidos sejam encorajados a melhorar os seus conhecimentos e gerir
as suas sobrevivências, especialmente quando as iniciativas de desenvolvimento afectam as
suas vidas.
Para isso, a componente do MARP de avaliação do desenvolvimento socioeconómico
sustentável é levada a cabo seguindo uma serie de padrões e códigos, e objectivos capazes de
dar uma visão aprofundada sobre o progresso que os países africanos estão a alcançar em
termos de redução de desequilíbrios, pobreza e fome através de melhorias na produção
agrícola, segurança alimentar, protecção ambiental e acesso a baixos aos recursos naturais e
serviços básicos tendo em conta que o desenvolvimento tem haver com o bem estar actual da
população sem comprometer o das gerações vindouras.
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6.2

Padrões e códigos
O presente parágrafo irá actualizar a lista de padrões e códigos relacionado com o amplo
desenvolvimento socioeconómico sustentável e distribuí-los entre os quatro novos objectivos.
Ele irá então avaliar o nível de sua assinatura, ratificação e promulgação. Além disso, este
parágrafo vai tentar compreender as dificuldades ligadas à adopção de alguns padrões e
códigos, mecanismos de aplicação e as modalidades de apresentação de relatórios adoptados.
Ao avaliar os padrões e códigos, o inquirido deve apenas avaliar os elementos dos padrões e
códigos que se relacionam com um desenvolvimento socioeconómico sustentável amplo. Os
outros elementos dos padrões e códigos serão tratados no âmbito das outras áreas temáticas,
como a Governação Corporativa.
Os padrões e códigos para a área temática de desenvolvimento sócio económico (SED) são:
Padrões e códigos que devem ser assinados e/o ratificados
Padrões e códigos

Adoptad
os/assina
dos
(incluir a
data)

Ratificad
o

Promul
gado

Data
em que
foi
apresen
tado
ultimo
relatóri
o

Reservas/an
otações

Declaração das Nações Unidas
(ONU) sobre os Direitos das
Pessoas Portadoras de Deficiência
(1975, New York, USA)
Convenção das ONU sobre a
Eliminação de todas as Formas de
Descriminação Contra a Mulher
(1979, New York, USA)
Direito de desenvolvimento na
Carta da União Africana sobre os
Direitos Humanos e dos Povos
(1981) incluindo o Protocolo sobre
os Direitos da Mulher em África
Convenção das ONU sobre os
Direitos da Criança (1989, New
York, USA)
Carta Africana (OAU) sobre
Direitos da Criança e Bem-Estar
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(1990, Addis Ababa, Etiópia)
Protocolo de Kyoto sobre a Quadro
da Convenção das NU sobre
Mudanças Climáticas (1997, Kyoto
– Japão)
Acto Constitutivo da União
Africana (2000, Lomé, Togo)
Nova Parceria para o
Desenvolvimento de África
(NEPAD), UA (2001, Abuja,
Nigéria)
Protocolo da União Africana (UA),
à Carta sobre os Direitos Humanos
e dos Povos referente ao Direito da
Mulheres em África (2003,
Maputo, Moçambique)
Convenção Africana sobre a
Conservação da Natureza e dos
Recursos Naturais (2003, Maputo,
Moçambique)
Carta da Juventude Africana (2006,
Banjul, Gâmbia)
Convenção sobre os Direitos de
Pessoas Portadoras de deficiências
(2006, New York, USA)
Carta Africana para a Renascença
em África (2006, Cartum, Sudão )
Carta Africana sobre a Democracia,
Eleições e Governação (2007,
Addis Abeba, Etiópia)
Padrões e códigos que não necessitam de ratificação
Padrões e códigos
Adoptado
Carta Africana para a Participação
Popular no Desenvolvimento
(1990)
Tratado da OAU que Cria a
Comunidade Económica Africana
(1991, Abuja, Nigéria)
Convenção Quadro das Nações
Unidas para as Mudanças Climática
s (1992, Rio de Janeiro, Brasil)
Convenção da Nações Unidas para
o Combate à Desertificação nos
países que passam por Secas e/ou
Desertificação Grave em particular

