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Resumo 
 
O presente documento analisa brevemente os motivos pelos quais é necessário 
intensificar os investimentos em Sistemas Estatísticos Nacionais e em seguida sugere 
como alcançar este objectivo através da adopção de uma abordagem sistémica que integre 
os ensinamentos tirados das Abordagens Sectoriais Integradas (SWAps – Sector-Wide 
Approaches), implementadas com sucesso em áreas como a saúde, a educação e a 
agricultura. O documento procura demonstrar que um sistema estatístico nacional 
eficiente é indispensável à obtenção de melhores resultados em matéria de 
desenvolvimento. É preciso investir em estratégias para a obtenção de estatísticas de boa 
qualidade tanto quanto em sistemas de gestão financeira ou de aquisição de bens e 
serviços. Sistemas Estatísticos Nacionais fornecem os dados necessários para desenvolver 
políticas apropriadas, distribuir com eficiência os recursos disponíveis, medir os 
progressos alcançados, fazer uso adequado dos subsídios recebidos e acompanhar e 
avaliar os resultados. 
 
Na Terceira Mesa Redonda Internacional sobre Gestão para a Obtenção de Resultados de 
Desenvolvimento, realizada em Hanói em Fevereiro de 2007, os representantes dos 
países participantes reafirmaram que, para serem eficazes, todas as iniciativas no 
sentido de intensificar a ajuda na área de estatística devem ter como ponto de 
partida estratégias nacionais de redução da pobreza ou outros planos de 
desenvolvimento, e a eles devem estar directamente vinculadas; precisam ter por 
base um programa bem elaborado e realista de estratégias nacionais para o 
desenvolvimento de estatísticas (NSDSs); por fim, devem contar com o apoio 
coerente e coordenado dos doadores. Muitos países já definiram ou estão a definir 
NSDSs; o próximo passo é a adopção de uma abordagem sistémica para colocar em 
prática esses planos e estratégias. 
 
De maneira geral, a adopção deste tipo de abordagem na área de estatística significa que a 
NSDS deve funcionar como uma estrutura de coordenação no âmbito dos sectores e entre 
os doadores. O objectivo é garantir a coerência da ajuda prestada pelos doadores e reduzir 
os custos operacionais, definindo precisamente os objectivos e resultados a alcançar e 
estabelecendo mecanismos conjuntos para a implementação, a monitorização dos 
progressos e a elaboração de relatórios. 
 
Embora a existência de uma estratégia nacional adequada seja, sem dúvida, uma condição 
necessária a uma abordagem bem coordenada do desenvolvimento estatístico, é evidente, 
no entanto, que não é suficiente. Os seguintes factores podem também desempenhar um 
papel preponderante: 

• Uma gestão claramente controlada pelo país e pelo governo (apropriação) 
• Participação de todos os doadores 
• Integração do plano estatístico com os processos de planeamento nacional e de 

alocação de verbas 
• Garantia de que a NSDS define e gere o sistema estatístico como um todo 
• Garantia de que a NSDS identifica os principais resultados com um nível de 

qualidade adequado às suas finalidades 
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• Garantia da existência de uma capacidade adequada de coordenação e gestão 
• Instauração de estruturas e procedimentos uniformes de implementação 
• Instauração de mecanismos apropriados de financiamento 

 
Cabe aos países e aos seus parceiros de desenvolvimento decidir se uma abordagem 
sistémica é a mais adequada às suas necessidades. Todavia, pode ser útil identificar os 
diversos critérios em jogo, a fim de determinar onde a abordagem sistémica pode 
efectivamente ser mais bem sucedida. Os seguintes critérios devem ser levados em conta: 

• Países com resultados estatísticos menos satisfatórios. 
• Países com potencial para apresentar excelentes resultados (que já disponham de 

uma estratégia ou um plano eficaz). 
• Países com forte demanda por um aumento da capacidade estatística. 
• Países com uma boa capacidade de gestão. 
• Países prioritários para os parceiros de desenvolvimento. 

 
Para que uma abordagem programática seja utilizada com o objectivo de respaldar a 
implementação de NSDSs, uma série de acções devem ser empreendidas, entre as quais: 

• Desenvolver material de consultadoria e de boas práticas para os países que 
desejam adoptar uma abordagem sistémica. 

• Chegar a um consenso quanto aos critérios de identificação dos países nos quais 
uma abordagem sistémica pode ser apropriada. 

• Ajudar os países a cumprirem os critérios que permitirão colocar esta abordagem 
em prática. 

• Obter, por parte dos países e dos doadores, uma afirmação concreta do seu 
compromisso. 

• Alargar a equipa de profissionais qualificados na área de estatística e em outras 
áreas, de maneira que possam fornecer assistência técnica e organizacional. 

• Definir procedimentos específicos para países com necessidades especiais, 
principalmente países que estão a emergir de um conflito e nações muito 
pequenas. 

 
As próximas etapas são as seguintes: 
 

1. Prosseguimento das discussões nas mais altas esferas, por ocasião de um 
seminário que será realizado em Paris em Novembro de 2007, da Reunião de Alto 
Nível do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (Dezembro de 2007) e do 
Terceiro Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia da Ajuda, previsto para Setembro 
de 2008 em Acra (Gana). 

2. Identificação dos países em que a intensificação da ajuda por meio de uma 
abordagem sistémica pode ser apropriada. Todos os países devem ser 
incentivados a manifestar o seu interesse, mas a implementação depende dos 
critérios especificados acima. 

3. Preparação de documentos de consultadoria e boas práticas a respeito do 
processo de implementação de NSDSs por meio de uma abordagem sistémica. 
Um primeiro projecto destes documentos estará disponível em meados de 
Setembro e a versão definitiva estará pronta no final do mês de Outubro. 
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4. Reunião das diversas instâncias ao nível do país, entre as quais os utilizadores e 
os produtores de dados, bem como doadores e financiadores potenciais. Uma vez 
que os países tenham adoptado a abordagem, o grupo PARIS21 prestará 
assistência aos países na organização de reuniões entre as instâncias nacionais. 

5. Um melhor acompanhamento da capacidade estatística dos países e do apoio à 
ampliação destas capacidades. 

 
Porque é preciso intensificar a ajuda na área de estatística nos países em 
desenvolvimento? 
 
Somente a partir de dados estatísticos fiáveis é possível definir políticas, medir os 
progressos alcançados e apresentar resultados nos planos local, nacional e internacional. 
O problema da insuficiência em matéria de capacidade estatística e o seu impacto no 
processo de desenvolvimento e na eficiência dos programas de ajuda já foi amplamente 
discutido. Por exemplo, o recenseamento da população realizado em 2000 no continente 
africano abrangeu uma percentagem de lares inferior aos 60% inicialmente previstos. Por 
isso, considerando a chegada iminente do prazo fixado para o cumprimento dos 
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio e o grande número de países que buscam 
aprimorar as suas práticas em matéria de planeamento, orçamento e gestão, é evidente a 
urgência com que a qualidade e a disponibilidade de dados estatísticos fiáveis devem ser 
aprimoradas. 
 