Notas
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em África (1994, Paris, França)
Quarta Conferencia das Nações
Unidas sobre a Mulher, Declaração
de Beijing e Plano de Acção (1995,
Beijing, China)
Cimeira Mundial para o
Desenvolvimento Social (1995,
Copenhaga, Dinamarca)
Declaração Solene da OAU sobre a
Conferencia sobre Segurança,
Sustentabilidade, Desenvolvimento
e Cooperação em África (2000,
Lomé, Togo)
Declaração do Milénio das Nações
Unidas e Metas de
Desenvolvimento do Milénio
(2000, Nova Iorque, USA)
Memorando de Entendimento da
Organização da União Africana
sobre a Segurança,
Sustentabilidade, Desenvolvimento
e Cooperação em África (2002,
Durban, África do Sul)
Cimeira Mundial sobre o
Desenvolvimento Sustentável
(2002, Joanesburgo, África do Sul)
Declaração Solene da União
Africana sobre Igualdade do
Género em África (2004, Addis
Abeba, Etiópia)
Declaração da UA de
Ouagadougou e Plano de Acção
sobre aliciação do desemprego e
pobreza em (8-9 Setembro de 2004,
Ouagadougou, Burquina Fasso
PERGUNTA 1: Até que ponto o vosso país tem tomado medidas para assinar, ratificar,
promulgar e implementar os padrões e códigos listados acima?
INDICADORES

1.

Para cada padrão e código, por favor indicar as datas de assinatura, ratificação e
domesticação, conforme o que for aplicável.
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2.

Descrever as abordagens ou métodos que facilitaram a domesticação dos padrões e
códigos, tais como:
-

Inclusão na legislação nacional;

-

Tradução para as línguas nacionais, a organização de seminários e conferências para
a divulgação e publicação de relatórios periódicos sobre a implementação de padrões
e convenções, advocacia, de programas de ensino;

-

Criação de bancos de dados facilmente acessíveis sobre os padrões e códigos
assinados, ratificados e integrados para fins de controlo;

-

Existência de programas para a divulgação da informação sobre os padrões e códigos
assinados, ratificados ou integrados no sistema nacional;

-

Uso de padrões e códigos na formulação de políticas e de concepção dos programas
nacionais de desenvolvimento e projectos.

3.

Descrever os progressos registados em relação às normas e alcance dos objectivos, em
termos de indicadores apropriados de resultados. Delinear, onde for aplicável, os
esforços ou progressos para garantir a conformidade com os padrões ou códigos
relevantes. Os inquiridos devem identificar e concentrarem-se sobre códigos que são
particularmente relevantes no contexto político e social do seu país, especialmente em
relação aos padrões e códigos Africanos.

4.

Que mecanismos de implementação e estruturas de apresentação de relatórios estão
disponíveis sobre padrões e códigos ratificados.

5.

Para os padrões e códigos que não tenham sido assinados, ratificados ou
promulgados/implementados, indicar os obstáculos enfrentados e as medidas que estão
sendo tomadas para assinar, ratificar, promulgar/implementar esses padrões. Os
inquiridos devem identificar e concentrar-se em códigos que são particularmente
relevantes no contexto político e social do seu país, especialmente em padrões e códigos
Africanos.

6.

Caso os padrões e códigos não tenham sido ratificados, indicar as outras medidas
legislativas, políticas, e instrumentos institucionais ou quadros adoptados atingir os
objectivos ou semelhantes.

7.

Se ainda não foi discutido, descrever qualquer legislação, políticas ou práticas que
violem qualquer um dos padrões e códigos listados.

8.

Indicar qualquer quadro legislativo, político ou institucional adoptado para implementar
cartas, convenções e protocolos em matéria de democracia e governação pertinentes e
sub-regionais (isto é, SADC, ECOWAS, EAC, CEEAC).
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9.

6.3

Se o vosso país adoptou e implementou qualquer padrão e código internacional
relacionado à democracia e governação política que não estão listados no questionário,
têm a liberdade de fornecer informações relevantes sobre a sua data de adopção,
arranjos institucionais em vigor para a sua ratificação, e a capacidade humana e
financeira para implementá-los.

Antes da avaliação
Por favor, fornecer cópias e qualquer avaliação oficial que o vosso país efectuou área de
desenvolvimento socioeconómico, que pode auxiliar na compilação da auto-avaliação do país.
Por favor, fornecer cópias e quaisquer outras pesquisas ou revisões em relação à área de
desenvolvimento socioeconómico que sentem que pode contribuir para a auto-avaliação do
país.

6.4

Questões relacionadas com os objectivos
Como foi indicado na tabela de definições, o questionário sobre área temática do
Desenvolvimento Socioeconómico (SED) é composto por quatro objectivos a seguir
indicados, que irão orientar a auto-avaliação do país:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Promover e acelerar um amplo desenvolvimento socioeconómico sustentável;
Estimular ampla participação no desenvolvimento;
A pobreza, desemprego e desigualdade, e;
O progresso na igualdade de género, particularmente igual acesso à educação para
raparigas em todos os níveis.