Na Terceira Mesa Redonda Internacional sobre Gestão para a Obtenção de Resultados de 
Desenvolvimento, realizada em Hanói em Fevereiro de 2007, os representantes dos 
países participantes manifestaram o seu total apoio ao Marrakech Action Plan for 
Statistics (MAPS), aprovado em 2004 durante a Segunda Mesa Redonda, e apontaram a 
inadequação dos investimentos em estatísticas como um dos principais obstáculos a uma 
gestão que vise à obtenção de bons resultados em matéria de desenvolvimento. A 
Segunda e a Terceira Mesas Redondas, bem como a reunião de avaliação realizada em 
Washington em Abril de 2007, reafirmaram a importância capital de dados estatísticos 
fiáveis e recentes para a obtenção de melhores resultados em matéria de desenvolvimento 
e para a avaliação da eficácia da ajuda1. Existe actualmente um largo consenso sobre o 
facto de que a única maneira realista e sustentável de garantir a obtenção dos dados 
necessários à implementação de um programa de desenvolvimento é promover a criação 
de sistemas estatísticos nacionais eficientes. Embora a comunidade internacional tenha 
um papel fundamental a desempenhar na coordenação e na promoção do uso de padrões 
internacionais e de boas práticas, os sistemas estatísticos nacionais são – e continuarão a 
ser – as principais fontes de dados para o desenvolvimento. Um dos princípios de base do 
MAPS é uma rigorosa definição de estratégias nacionais para o desenvolvimento de 
estatísticas (NSDSs - National Strategies for the Development of Statistics) que abordem 
as principais necessidades em termos de dados e ofereçam um plano de investimento nas 
instituições e infra-estruturas necessárias para a constituição de um sistema estatístico 
eficaz. O próximo passo é a implementação de um processo bem coordenado para colocar 
em prática esses planos e estratégias. 
                                                 
1 “A Dialog on Country Statistics” – Diálogo sobre Estatísticas Nacionais: comentários sobre uma reunião 
realizada em Washington DC, em 14 de Abril de 2007. 
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Desde a aprovação do MAPS, em 2004, foram registados progressos substanciais, mas 
muito ainda resta a fazer. Os representantes de países em desenvolvimento e de 
organismos doadores que participaram da Mesa Redonda de Hanói enfatizaram a 
necessidade de intensificar os esforços iniciados na reunião de Marrakech e de chegar a 
um acordo quanto ao sequenciamento adequado das acções. A prioridade é passar da 
fase de preparação de planos e estratégias (NSDSs ou documentos equivalentes) 
para a sua implementação. Apesar da crescente consciencialização quanto à 
importância de dispor de dados estatísticos, a insuficiência em termos de capacidade para 
produzir, analisar e explorar os dados obtidos ainda não é tratada de maneira adequada 
pelos programas de ajuda e pelos países ao definirem os seus orçamentos nacionais. Por 
conseguinte, é preciso intensificar os esforços para: 
• Dar maior prioridade ao aumento da capacidade estatística no âmbito do diálogo entre 

doadores e países acerca das políticas a adoptar. Por exemplo, os países devem 
reflectir sobre como solucionar eventuais problemas no processo de produção e de 
exploração de dados estatísticos para estratégias de redução da pobreza e outras 
políticas de desenvolvimento. 

• Ajudar um maior número de países a colocar em prática as suas estratégias e os seus 
planos, por meio de mecanismos coordenados de prestação de auxílio a nível 
nacional. Com o apoio do grupo PARIS21, do Banco Mundial e de bancos de 
desenvolvimento regionais, muitos países desenvolveram ou estão a desenvolver 
estratégias, mas a atenção dada à implementação dessas estratégias ainda não é 
suficiente. 

 
A experiência mostra que os programas de ajuda para o desenvolvimento produzem 
melhores resultados quando os doadores trabalham juntos, evitando a integração de 
projectos fragmentados ou desconexos. Desde 2000, um número crescente de programas 
de desenvolvimento tem-se focalizado no apoio a estratégias nacionais de redução da 
pobreza. A concessão conjunta de subsídios orçamentais tem produzido bons resultados 
em vários países. Em outros, foram desenvolvidos programas sectoriais para reforçar a 
implementação de estratégias nacionais em áreas importantes, tais como a saúde, a 
educação e a agricultura. Até pouco tempo atrás, no entanto, essas abordagens não eram 
largamente aplicadas a investimentos em capacidade estatística. Os participantes das 
conferências de Hanói e de Washington reafirmaram que, para serem eficazes, todas as 
iniciativas no sentido de intensificar a ajuda na área de estatística devem ter como 
ponto de partida estratégias nacionais de redução da pobreza ou outros planos de 
desenvolvimento, e a eles devem estar directamente vinculadas; precisam ter por 
base um programa bem elaborado e realista de estratégias nacionais para o 
desenvolvimento de estatísticas (NSDSs); por fim, devem contar com o apoio 
coerente dos doadores, com base em princípios bem estabelecidos. Em particular, o 
apoio dos doadores para a criação de capacidade estatística deve estar em 
conformidade com a Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda2.  
 

                                                 
2 O anexo 1 apresenta os princípios de base instituídos pela Declaração de Paris e a maneira como devem 
ser aplicados às estatísticas. 
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O restante deste documento apresenta as prováveis implicações de uma intensificação da 
ajuda na área de estatística através de uma abordagem sistémica, à semelhança das 
Abordagens Sectoriais Integradas (SWAps) que já estão a ser implementadas em áreas 
tais como a saúde, a educação e a agricultura. Também procura definir o que os países em 
desenvolvimento e os doadores provavelmente devem fazer para colocar em prática essas 
abordagens. Um requisito básico de qualquer abordagem sistémica na área de estatística é 
uma estratégia nacional bem estruturada e abrangente, para a qual tenham sido definidas 
em comum acordo as prioridades em termos de investimento, desenvolvimento de 
recursos humanos e mudanças de política. 
 
Estratégias Nacionais para o Desenvolvimento de Estatísticas 
 
Ao decidir formular uma estratégia nacional para o desenvolvimento de estatísticas 
(NSDS), os países em desenvolvimento assumem claramente a sua determinação no 
sentido de mudar uma situação que precisa ser melhorada. Uma NSDS bem preparada 
concerne todo o sistema estatístico nacional – incluindo estatísticas produzidas e 
utilizadas em ministérios prioritários como os da Saúde, Educação, Agricultura, etc. – e 
não apenas um conjunto de dados ou um único organismo de produção de dados3. 
Aborda questões técnicas da área de estatística, bem como problemas relacionados às 
capacidades institucionais e de recursos humanos. Acima de tudo, deve ser viável e 
realista, identificando prioridades com base no nível de recursos disponíveis (veja o 
quadro 1). 

                                                 
3 A expressão "sistema estatístico nacional" refere-se a todo o processo de recolha, compilação, divulgação 
e exploração de dados estatísticos produzidos por organismos governamentais. Inclui não somente as 
actividades do instituto central de estatísticas, mas também os dados de áreas como saúde, educação, 
agricultura, registo da população, finanças e economia, produzidos pelos ministérios concernentes, pelos 
bancos centrais e por outros organismos governamentais. Na maioria das vezes, as estatísticas oficiais são 
financiadas por receitas fiscais e processadas pelos organismos governamentais. Em alguns países, no 
entanto, essas actividades são completadas com o trabalho de institutos de pesquisa, associações comerciais 
e outras entidades. 
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Quadro 1: A Estratégia Nacional para o Desenvolvimento de Estatísticas deve: 
1. Ser gerida a nível nacional, ser própria ao país e contar com apoio político nos mais 

altos níveis hierárquicos. 
2. Ser voltada para a demanda e estar integrada aos processos da política nacional de 

desenvolvimento, levando em conta os compromissos do país a nível regional e 
internacional. 

3. Ser desenvolvida de maneira global e consultiva. 
4. Avaliar todos os sectores estatísticos e as necessidades dos utilizadores, e definir uma 

perspectiva e um plano estratégico para as estatísticas nacionais. 
5. Apresentar um programa abrangente de desenvolvimento de estatísticas que defina 

prioridades e prazos com o objectivo de criar capacidade para produzir resultados, e 
que incorpore planos para a implementação, monitorização e avaliação, mas 
mantendo uma flexibilidade suficiente para admitir mudanças. 

6. Analisar as dificuldades e os processos institucionais e organizacionais, inclusive os 
recursos, garantindo o desenvolvimento sustentável de sistemas e resultados 
estatísticos. 

7. Garantir um nível de qualidade adequado às suas finalidades, tendo como referência 
os melhores padrões e práticas internacionais. 

8. Construir a partir daquilo que já existe ou está a ser desenvolvido, e continuar a 
satisfazer às necessidades imediatas em matéria de estatísticas durante o processo de 
definição da NSDS. 

9. Atender às necessidades dos utilizadores, mas ser realista no que tange aos recursos. 
10. Funcionar como uma estrutura coerente tanto para a ajuda internacional para o 

desenvolvimento de estatísticas quanto para os diversos programas do Sistema 
Estatístico Nacional. 

Por conseguinte, os países que já possuem ou que estejam a preparar uma estratégia 
nacional bem definida dispõem das bases necessárias a um programa de implementação 
bem-sucedido. Os processos nos quais a estratégia se baseia são muito similares aos 
utilizados na preparação de estratégias de redução da pobreza e estão estreitamente 
relacionados com os requisitos necessários ao sucesso de uma abordagem sistémica. O 
que todos têm em comum é a sua abordagem a médio ou longo prazo, com base numa 
avaliação das necessidades e prioridades que envolva todas as partes interessadas. O 
objectivo agora é compreender como aplicar esta abordagem à área estatística, a fim de 
identificar o papel que todos os principais parceiros devem desempenhar, especialmente 
os institutos de estatísticas dos países em desenvolvimento e os doadores, e construir um 
plano de acção a partir dos resultados que já tenham sido obtidos. 
 
De que maneira uma abordagem sistémica pode ser utilizada em Estatística? 
 
No sentido estrito, as estatísticas oficiais e as actividades correlatas de recolha, 
compilação, processamento, exploração e divulgação de dados sobre a situação social e 
económica de um país não são geralmente consideradas como um sector propriamente 
dito. Mais exactamente, são vistas como parte de um programa de actividades 
desenvolvidas em diversos sectores. No entanto, o processo de preparação de uma 
estratégia em matéria de estatística que abranja a totalidade ou pelo menos os principais 
aspectos de um sistema estatístico nacional fornece uma estrutura no âmbito da qual uma 
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abordagem sistémica ou uma abordagem programática4 pode ser aplicada para prestar 
assistência financeira e técnica de maneira coordenada e harmonizada. 
 
De maneira geral, a adopção deste tipo de abordagem na área de estatística significa que a 
estratégia (NSDS) ou o plano aprovado pelo país deve funcionar como uma estrutura de 
coordenação no âmbito dos sectores e entre os doadores, promovendo a coerência da 
ajuda prestada pelos doadores e reduzindo os custos operacionais, por meio de uma 
definição precisa dos objectivos e resultados a alcançar e dos mecanismos conjuntos para 
a implementação, a monitorização dos progressos e a elaboração de relatórios. Por si só, 
este tipo de abordagem não fornece nem requer um novo mecanismo para que os 
doadores possam prestar assistência. Em geral, pode ser adoptada uma série de diferentes 
fórmulas de financiamento, entre as quais subsídios tradicionalmente concedidos para 
projectos, financiamentos outorgados por grupos de parceiros e verbas concedidas aos 
Estados, ou um misto dessas diversas possibilidades. Os doadores podem continuar a 
financiar programas individuais – tais como de estatísticas económicas ou sistemas de 
informações sanitárias – e operações de grande envergadura, como recenseamentos da 
população. A novidade importante é que todas estas contribuições devem ser integradas 
no âmbito da estratégia nacional para o desenvolvimento de estatísticas. É também 
importante ressaltar que o processo de implementação pode durar vários anos e 
compreender mais de uma fase de financiamento por parte dos doadores. É muito 
provável que os subsídios concedidos por diferentes fontes estejam estruturados segundo 
calendários diferentes, em função dos ciclos de financiamento de cada doador. No 
entanto, a continuidade e a previsibilidade dos financiamentos são condições 
indispensáveis. 
 
De que maneira uma abordagem sistémica pode ser eficaz? 
 
Embora a existência de uma estratégia nacional adequada seja, sem dúvida, uma condição 
necessária a uma abordagem bem coordenada do desenvolvimento estatístico, é evidente, 
no entanto, que não é suficiente. Outros factores à escala do país podem também 
desempenhar um papel preponderante: 
 
• Uma gestão e uma liderança claramente exercidas pelo país e pelo governo 

(apropriação) – Embora o documento NSDS Guidelines5 (Directrizes para as NSDS) 
enfatize a importância de os países manterem as rédeas e a liderança dos seus 
respectivos programas, a pressão que sofrem para desenvolver uma estratégia resulta, 
algumas vezes, no desenvolvimento de planos e documentos alheios ao programa de 
desenvolvimento global do país e sem vínculos explícitos com as estratégias de 
redução da pobreza e outras directivas políticas. Houve casos em que a NSDS foi 
elaborada por um instituto nacional de estatísticas sem que este tivesse recebido um 
mandato formal e sem uma ampla consulta prévia. Com frequência, observou-se que 
os documentos referentes à estratégia foram redigidos por consultores e que somente 
numa fase posterior o apoio de altas autoridades foi procurado. Normalmente, a 
abordagem sistémica tem mais chances de ser eficaz quando a iniciativa de 

                                                 
4 O anexo 2 apresenta algumas informações de base sobre abordagens sectoriais e programáticas. 
5 www.paris21.org/documents/1401.pdf 

 7



Intensificar os Investimentos em Sistemas Estatísticos: Considerações para o PARIS21 25 de Agosto de 2007 
 

elaboração da NSDS parte de uma alta esfera do governo e quando o processo é 
lançado por meio de um mandato formal. 

 
• Participação de todos os doadores – Em outros sectores de actividades, 

especialmente em países com capacidades reduzidas de gestão, foi observada a 
utilidade de haver um doador com alguma experiência no sector em questão para 
coordenar o processo de implementação – por exemplo prestando assistência à 
elaboração de documentos referentes à política e à estratégia e auxiliando na 
coordenação da interacção entre o governo e os doadores, para além do fornecimento 
de subsídios. É provável que esta função também se revele útil na área de estatística, 
sobretudo nos casos em que o doador tenha experiência com dados oficiais e sistemas 
estatísticos nacionais. No entanto, para garantir a eficiência da abordagem, é 
importante que haja uma participação activa de todos os doadores envolvidos com o 
projecto estatístico no país, inclusive no que tange à compreensão do tipo de 
assistência que já esteja a ser fornecida ou que tenha sido planeada pelos doadores. A 
experiência mostra que, em alguns países, sobretudo entre os que preparam o seu 
primeiro plano estratégico, alguns doadores só começam a participar numa etapa 
posterior do projecto, por exemplo em seminários para analisar os resultados finais. A 
consequência é que a estratégia passa a ser vista como um projecto lançado pelo 
organismo doador que coordena o processo, fazendo com que os outros parceiros de 
desenvolvimento se mostrem menos interessados e participem menos nas decisões. 
Portanto, a abordagem deve ser analisada por um comité de coordenação de doadores 
especificamente constituído para esta missão e/ou deve constar do programa de 
debates do grupo de doadores do país, conforme a necessidade. 