Objectivo 1:

Promover e acelerar um amplo desenvolvimento
socioeconómico sustentável

Este primeiro objectivo lida com a maneira como os países membros formulam políticas e
estratégias apropriadas para a promoção e aceleração do seu processo de desenvolvimento
socioeconómico. Destina-se igualmente para avaliar os mecanismos e medidas criados para a
capacitação e mobilização de recursos financeiros, sua alocação e gestão.

PERGUNTA 1: Descrever as políticas e estratégias formuladas pelo vosso país para
promover e acelerar um amplo desenvolvimento socioeconómico sustentável.

INDICADORES
a. Descrever as medidas legais, políticas e institucionais tomadas para:
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-

-

Acelerar um amplo desenvolvimento socioeconómico sustentável (BSSED), em
conformidade com os objectivos da NEPAD declarados,
Formular políticas sectoriais orientadas para o crescimento (Reforço das capacidades dos
pobres para realizar actividades geradoras de renda, melhorando seu acesso ao
crédito...),
Promover a auto-confiança e desenvolvimento auto-suficiência através de uma maior
integração com outros países da região e através da diversificação da produção e das
exportações,

b.

Indicar os resultados obtidos em termos de:
-

-

c.

Satisfação, simplificação das formalidades administrativas, sobre pedidos, redução
de custos e acesso a recursos e serviços, em especial no que diz respeito ao acesso à
água potável, saneamento, protecção social, educação, saúde (incluindo a luta
contra o HIV/AIDS e outras doenças transmissíveis), tecnologias de informação e
comunicação;
Gestão do emprego formal e informal.

Especificar as medidas tomadas para acelerar a produção agrícola e promover o
desenvolvimento rural, tais como:
- Distribuição equitativa e uso eficiente da terra, água e outros recursos produtivos;
- Planeamento do ambiente rural com base na criação de unidades rurais abertas,
melhor equipadas em termos de infra-estrutura social, física, e aberto para o
ambiente económico nacional;
- Desenvolvimento de associações de agricultores, cooperativas e outras formas de
auto-confiança, democrática, organizações voluntárias de produtores primários e
trabalhadores rurais;
- Medidas de incentivos postas em prática com vista a aumentar o investimento e
produção em áreas rurais; um desenvolvimento amplo rural através da
diversificação das actividades económicas rurais (desenvolvimento integrado da
agricultura e da pecuária, pesca e piscicultura, desenvolvimento integrado do sector
florestal e estabelecimento de fazendas industriais, particularmente agro-indústrias);
- Mobilização de recursos humanos e aumento da produção,
- Apoio à micro projectos não agrícolas;
- Supervisão técnica e financeira das empresas micro agrícolas.

d.

Medidas recomendadas para a resolução das fraquezas observadas

PERGUNTA 2: qual é a capacidade do vosso país de formular, implementar e
monitorar um desenvolvimento económico sustentável de grande abrangência?

INDICADORES:
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Analisar os factores legais, políticos e institucionais decisivos que contribuem para a
aceleração do desenvolvimento, incluindo:
Capacidade para formular políticas e leis que têm um impacto sobre o
desenvolvimento sustentável
Apoio técnico e financeiro internacional,
O papel dos valores culturais.
a. Avaliar a capacidade do país em:
Mobilizar recursos internos (poupança, reformas fiscais, investimento privado);
Melhoria da política nacional de mobilização de recursos internos (alargamento da
base tributária, redução da fraude e evasão fiscal);
Avaliação de capacidades internas de gestão do país.
b. Menção dos instrumentos de desempenho de monitoria e avaliação para a aceleração
do desenvolvimento.
Descrever o sistema de coordenação da ajuda entre o Governo e os maiores parceiros de
desenvolvimento, a fim de melhor assegurar o acompanhamento dos compromissos
internacionais a nível local.
c. Através dos resultados alcançados e as tendências nos últimos cinco ou dez anos,
comprovar que:
-

Indicadores socioeconómicos de desenvolvimento (taxa de desemprego, acesso à água
potável, saneamento, protecção social, educação, saúde, TIC, energia, habitação e terra),
O investimento induzido a criação de emprego,
Os progressos realizados na consecução das Metas de Desenvolvimento do Milénio
(MDM) e os objectivos do plano de acção da Cimeira Mundial de Joanesburgo sobre
Desenvolvimento Sustentável.

PERGUNTA 3: Como é que o Plano nacional de desenvolvimento, programa e
políticas são financiadas?

INDICADORES
Indicar a proporção de recursos internos e externos alocados para o financiamento do
orçamento nacional, especialmente em relação aos programas nacionais de
investimento;
Avaliar o nível de dependência do país em ajudas (vulnerabilidade externa) em termos
de:
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• A tendência da dívida externa durante os últimos cinco ou dez anos;
• Dívida rácio do PIB;
• Dívida rácio do serviço de exportações;
• Importação / exportação rácio do PIB;
Avaliar a capacidade do vosso país de mobilização de recursos internos (poupança, reformas fiscais,
o investimento privado)
a. Indique os factores legais, políticos e institucionais que decidem financiamento a favor do
desenvolvimento.
b. Indicar as tendências dos indicadores económicos durante os últimos cinco ou dez anos [PIB,
taxa de crescimento, indicadores macroeconómicos (inflação, equilíbrio orçamento de
investimento, doméstico e de poupança, contas externas operacionais).
c. Recomendar medidas para eliminar as restrições e consolidar os progressos realizados.

PERGUNTA 4: Quais são as políticas e estratégias que estão em vigor no vosso país para
melhorar a gestão ambiental e protecção para o desenvolvimento sustentável

INDICADORS

Indicar acções tendentes a:
Formulação e adopção do plano de acção nacional ambiental;
O desenvolvimento de estratégias para a implementação do plano de acção;
Mobilização de recursos financeiros para a implementação efectiva;
Parceria efectiva público, privado e da sociedade civil para protecção do meio ambiente;
Aumentar o conhecimento das relações entre meio ambiente, mudanças climáticas,
população e urbanização;
Capacitação e fortalecimento institucional.

PERGUNTA 5: Quais são as medidas adoptadas para garantir a sustentabilidade ambiental e
responsabilidade /prestação de contas?

INDICADORES
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a.

Descrever os programas, políticas e estratégias adoptadas por seu país para
garantir a sustentabilidade ambiental

b.

Avaliar os progressos realizados, fornecendo as seguintes informações:
Proporção de área da terra coberta por florestas;
Proporção da população que utiliza uma fonte melhorada de água potável;
Proporção da população que utiliza uma unidade de saneamento básico;
Proporção da população urbana vivendo em favelas.

c.

Descrever as medidas tomadas para:
Garantir que todos os projectos de desenvolvimento estejam em conformidade com
padrões e princípios ambientais;
Promover projectos específicos que contribuam para a protecção e melhoria do
ambiente natural e construído e participar da promoção do bem-estar social;
Gestão do ambiente no contexto de projectos de desenvolvimento;
Incentivar um desenvolvimento económico diversificado;
Assegurar que todos os recursos renováveis são usados de uma forma viável a longo
prazo;
Manter a actividade económica, dentro dos limites da capacidade dos ecossistemas

d.

Descrever as medidas postas em prática para combater as alterações climáticas,
especificando, entre outras:
- Protecção do ambiente no que diz respeito aos principais objectivos e planos de
acção da Cimeira Mundial de Joanesburgo sobre Desenvolvimento Sustentável e da
Cimeira de Quioto que visa combater as alterações climáticas;
- Implementação de políticas ousadas de diversificação de fontes de energia, utilizando
energias renováveis, como biomassa, solar e facilitando o seu acesso pela maioria
dos cidadãos de todas as origens sociais.

e.

Recomendar medidas para eliminar as restrições e consolidar os progressos
alcançados.

Objectivo 2:

Incentivar uma ampla participação no desenvolvimento

A participação de todos interessados para o amplo desenvolvimento socioeconómico
sustentável é muito importante, pois envolve as pessoas no processo de desenvolvimento
global. Cada cidadão possui o conceito e participa activamente. Portanto, Este segundo
objectivo, irá avaliar as políticas, estratégias e medidas de incentivo implementadas para
estimular a participação dos funcionários públicos, sector privado, sociedade civil e
comunidades locais.
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PERGUNTA 1: Que mecanismos têm sido postos em prática para promover,
ampliar e incentivar a participação das partes interessadas na ampla base de
desenvolvimento socioeconómico sustentável?
INDICADORES
a.

a.