 
• Integração do plano estatístico com os processos de planeamento nacional e de 

alocação de verbas – Esta questão já foi identificada como uma das prioridades para 
o financiamento do desenvolvimento estatístico de maneira geral, mas a sua 
importância é provavelmente ainda maior quando se busca a eficiência de uma 
abordagem sistémica. É essencial que haja uma especificação das despesas e dos 
recursos imputados à área de estatística e que esta especificação defina as acções 
prioritárias para alcançar os objectivos. Os planos que são desenvolvidos sem 
nenhuma referência a limites em termos de recursos são raramente realistas ou 
viáveis. É também fundamental que haja um consenso quanto às necessidades de 
financiamento a longo prazo, de maneira a garantir que os resultados do investimento 
sejam realizados e que os efeitos positivos sobre o desempenho sejam duradouros. As 
questões da viabilidade e da durabilidade são cruciais para o sucesso da 
implementação das NSDSs. Para garantir a viabilidade, é preciso levar a cabo 
consultas e deliberações em larga escala junto de todas as partes envolvidas no 
processo (em particular os principais decisores políticos e doadores nacionais). A 
estimativa de custos deve ser realista, evitando ser demasiado ambiciosa ou cautelosa. 
A perenidade dependerá da criação efectiva de capacidade e da solidez das NSDSs a 
longo prazo, bem como da sua resistência às diversas mudanças políticas e 
financeiras que advierem. 

 

 8



Intensificar os Investimentos em Sistemas Estatísticos: Considerações para o PARIS21 25 de Agosto de 2007 
 

• Garantia de que a NSDS define e gere o sistema estatístico como um todo – Para 
que a abordagem seja mais eficiente, deve concernir mais que simplesmente o 
instituto central de estatísticas, mesmo num sistema estatístico centralizado. Embora 
seja geralmente difícil definir as fronteiras precisas de um sistema estatístico, pode 
ser importante incluir, desde as fases iniciais, os organismos responsáveis por 
conjuntos de dados essenciais (por exemplo, ministérios que prestam serviços à 
população, tais como de saúde, educação e saneamento/infra-estruturas). Entre estes 
dados essenciais podemos citar os de registo civil, nem sempre incluídos pelos países 
na definição de estatísticas oficiais. Partindo de um prisma limitado que envolva 
apenas um instituto central de estatísticas, é difícil constituir um largo campo de 
acção para as estatísticas que garanta a coerência em todo o sistema estatístico 
nacional e abranja todos os doadores envolvidos. Embora as estatísticas tenham uma 
grande importância para estes sectores ou ministérios, a interacção que mantêm com 
institutos centrais de estatísticas é geralmente escassa. As necessidades destes 
sectores devem ser consideradas prioritárias no âmbito de NSDSs. O apoio prestado 
ou previsto pelos doadores ao instituto central de estatísticas também deve ser 
integrado. 

 
• Garantia de que a NSDS identifica os principais resultados com um nível de 

qualidade adequado às suas finalidades – A NSDS deve fornecer uma plataforma 
realista que garanta o desenvolvimento sustentável a longo prazo das estatísticas 
nacionais, satisfazendo, paralelamente, as necessidades urgentes em matéria de dados. 
Deve identificar os principais resultados estatísticos e os respectivos mecanismos de 
obtenção de dados; implementar um programa de inquéritos e recenseamento; fixar 
metas para a análise e a apresentação dos dados; desenvolver-se a partir dos 
elementos existentes; por fim, integrar programas coerentes de consolidação das 
capacidades técnicas, humanas e institucionais, com base numa estratégia de 
consciencialização produtiva e de difusão, com o objectivo de preservar o 
compromisso assumido junto dos utilizadores de dados e dos financiadores. 

 
• Garantia da existência de uma capacidade adequada de coordenação e gestão – 

Mesmo num sistema estatístico centralizado, vários organismos participam na 
produção, divulgação e exploração das estatísticas oficiais. Em quase todos os países, 
o instituto central de estatísticas é o principal responsável pelo desenvolvimento da 
NSDS e pela coordenação do sistema estatístico nacional. O processo sistémico 
requer que este organismo forneça orientação técnica e profissional, garantindo, ao 
mesmo tempo, um complexo processo de mudança interna. É fundamental verificar 
se o instituto central de estatísticas dispõe de capacidade tanto para gerir estas 
mudanças como para fornecer orientação para outros departamentos e organismos, 
que também necessitarão de competências específicas em matéria de gestão. É 
preciso criar ou consolidar capacidades no âmbito do sistema e estabelecer acordos – 
por exemplo, por meio de um Conselho Nacional de Estatísticas – para garantir a 
existência de uma boa coordenação entre os diversos organismos de produção de 
dados e promover o diálogo entre utilizadores e decisores. Deverão também ser 
definidas as relações entre este Conselho e os comités de coordenação de doadores, 
bem como as modalidades de actuação. 
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• Instauração de estruturas e procedimentos uniformes de implementação – 

Considerando o grande número de organismos potenciais de implementação e a 
existência de diversos doadores e mecanismos de financiamento, uma abordagem 
estatística sistémica caracteriza-se, na maioria das vezes, por uma certa 
complexidade. É comum, por exemplo, que se procure garantir, antes de iniciar a fase 
de implementação, a instauração de uma estrutura eficaz sobre a qual assentar o 
trabalho, e a existência de um consenso em relação aos procedimentos detalhados de 
aquisição de bens e serviços, bem como em relação à gestão financeira e à 
monitorização, por meio de um documento contratual ou descritivo do projecto em 
questão. Cada vez mais, estes processos devem ter como ponto de partida os sistemas 
locais. Neste aspecto, é provável que muitos países necessitem de ampla assistência e 
consultadoria técnica na área de estatística. 

 
• Instauração de mecanismos apropriados de financiamento – Existem três 

principais mecanismos de financiamento de uma abordagem sistémica. Cada um 
deles apresenta vantagens e desvantagens, fazendo com que a decisão final dependa 
das circunstâncias presentes em cada país: 

1. Mutualização de todos os fundos – provavelmente é a melhor solução para a 
coordenação e a monitorização, ficando o beneficiário responsável pela 
administração das verbas e a prestação de contas; 

2. Mutualização de uma parte dos fundos concedidos por doadores, sendo as 
demais contribuições geridas separadamente; 

3. Financiamento paralelo, no qual os parceiros firmam os seus próprios acordos 
com os beneficiários. Este mecanismo pode conferir maior flexibilidade aos 
doadores e ao beneficiário, mas a coordenação do financiamento e o 
desenvolvimento das actividades podem ser dificultados. 