Avaliar os principais factores legais, políticos e institucionais que favoreçam a
participação de todos os interessados, particularmente
-

A promoção, extensão e institucionalização do exercício da auto auto-avaliação para
que se torne uma prática nacional, com vista a desenvolver o sentido de coresponsabilidade ou responsabilidade mútua entre o Estado e seus parceiros do sector
privado e a sociedade civil;

-

O processo de descentralização a fim de promover a participação com a necessária
eficácia em termos de transferência de habilidades, disponibilidade de recursos
financeiros e humanos, e reforço das capacidades operacionais.

-

Envolver as partes interessadas (vereadores, autoridades tradicionais, associações e
outros representantes da sociedade civil) na formulação e implementação de
projectos de desenvolvimento para que as leis que regem a sua realização reflictam
um amplo consenso e fazer a prestação de contas eficaz.

b.

Indique as oportunidades para garantir a participação efectiva de todas as
partes interessadas no desenvolvimento de políticas, mecanismos e
monitoria/avaliação, especialmente no que diz respeito à fixação da agenda,
formulação e implementação das políticas de desenvolvimento, controle,
monitoria e avaliação de políticas e mecanismos de “feedback”.

c.

Indique as medidas tomadas para reforçar a apropriação de programas,
orientações e concepção de uma base ampla e sustentável de desenvolvimento
socioeconómico, tais como:
- Abordagem de programação progressiva nos vários sectores socioeconómico,
- Melhoria da abordagem orçamental dos programas sectoriais, envolvendo
comunidades de base em actividades de programação sectoriais,
- Divulgação sistemática de documentos dos programas nacionais e sectoriais de
vários níveis, especialmente os níveis descentralizados,
- Reforço das capacidades de apoio de serviços públicos em cada sector,
particularmente através da formação,
- Implementação de sistema de monitoria e avaliação do progresso realizado.

d.

Descrever os recursos financeiros alocados para promover e garantir uma base
ampla de participação de todos os interessados.
Recomendar medidas para enfrentar as fraquezas observadas.
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PERGUNTA 2: Até que ponto o sector privado e a sociedade civil estão envolvidos na
concepção, formulação e implementação de políticas e estratégias de desenvolvimento?
INDICADORES
a. Descrever as políticas e o processo de formulação e implementação das estratégias
sectoriais
-

Avaliar a eficácia dessas políticas e estratégias sectoriais em relação à contribuição
do sector privado e da sociedade civil e sua influência na tomada de decisões;

-

Avaliar a eficácia da capacidade de conselhos locais para planificar, financiar e gerir
a prestação de serviços às suas áreas de jurisdição;

-

Indicar mecanismos para revitalizar a sociedade civil através de associações
profissionais, confederações, sindicatos, redes de cidadãos, instituições locais,
instituições tradicionais.

b. Descrever a dinâmica das partes interessadas, em termos de sua contribuição para o
processo BSSED, em particular através de:
-

Investimento,
Empreendedorismo,
Criação de emprego,
Reforço das capacidades e responsabilidades sociais

c. Indique as medidas tomadas para facilitar a apropriação dos princípios BSSED pelas
partes interessadas, em especial, os níveis de:
- Adaptabilidade,
- Efectivo das instituições legislativas e judiciais,
- Reforço das capacidades humanas (recrutamento e formação em programação e
gestão de projectos),
- Livre fluxo de informações,
- Liberdade de associação e de expressão.
d.

Analisar as condições jurídicas, políticas e institucionais que facilitam construção
de consenso, em particular em matéria de:
-

Capacidades de intermediação,
Os órgãos e processos eleitorais para as eleições livres e regulares,
Assembleias legislativas garantindo o primado da lei,
Capacidades de tomada de decisão.
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Indicar os mecanismos criados para a participação dos interessados na orientação,
desenvolvimento, implementação e monitoria e avaliação de projectos e programas
BSSED.
e.

Formular recomendações para eliminar os constrangimentos que afectam a
participação dos interessados na apropriação dos princípios BSSED.

Objectivo 3:

Pobreza, desemprego e desigualdade

Desemprego, a pobreza e a desigualdade são inter-relacionados. O Objectivo centra-se em
políticas, estratégias, mecanismos e medidas de incentivo voltadas para a redução da pobreza
e da desigualdade através da criação de emprego, educação para todos, bem como o acesso
aos recursos e serviços nacionais básicos.

PERGUNTA 1: Que políticas e estratégias o governo disponibilizou para reduzir
a pobreza e desigualdades particularmente em termos de acesso a recursos e
serviços básicos?