 
• Coordenação do fornecimento de assistência técnica – Além de subsídios para 

investimentos em infra-estruturas, muitos países necessitam de assistência técnica 
para aprimorar as suas actividades na área de estatística e gerir as mudanças. Uma 
intensificação da ajuda na área de estatística requer um aumento da assistência técnica 
fornecida e uma melhor coordenação entre os fornecedores. Acordos de parceria, nos 
termos dos quais um instituto de estatística com mais experiência se comprometa a 
fornecer assistência técnica a um sistema estatístico beneficiário, podem ser 
particularmente eficazes nas regiões em que haja escassez de competências técnicas 
especializadas. Entre as várias soluções possíveis, inclui-se a presença, no país, de um 
profissional de estatística residente, financiado por um organismo doador, a fim de 
colaborar com o instituto central de estatísticas e fornecer a assistência técnica 
apropriada. 

 
Em que regiões as actividades devem ser intensificadas? 
 
Cabe aos países e aos seus parceiros de desenvolvimento decidir se uma abordagem 
sistémica é a mais adequada às suas necessidades. Todavia, pode ser útil identificar os 
diversos critérios em jogo, a fim de determinar onde a abordagem sistémica tem mais 
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chances de ser bem-sucedida. Globalmente, o sucesso parece mais plausível nos países 
em que haja uma necessidade evidente de progresso, nos quais uma estratégia ou plano 
eficaz exista ou esteja a ser desenvolvido na área estatística a nível nacional, e em que 
haja uma forte demanda por dados estatísticos e um sólido apoio por parte do governo, 
além de uma boa capacidade de gestão. Mas é importante consciencializar-se de que as 
decisões referentes à alocação de recursos são tomadas mediante diferentes critérios, que 
incluem, por parte dos doadores, escolhas políticas e estratégicas, o facto de os países 
pertencerem a blocos regionais, a identificação das necessidades e do impacto esperado, 
bem como a presença nos países. 
 
Vários critérios inter-relacionados podem ser usados para identificar os países que 
requerem um esforço mais intenso e harmonizado de ajuda à criação de capacidade 
estatística. Ao mesmo tempo, deve-se zelar para que os países sejam seleccionados em 
função das regiões geográficas em que se situam, a fim de garantir um impacto mais 
amplo. Os critérios são apresentados unicamente a título indicativo e apenas um número 
relativamente pequeno de países poderia satisfazer a todas as condições. No entanto, 
levá-los em conta pode ajudar os países e os seus parceiros de desenvolvimento a decidir 
se a abordagem à escala do sistema corresponde às suas necessidades. Esses critérios 
incluem: 
 
• Países com resultados estatísticos menos satisfatórios – Muitos factores 

contribuem para que certos sistemas estatísticos apresentem um desenvolvimento 
insatisfatório, mas uma forma de identificar os países que mais precisam avançar 
nesta área é analisar a disponibilidade e a divulgação de resultados críticos, como 
inquéritos aos lares, recenseamentos e indicadores ODM. 

 
• Países com potencial para apresentar excelentes resultados (que já disponham de 

uma estratégia ou um plano eficaz) – A existência de um plano estatístico constitui 
um critério óbvio, mas é essencial avaliar a qualidade do plano como base para uma 
abordagem sistémica. Os países que têm direito a contrair empréstimos ou a receber 
verbas da Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) também são 
prioritários. 

 
• Países com forte demanda por um aumento da capacidade estatística – Entre os 

indicadores de um forte compromisso e demanda nesta área, estão a inclusão de um 
programa estatístico na estratégia de redução da pobreza ou na estratégia de 
desenvolvimento; o fato de o país manifestar a necessidade de um maior esforço por 
parte dos doadores; e uma participação activa do governo, por exemplo em termos de 
contribuição orçamental para a área de estatística. 

 
• Países com uma boa capacidade de gestão – Os critérios incluem a capacidade para 

absorver ajuda resultante de um maior esforço por parte de doadores e a existência de 
um mecanismo de coordenação da assistência externa gerido pelo país. A capacidade 
do país de monitorizar planos de implementação e de fornecer relatórios sobre os seus 
resultados também constitui um critério relevante. 
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• Países prioritários para os parceiros de desenvolvimento – Embora os países alvo 
possam ser identificados com base numa análise sistemática de necessidades ou do 
contexto institucional, a selecção dos países pode depender de escolhas políticas dos 
parceiros de desenvolvimento. Por exemplo, alguns doadores preferem focalizar-se 
em grupos de países prioritários, guiados por questões históricas, geográficas, 
humanitárias ou outras razões. Estes factores continuarão a ser um critério importante 
na selecção dos países e não devem ser ignorados. Uma das maneiras de os integrar é 
intensificar a partilha de informações sobre diferentes programas de trabalho, com 
detalhes sobre os beneficiários, o tipo de assistência prestada e os sectores de 
actividades. 

 
Mas, acima de tudo, tanto os países como os doadores precisam estar motivados para 
participar e devem comprometer-se a fazê-lo da melhor maneira possível, levando em 
conta as suas respectivas situações e as dificuldades que enfrentam. Alguns aspectos da 
abordagem sistémica podem avançar mais rapidamente que outros – por exemplo, deve-
se buscar uma melhor coordenação e coerência entre os doadores, desde as fases iniciais 
dos projectos de ajuda, sejam quais forem os países envolvidos – enquanto que, em 
outros aspectos, será necessário criar determinadas capacidades, como, por exemplo, a de 
gerir uma abordagem sistémica. 
 
O que deve ser feito? 
 
Para que uma abordagem sistémica seja utilizada com o objectivo de respaldar a 
implementação de NSDSs, uma série de acções devem ser empreendidas. Primeiramente, 
os países que desejam utilizar este tipo de abordagem no processo de desenvolvimento 
estatístico devem receber uma orientação específica. Entre as áreas que merecem 
destaque, encontram-se: conhecimento dos mecanismos de financiamento; 
desenvolvimento de estruturas de gestão apropriadas e eficazes; compreensão da 
avaliação anual e do ciclo de planeamento; desenvolvimento da capacidade de gestão 
financeira e de aquisição de bens e serviços; e definição de metas, monitorização e 
mecanismos de prestação de contas. Um primeiro passo poderia ser dado com o estudo de 
casos e exemplos existentes, fazendo o possível para que as informações e lições 
resultantes dessas experiências sejam disponibilizadas da maneira mais ampla possível. 
Efectivamente, em alguns países, o desenvolvimento de uma NSDS e a preparação de 
programas de financiamento da implementação pelos doadores resultam da adopção de 
uma abordagem programática, constituindo uma fonte preciosa de ensinamentos. Entre os 
exemplos que merecem ser analisados, estão países como Quénia, Tajiquistão e Uganda 
(veja o Quadro 2). Tanto estes exemplos como outros casos anteriores de utilização de 
uma abordagem sistémica podem ser úteis para verificar a viabilidade e identificar 
eventuais dificuldades – por exemplo, na obtenção de um consenso entre as diversas 
partes envolvidas – e para tirar lições que possam ser aplicadas em grande escala. 
 
Em segundo lugar, os doadores e os representantes dos países devem chegar a um acordo 
quanto aos critérios de identificação dos países nos quais uma abordagem sistémica pode 
ser adoptada e onde seja necessário um maior esforço por parte dos doadores. Este 
processo pode incluir um método de monitorização da capacidade estatística dos países, 
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além de actualizações periódicas dessas informações, por exemplo através de um portal 
com acesso restrito (Bulletin Board). As informações acerca das necessidades prioritárias 
dos países e dos progressos obtidos em matéria de capacidade estatística ainda não estão 
amplamente disponíveis. Este tipo de acção coordenada a nível internacional, reunindo 
doadores e institutos de vários países, é essencial para garantir uma intensificação dos 
investimentos. 
 