Indicadores
a.

Descrever as medidas legais, politicas e institucionais adoptadas para dar igual
oportunidades a todos os cidadãos a terem acesso entre outros a:
- Serviços básicos (agua potável, limpeza, educação, serviços de saúde, alimentação, e
TICs…),
- Energia,
- Emprego,
- Protecção social
- Micro-finanças,
- Mercados,
- Distribuição equitativa de rendimentos

b.

Descreva as políticas e estratégias nacionais de planeamento do país e da cidade
para melhorar o acesso dos cidadãos à terra e à propriedade.

c.

Avaliar estratégias para melhorar e implementar parcerias público-privadas na
gestão de serviços básicos.

d.

Indicar as medidas para promover a criação de emprego através do
desenvolvimento de microempresas, pequenas e médias empresas.

e.

Descreva recursos financeiros mobilizados e alocados, bem como os critérios de
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atribuição, a fim de garantir oportunidades iguais....
f. Descrever as medidas tomadas para promover o respeito dos direitos humanos dos
grupos vulneráveis em termos de autonomia e capacidade para atender a suas
necessidades, particularmente no que diz respeito a:
- Abordar as preocupações dos grupos vulneráveis nas políticas e estratégias de
desenvolvimento.
- Melhoria do acesso ao emprego aos grupos vulneráveis;
- Melhoria do seu acesso às fontes e meios de financiamento;
- Surgimento de sectores de actividades que empregam grupos vulneráveis (oferta de
supervisão técnica na gestão de actividades geradoras de rendimentos).
g. Analisar os factores legais, políticos e institucionais que favoreçam:
- O fortalecimento dos meios de intervenção dos cidadãos, garantindo a igualdade de
oportunidades, inclusão social e económica e acesso aos recursos e serviços básicos;
- A luta contra flagelos sociais (delinquência juvenil, exploração sexual de mulheres e
jovens, toxicodependência, tráfico de mulheres ...)
h. Apresentar a tendência de indicadores para a redução das desigualdades em desenvolvimento
durante os últimos cinco ou dez anos (índices de paridades, coeficiente de Gini, os
indicadores ODM, os indicadores do IDH, as disparidades regionais e étnicas) separados
por região, as áreas rurais e urbanas
i.

Indique limitações encontradas para promover a igualdade de oportunidades e as
medidas tomadas para eliminá-los e consolidar os progressos alcançados, medidas
recomendadas para eliminar os constrangimentos e consolidar os progressos realizados.

PERGUNTA 2: Quais são as políticas e estratégias que têm sido adoptadas por seu país para
combater a desigualdade social, em particular no que respeita às pessoas com portadoras de
deficiência deficiência?
INDICADORES
a.

Descreva as políticas e estratégias voltadas para o combate à desigualdade social,
nomeadamente no que respeita às pessoas com deficiência

b.

Avaliar as medidas tomadas para:
Abolir regulamentos, costumes e práticas que discriminam as pessoas com
deficiência;
Deficiência em todas as políticas e programas e abstenção de todas as práticas que
podem levar à exclusão;
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Consultar rigorosamente e envolver activamente pessoas com deficiência no
processo de desenvolvimento.
c.

Identificar as limitações para a implementação das políticas acima e recomendar
medidas para aliviá-las

PERGUNTA 3: Quais são os programas nacionais, políticas e estratégias postas em prática
para reduzir a pobreza, em particular, a feminização da pobreza?
Indicadores da pobreza e a feminização da pobreza
a.

Descrever os programas nacionais, políticas e estratégias de apoio à pobreza e redução
da fome, em particular, a feminização da pobreza;

b.

Quais as medidas legais, políticas e institucionais tomadas para reduzir a pobreza, em
termos de:
- Políticas económicas revistas para facilitar a erradicação da pobreza e adaptá-las às
estratégias pertinentes;
- Promoção das comunidades locais na participação da escolha de estratégias para a
promoção do bem-estar social;
- Desenvolvimento da ética na gestão de projectos do governo (criação de um sistema
de formação, bem como de um sistema de monitoria, controle e avaliação e auditoria
financeira e de contabilidade);
- Actual estratégia nacional de combate à pobreza.
c.

Fornecer detalhes sobre o volume e os critérios para alocação de recursos
financeiros para acelerar a redução e, eventualmente, a eliminação da pobreza.

d.

Avaliar os progressos realizados, fornecendo as seguintes informações:
Última pesquisa domiciliar e a capacidade dos serviços nacionais de estatística;
Proporção da população abaixo de US $ 1,00 por dia;
A linha de pobreza;
Relação de pessoas envolvidas, intervalo da pobreza;
A prevalência de crianças desnutridas menores de cinco anos de idade;
Proporção da população abaixo do nível mínimo de consumo de energia da dieta
Descrever, sempre que necessário, o sistema de monitoria regular do estado de
empobrecimento em várias áreas sociais (banco de dados eficiente e actualizado, os
indicadores de pobreza regularmente estimados...)
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e.

Identificar as restrições para a realização dos objectivos acima referidos e propor
medidas para superá-los e consolidar os progressos realizados.

PERGUNTA 4:Quais são os programas nacionais, políticas e estratégias estabelecidas pelo
governo para reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna e combater a malária ,
VIH/SIDA e outras doenças?

Indicadores
a.
Descreva os programas e políticas nacionais e estratégias sectoriais criados para
atingir os objectivos acima
b.

Avaliar a eficácia dessas políticas e estratégias em termos de:
A capacidade do Instituto Nacional de Estatística para entregar;
Taxa de mortalidade de menores de cinco anos;
Taxa de mortalidade infantil;
Proporção de crianças de um ano de idade imunizadas contra o sarampo;
Taxa de mortalidade materna;
Proporção de partos assistidos por pessoal de saúde qualificado;
As taxas de prevalência de contracepção para as pessoas casadas;
A prevalência do HIV entre a população com idade entre 15-24 anos;
Proporção da população com infecção de HIV avançada com o acesso a
medicamentos anti-retrovirais;
A incidência de taxas de mortalidade associadas à malária;
Proporção de crianças menores de cinco anos dormindo em camas contendo redes
mosquiteiras tratadas;
Incidência, prevalência e mortalidade associadas à tuberculose.

c.

Identificar as limitações para a implementação de políticas acima e recomendar
medidas para o alívio

PERGUNTA 5: Quais são as políticas e estratégias que estão em curso para
combater o desemprego, particularmente entre a juventude?
INDICADORES
a. Analisar os factores legais, políticos e institucionais importantes que contribuem para
a luta contra o desemprego, em particular no que diz respeito a:
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-

-

Estratégias e políticas;
Programas de desenvolvimento;
Iniciativas de desenvolvimento de recursos humanos (formação, qualificação,
educação, invertendo a tendência de fuga de cérebros nacional...);
Ambiente propício para a entrada de capitais.

b. Descrever as medidas e mecanismos tomados para promover a criação de emprego, em
particular entre os jovens, mulheres e grupos vulneráveis:
Descreva as políticas e estratégias que foram desenvolvidas e implementadas nos principais
sectores da economia, com vista a promover a criação de emprego e redução da pobreza;
Fornecer relatório bienal sobre a situação da implementação do Plano de Acção de
Ouagadougou sobre Emprego e Redução da Pobreza em África;
Fornecer informações sobre a contribuição do sector informal económico e rural para o
emprego produtivo e ao crescimento sustentável.
Desenvolver estratégias que utilizam o micro finanças como um veículo para atingir as
metas sociais.
Formular a política nacional e o quadro regulamentar para o acesso financeiro para
categorias de baixa renda no local.
Fornecer o número de clientes de micro finanças que transformaram suas empresas em
formais a partir de informais.

c.
Indique as medidas tomadas para combater o desemprego, em particular com
relação a:
- Lidar com aspecto social de desemprego (a ajuda do governo e apoio aos
desempregados)
Lidar com aspecto económico do desemprego em termos de:
Atracção de investimento;
A protecção e o aumento da competitividade das empresas;
Acesso a recursos (crédito, micro-finanças, terra ...);
-

d.

O emprego dos jovens (acesso aos recursos, formação profissional, estruturas de
apoio, técnico educação ....).

Através dos resultados alcançados e as tendências durante os últimos cinco ou dez
anos, comprovar:
- A taxa e duração do desemprego em geral,
- A taxa e a duração do desemprego entre os jovens, incluindo a participação na
procura do primeiro emprego,
- A criação de pequenas, médias e microempresas;
- Estabelecimento e/ou fortalecimento de instituições nacionais de controlo.
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e.

Recomendar medidas para eliminar os constrangimentos e consolidar os
progressos realizados.