Em terceiro lugar, muitos países precisarão de ajuda para cumprir os critérios que 
permitirão colocar esta abordagem em prática. Por exemplo, pode ser necessário prestar 
assistência, seja para facilitar a cooperação e a coordenação entre os doadores, seja para 
obter consultadoria em relação aos mecanismos de financiamento conjunto; em outros 
países, a demanda por dados estatísticos pode ser reduzida ou dificultada por obstáculos 
administrativos. Em alguns casos, embora o desenvolvimento de uma abordagem 
sistémica constitua um objectivo a médio prazo, pode ser necessário considerar a 
possibilidade de garantir a curto prazo uma capacidade intermediária que reforce o 
processo. Este objectivo pode ser alcançado graças a projectos de curto e médio prazos 
que se focalizem em áreas cujos dados sejam prioritários, que não requeiram a aprovação 
de uma nova legislação nem reformas administrativas de grande vulto, e que contribuam 
para produzir resultados imediatos e desenvolver a capacidade de implementação. 
Todavia, esta estratégia pode exigir um mecanismo de financiamento que ofereça 
liquidez imediata. 
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Quadro 2. Utilização de uma abordagem sectorial no Tajiquistão 
 
O governo do Tajiquistão desenvolveu um plano estatístico plurianual e integrado com 
assistência financeira do Fundo Fiduciário para a Criação de Capacidade Estatística, 
vinculado ao Banco Mundial. O plano está a ser implementado graças a acordos de co-
financiamento que envolvem vários doadores, entre os quais o programa STATCAP do 
Banco Mundial. Algumas das principais características do processo são: 
• O plano foi desenvolvido com o firme propósito de ser implementado. As suas prioridades 

e os seus custos foram definidos e os dispositivos para a sua implementação eram 
realistas e claros; 

• O plano abrange todo o sistema estatístico nacional e não apenas as actividades 
estatísticas que se encontram sob o controlo directo do instituto nacional de estatísticas; 

• O plano é coerente em relação à estratégia global de desenvolvimento nacional definida 
para o Tajiquistão; 

• O desenvolvimento estatístico conta com um forte apoio político; 
• Existe um doador principal (neste caso, o Banco Mundial), que facilita a coordenação das 

actividades dos doadores e a comunicação entre os principais organismos 
governamentais; 

• Os principais doadores e partes interessadas foram consultados nas fases iniciais do 
projecto. Existe um forte interesse por parte dos doadores no desenvolvimento 
estatístico; 

• O calendário do programa STATCAP foi harmonizado com o ciclo de planeamento para o 
país definido pelo doador principal e o projecto foi incluído no relatório da Country 
Assistance Strategy (CAS – Estratégia de Assistência aos Países); 

• A transição da execução da NSDS do Tajiquistão, denominada Multi-annual Integrated 
Statistical Programme (MISP – Programa Estatístico Plurianual Integrado), para a 
execução de um projecto STATCAP foi suave e não provocou dispersão dos esforços; 

• A implementação é assegurada por meio de um acordo de parceria com um consórcio 
formado por cinco institutos europeus de estatísticas, graças à utilização dos métodos 
competitivos de aquisição de bens e serviços geralmente preconizados pelo Banco 
Mundial. 

O quarto ponto importante é que os países (bem como os doadores) devem afirmar 
concretamente o seu compromisso. No caso dos países, isso requer que: 

• uma estratégia bem definida para a área de estatística esteja em fase de 
implantação ou de desenvolvimento e conte com o apoio de altas autoridades 
políticas; 

• o Ministro das Finanças ou o ministro responsável pelas estatísticas do país 
solicite aos doadores ajuda para a implementação da estratégia nacional de 
desenvolvimento de estatísticas e proponha a adopção de uma abordagem 
programática; 

• os recursos necessários tenham sido ou possam ser identificados em programas de 
recursos nacionais, como Medium-Term Expenditure Frameworks (MTEF – 
programas de despesas a médio prazo); 

• um diálogo tenha sido iniciado com representantes locais dos doadores; 
• todos os doadores (ou pelo menos os principais) interessados em prestar 

assistência na área de estatística tenham chegado a um consenso quanto à 
abordagem e, se for o caso, um doador principal tenha sido identificado para 
ajudar a coordenar o diálogo com o governo; 
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• as iniciativas existentes em matéria de estatísticas tenham sido identificadas e haja 
uma clara compreensão quanto à maneira como serão incluídas numa abordagem 
programática. 

 
Em quinto lugar, é indispensável alargar a equipa de profissionais qualificados na área de 
estatística – e em outras áreas –, de maneira que possam fornecer assistência técnica, 
institucional e organizacional para os países em desenvolvimento, contribuindo para a 
elaboração e sobretudo para a implementação de NSDSs e de programas de reforma 
correlatos. É importante ampliar as competências oriundas dos próprios países em 
desenvolvimento e promover o intercâmbio de assistência técnica entre os países do 
hemisfério sul, através de NSOs e outras fontes de know-how no âmbito de regiões, sub-
regiões e grupos linguísticos. A constituição de centros de formação regionais é 
fundamental para o desenvolvimento de competências profissionais e para fornecer a 
especialistas em estatística e em outras áreas uma formação específica em 
desenvolvimento institucional e organizacional, bem como na área de consultadoria. 
Centros de excelência regionais especializados em temas estatísticos precisos podem 
desempenhar um papel essencial em matéria de assistência técnica. O know-how 
especializado de países da OCDE deverá ser mobilizado para reforçar dispositivos 
implementados conjuntamente por países do hemisfério sul, inclusive para a capacitação 
de formadores e a assistência a centros regionais. Isto inclui a solicitação de uma maior 
participação de Departamentos Nacionais de Estatísticas (NSOs) dos países da OCDE. É 
provável que seja necessário ampliar a equipa de especialistas com a organização de 
sessões de formação e outros tipos de apoio aos profissionais da área estatística e de 
outros sectores. Como sugerido anteriormente, acordos de parceria que possam 
promover, de maneira sustentável, a partilha do know-how dos sistemas estatísticos de 
países desenvolvidos são importantes e devem ser estimulados. Além disso, os doadores 
talvez precisem desenvolver as suas capacidades e recorrer com maior frequência a 
profissionais especializados para ter uma plena compreensão dos programas de criação de 
capacidade estatística e, assim, contribuir de maneira mais eficaz, sabendo-se que esta é 
uma área de actuação importante e nova, pelo menos para muitos doadores. 
 
Em sexto lugar, é preciso definir procedimentos específicos para países com necessidades 
especiais, principalmente países que estão a emergir de um conflito e nações muito 
pequenas, com população inferior a aproximadamente 0,5 milhão de habitantes. Os países 
com uma história recente de guerra apresentam necessidades especiais e provavelmente 
têm pouca ou nenhuma capacidade de preparar uma estratégia nacional ou mesmo de 
desenvolver actividades básicas na área de estatística. Nesses casos, será preciso oferecer 
uma assistência técnica e financeira substancial e ampla, a fim de criar um mínimo de 
condições e desenvolver programas estatísticos de base. Entre as prioridades, encontram-
se provavelmente o recenseamento da população e a compilação de estatísticas de base 
nas áreas económica e social. Como o processo de criação de capacidade institucional e 
de recursos humanos requer um certo tempo, este tipo de assistência directa pode ser 
necessária durante vários anos. No médio prazo, todavia, o objectivo deve ser o de 
preparar uma NSDS e evoluir rumo a uma abordagem sistémica, a fim de financiar um 
aumento da capacidade. 
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Embora não sejam considerados prioritários, os países com uma população reduzida, em 
particular pequenas ilhas que formam nações, enfrentam uma série de problemas para 
desenvolver o seu sistema estatístico. Em virtude da impossibilidade de realizarem 
economias de escala, devem arcar com custos per capita superiores aos de outros países, 
além de disporem de menos recursos humanos. Por conseguinte, a necessidade de 
assistência na área estatística desses países pode ser relativamente mais alta em 
comparação com outras nações, mesmo nos casos em que o rendimento nacional os situe 
nominalmente na categoria mediana. Potencialmente, no entanto, é possível prestar 
assistência a nível sub-regional, de maneira que os países possam trabalhar juntos para 
coordenar as suas respectivas NSDSs e os seus planos de implementação. É preciso levar 
adiante a reflexão sobre como prestar uma assistência eficaz na área de estatística a esses 
países. 
 
 
Próximas etapas 
 
As próximas etapas são as seguintes: 
 

1. Prosseguimento das discussões nas mais altas esferas, por ocasião de um 
seminário que será realizado em Paris em Novembro de 2007, da Reunião de Alto 
Nível do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (Dezembro de 2007) e do 
Terceiro Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia da Ajuda, previsto para Setembro 
de 2008 em Acra (Gana). 

2. Identificação dos países em que a intensificação da ajuda por meio de uma 
abordagem sistémica pode ser apropriada. Todos os países devem ser 
incentivados a manifestar o seu interesse, mas a implementação depende dos 
critérios especificados acima. 

3. Preparação de documentos de consultadoria e boas práticas a respeito do 
processo de implementação de NSDSs por meio de uma abordagem sistémica. 
Um primeiro projecto destes documentos estará disponível em meados de 
Setembro e a versão definitiva estará pronta no final do mês de Outubro. 

4. Reunião das diversas instâncias ao nível do país, entre as quais os utilizadores e 
os produtores de dados, bem como doadores e financiadores potenciais. Uma vez 
que os países tenham adoptado a abordagem, o grupo PARIS21 prestará 
assistência aos países na organização de reuniões entre as instâncias nacionais. 

5. Um melhor acompanhamento da capacidade estatística dos países e do apoio à 
ampliação destas capacidades. 

 
Secretariado PARIS21 e a equipa responsável por Dados de Desenvolvimento do Banco 
Mundial 
25 de Agosto de 2007 
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Anexo 1: Aplicação da Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda para o 
Financiamento de Investimentos em Estatísticas 
 
A Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda, ratificada a 2 de Março de 2005, é um 
acordo internacional assinado por mais de cem ministros, directores de instituições e 
outros altos funcionários, que se comprometeram, em nome dos países ou das 
organizações que representavam, a intensificar os esforços com vistas a harmonizar, 
alinhar e administrar os seus programas de ajuda, a fim de alcançar resultados 
mensuráveis por meio de um conjunto de acções monitorizadas e indicadores de 
progresso. Mais particularmente, a Declaração oficializa o compromisso dos signatários 
relativamente a cinco princípios: 
• Apropriação: conceito segundo o qual os países parceiros exercem uma liderança 

efectiva sobre as suas políticas e estratégias de desenvolvimento e participam 
activamente dos esforços necessários a esse desenvolvimento; 

• Alinhamento: princípio segundo o qual os doadores utilizam, como base para a ajuda 
global concedida, as estratégias de desenvolvimento, as instituições e os 
procedimentos existentes no país parceiro; 

• Harmonização: garante que as acções desenvolvidas pelos doadores sejam mais 
harmonizadas, transparentes e eficazes do ponto de vista colectivo; 

• Gestão para a obtenção de resultados: conceito segundo o qual os recursos e a tomada 
de decisões devem ser melhorados para gerar resultados mensuráveis; 

• Prestação de contas mútua: garante que doadores e parceiros assumem o 
compromisso de prestar contas um ao outro relativamente aos resultados de 
desenvolvimento. 

 
As estatísticas têm uma importância fundamental para a implementação e a 
monitorização dos princípios estabelecidos pela Declaração de Paris, uma vez que os 
resultados produzidos pelos sistemas estatísticos nacionais são essenciais para respaldar a 
tomada de decisões que conduz ao desenvolvimento, além de constituírem um dos 
principais mecanismos de monitorização do progresso. Contudo, é igualmente importante 
analisar de que maneira esses princípios podem ser aplicados a programas e projectos de 
ajuda à criação de capacidade estatística e, em particular, verificar que se encontram na 
base de quaisquer iniciativas que visem a intensificar a ajuda por parte dos doadores. 
 
Existem sólidos vínculos entre o Plano de Acção para Estatísticas de Marrakech, os 
Princípios Fundamentais de Estatística Oficial promulgados pelas Nações Unidas e a 
Declaração de Paris. Resumidamente, a aplicação dos princípios da Declaração de Paris 
com o objectivo de intensificar os investimentos em sistemas estatísticos nacionais 
apresenta-se da seguinte forma: 
• A Apropriação implica que os países em desenvolvimento devem exercer uma 

apropriação e uma liderança efectivas no desenvolvimento dos seus respectivos 
sistemas estatísticos nacionais e os doadores devem respeitar este princípio. 

• O Alinhamento da ajuda dos doadores na área de estatística concretiza-se quando os 
países em desenvolvimento preparam e implementam programas de estratégia e de 
acção eficazes para o desenvolvimento estatístico a nível nacional (NSDSs ou 
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equivalente), e quando os doadores fornecem assistência técnica e financeira no 
âmbito dessas NSDSs. 

• A Harmonização significa que os países em desenvolvimento devem exercer uma 
liderança efectiva na coordenação da ajuda concedida pelos doadores e que os 
doadores devem adaptar as suas actividades por meio de projectos e programas bem 
definidos e coordenados. 

• A Gestão para a obtenção de resultados significa que as NSDSs não devem ser 
concebidas apenas para gerar dados e indicadores estatísticos mais precisos, mas 
também para garantir que esses resultados sejam utilizados para respaldar decisões 
tomadas com base em factos concretos. 

• A Prestação de contas mútua indica que tanto os países em desenvolvimento quanto 
os doadores concordam em monitorizar a implementação e os resultados das NSDSs 
segundo um princípio de prestação de contas mútua, reconhecendo que o 
desenvolvimento de um sistema estatístico sustentável pode exigir prazos 
relativamente longos. Todos os parceiros devem chegar a um consenso quanto aos 
indicadores e objectivos necessários à monitorização da concessão de inputs e da 
produção de outputs, à obtenção de resultados mais abrangentes, ao impacto de 
estatísticas mais pertinentes e a um sistema estatístico mais eficaz. É também 
necessário um consenso sobre as metas a serem atingidas e as acções a empreender, 
no caso de o processo de implementação não alcançar os resultados esperados. 

 
A contribuição dos diversos parceiros na intensificação da ajuda na área de estatística e 
na aplicação desses princípios encontra-se sintetizada no quadro abaixo. 
 