Objectivo 4:

Progresso em direcção à igualdade de género, em especial a
igualdade de acesso das raparigas à educação em todos os níveis

No âmbito deste objectivo, a avaliação MARP tentará medir os progressos alancados no
contexto da igualdade de género com ênfase na igualdade de acesso das raparigas à educação
em todos os níveis. Isso irá garantir que a igualdade de género seja tida em conta durante a
formulação e implementação do planeamento e das políticas nacionais e estratégias de
desenvolvimento. Vai tentar entender como o governo e outras partes locais interessadas
lutam contra a desigualdade de género e dando igualdade de direitos, responsabilidades e
oportunidades para homens e mulheres, em particular para meninas e meninos em termos de
acesso à educação.

PERGUNTA 1: Que medidas tomou o país para promover a igualdade de género
e com que resultados?
INDICADORES
a. Descreva as medidas jurídicas, políticas e institucionais tomadas para promover a
igualdade de género e assegurar a participação efectiva das mulheres no BSSED em
relação a:
- Integrar a abordagem da igualdade de género em todos os processos locais e nacionais
e os mecanismos de planeamento, orçamento, concepção e implementação de políticas
de desenvolvimento socioeconómico, controlo, avaliação e elaboração de relatórios
relativos às estratégias de desenvolvimento nacionais;
-

Instituir e implementar o controlo nacional eficiente e mecanismos de avaliação em todos os
níveis para avaliar os progressos realizados no sentido da igualdade de género (recolha,
análise e utilização de dados e estatísticas repartidas por idade e por sexo, e esclarecimento
dos indicadores apropriados qualitativos e quantitativos);

-

Tornar efectivo o empoderamento das mulheres e garantir que a análise dos aspectos
específicos de género oriente o desenvolvimento, implementação, monitoria e avaliação de
todas as políticas e programas, especialmente nas áreas de saúde, educação e emprego;

-

Mobilizar o financiamento adequado para políticas e programas de desenvolvimento
preocupados com a igualdade de género;

-

Assegurar efectivamente maior acesso as tecnologia de informação e comunicação para as
mulheres e meninas, em condições de igualdade de acesso;
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-

Garantir o acesso das mulheres ao micro-crédito e programas de micro-financiamento, que
têm provado ser ferramentas eficientes para o empoderamento das mulheres.
b. Descreva o quadro jurídico que garante a participação efectiva das mulheres no
BSSED em relação a:
-

Acesso aos recursos e seu controlo;
Educação e acesso à informação;
O exercício dos direitos legais;
Divulgação, nas línguas nacionais do Código individual e familiar e outros textos
relativos aos direitos das mulheres, e
- Capacidades organizacionais, humanas e financeiras das estruturas responsáveis pela
promoção da igualdade de género, dentro do sector privado e da sociedade civil.
c.

Fornecer evidência dos progressos realizados no que diz respeito as
seguintes tendências:
- Participação e contribuição das mulheres em todos os sectores e esferas de
competência;
- Estabelecimento de um sistema de estatística do género;
- Promoção do género em todos os níveis de educação e formação;
- Proporção de mulheres ocupando posições de tomada de decisão;
- Proporção de assentos ocupados por mulheres no parlamento nacional.
- Qualquer outro indicador de desigualdade de género (por exemplo, as disparidades
nos salários e rendimentos);
- Apresente as conclusões dos relatórios nacionais de avaliação sobre a situação das
mulheres (CEDAW, Pequim, Declaração dos Chefes de Estado para a Igualdade de
Género e Situação das Mulheres, o protocolo adicional sobre os Direitos Humanos
das Mulheres).

PERGUNTA 2: Quais são os programas nacionais, políticas e estratégias estabelecidas pelo
governo para eliminar disparidades de género no ensino primária e secundário, e para
alcançar a igualdade de género na educação?
INDICADORES
a.

Descreva programas nacionais, políticas e estratégias voltadas para a eliminação
das disparidades de género e igualdade de género na educação;

b.

Avaliar os progressos alcançados durante os últimos cinco ou dez anos, fornecendo
as seguintes informações:
Escolarização líquida no ensino primário;
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Proporção de alunos que iniciam a primeira classe que chegam a última série da
escola primária;
Taxa de alfabetização de 15-24 anos homens e mulheres;
Índices de meninas e meninos na educação primária, secundária e terciária;
Número de professores do sexo feminino e masculino;
Percentagem de mulheres assalariadas no sector não-agrícola;

c.
Indicar os problemas encontrados durante a promoção da igualdade de género
e recomendar medidas para eliminar os constrangimentos e consolidar os progressos
realizados.

100