Parceiros Necessidades Funções Contribuições 
Responsáveis pela 
definição de 
políticas dos países 
em 
desenvolvimento 

Estatísticas de boa 
qualidade 

Decisões tomadas com 
base na realidade 
Assistência e 
financiamento 
Uso de dados 
estatísticos 
 

Reconhecer a importância de 
estatísticas 
Providenciar financiamentos 
adequados e previsíveis 
Garantir a independência dos 
institutos de estatísticas 

Profissionais de 
estatísticas dos 
países em 
desenvolvimento 

Equipa motivada de 
profissionais 
qualificados 
Apoio de altas 
autoridades 
Recursos 
Padrões 
Assistência técnica 

Perspectiva e estratégia 
para NSS 
Dados estatísticos 
relevantes e de boa 
qualidade 

Reforçar a liderança e a gestão 
Melhorar a coordenação de NSS 
Implementar um programa de 
consultadoria técnica apropriado 
e de melhores práticas 

Responsáveis pela 
definição de 
políticas dos países 
da OCDE e 
instituições 
doadoras 

Estatísticas de boa 
qualidade 

Decisões tomadas com 
base na realidade 
Divulgação da 
importância de 
estatísticas 
Uso de dados 
estatísticos 
Auxílio financeiro 

Dar ênfase a previsões de 
resultados e programas de 
assistência 
Focalizar-se na criação de 
capacidade estatística e nas 
necessidades em matéria de dados
Melhorar a coordenação entre 
doadores 
Dialogar sobre a forma de avaliar 
os progressos 
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Parceiros Necessidades Funções Contribuições 
Profissionais de 
estatística da 
OCDE 

Apoio de instituições 
nacionais de 
assistência 

Divulgação da 
importância de 
estatísticas 
Desenvolvimento de 
uma metodologia 
Consultadoria e 
formação 

Repercutir a função de assistência 
técnica nos objectivos dos NSO  
Reconhecer as necessidades e 
limitações dos organismos que 
produzem dados 

Responsáveis pela 
definição de 
políticas a nível 
internacional/ 
regional e 
doadores 

Estatísticas de boa 
qualidade 

Divulgação da 
importância de 
estatísticas 
Uso de dados 
estatísticos 
Financiamento 

Validar a previsão de resultados 
em programas de ajuda 
Focalizar-se na criação de 
capacidade estatística e nas 
necessidades em matéria de dados
Coordenar a ajuda 

Profissionais de 
estatística a nível 
internacional/ 
regional 

Estatísticas de boa 
qualidade para o país 
Recursos 

Divulgação de normas 
internacionais 
Dados de países 
passíveis de 
comparação 
Assistência técnica 

Focalizar-se na criação de 
capacidade estatística e nas 
necessidades imediatas em 
matéria de dados 
Focalizar-se nas prioridades 
nacionais 
Melhorar a coordenação entre 
institutos 

Especialistas, etc. 
 

Estatísticas de boa 
qualidade 

Maior 
consciencialização 
Recursos técnicos e 
financeiros 

Melhorar a colaboração com 
organismos produtores de dados e 
sistemas de governança 
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Anexo 2: O que são Abordagem Programática e Abordagem Sectorial Integrada? 
 
As abordagens Program-based (programática) e Sector-wide (sectorial integrada) existem 
já há alguns anos e o seu uso tem sido relativamente frequente para respaldar o 
desenvolvimento em áreas como a educação, a saúde e a agricultura. Uma definição 
largamente difundida é que se trata de um mecanismo concebido para o financiamento de 
programas de consolidação e aprimoramento de capacidades na prestação de serviços, no 
âmbito de um sector específico em que “… todas as verbas são destinadas a desenvolver 
a política definida para um único sector e a financiar os seus custos, sob a liderança do 
governo, adoptando abordagens comuns para todo o sector e evoluindo 
progressivamente para um sistema em que o governo se responsabiliza pelos 
procedimentos de alocação da totalidade dos fundos e pela prestação de contas”6. Entre 
as outras características geralmente mencionadas estão o facto de abranger todo um 
sector; a coerência das políticas definidas; o facto de o processo ser gerido por instâncias 
locais; a participação de todos os doadores ligados ao sector; o uso de dispositivos de 
implementação bem conhecidos; por fim, a necessidade mínima de assistência técnica a 
longo prazo. Enquanto a expressão Abordagem Sectorial Integrada (SWAp) tem sido 
usada em relação a sectores como saúde e educação, a expressão Abordagem 
Programática (PBA – Program-based Approach) surgiu recentemente como uma 
alternativa, especialmente quando a abordagem está a ser aplicada a um programa amplo, 
tal como de desenvolvimento rural. 
 
Esta expressão ainda não foi aplicada a projectos e programas de apoio ao 
desenvolvimento estatístico, embora alguns projectos correspondam amplamente à sua 
definição. Brown e outros autores enfatizam que o principal ensinamento que a 
experiência evidencia é que uma SWAp constitui uma abordagem com vistas ao 
financiamento e à implementação de projectos de desenvolvimento e não um plano de 
trabalho definido. As características comuns nem sempre estão presentes em todos os 
exemplos e podem, efectivamente, corresponder a um objectivo almejado e não à 
realidade. 
 
Quais são os elementos em jogo? 
 
Basicamente, o processo de evolução para uma abordagem programática requer a 
formulação de uma estratégia (que deve ser submetida a uma análise orçamental e 
adaptada em função dos recursos disponíveis) e a elaboração de um plano de 
implementação pormenorizado (apresentado na forma de um acordo do qual devem 
constar as fontes de financiamento e que deve incluir um sistema de monitorização do 
desempenho). Estas actividades em geral estão sujeitas a um processo interactivo: com 
frequência, as actividades não são necessariamente desenvolvidas de maneira linear, 
podendo avançar paralelamente e não estarem totalmente concluídas antes de o programa 
ser lançado. É também importante distinguir entre a abordagem propriamente dita, que 

                                                 
6 A definição procede do documento Working Paper 142, “The Status of Sector-wide Approaches” (A 
Situação das Abordagens Sectoriais Integradas), de Adrienne Brown, Mick Foster, Andy Norton e Felix 
Naschold, publicado pelo Overseas Development Institute em Janeiro de 2001. Trata-se de uma referência 
extremamente útil acerca de SWAps. 
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representa a base para a relação entre o país e os doadores, e fórmulas específicas de 
financiamento. A maioria dos programas existentes envolve um certo número de acordos 
financeiros diferentes, que dependem: do grau de consenso entre o governo e os seus 
parceiros de desenvolvimento, e entre os próprios parceiros de desenvolvimento; dos 
custos e ganhos dos diversos instrumentos; da capacidade de os organismos locais 
produzirem resultados; e da maneira como esses organismos prestam contas às demais 
partes interessadas. 
 
É importante ressaltar que o processo de implementação pode durar vários anos e 
compreender mais de uma fase de financiamento por parte dos doadores. Observe-se 
também que não é essencial que todas as verbas sejam concedidas durante os mesmos 
períodos; é muito provável que subsídios concedidos por diferentes fontes estejam 
estruturados segundo calendários diferentes, em função dos ciclos de financiamento de 
cada doador. No entanto, a continuidade e a previsibilidade dos financiamentos são 
indispensáveis. 
 
Análises de SWAps em outras áreas indicam que é fundamental que todos os doadores 
participem desde as fases iniciais dos projectos, bem como no desenvolvimento da 
estratégia e na sua implementação. 
 
Quais são as vantagens? 
 
Globalmente, a abordagem apresenta a possibilidade de focalizar-se mais directamente 
em resultados produzidos ao cabo de um processo consultivo de grande abrangência. As 
vantagens potenciais que oferecem programas sectoriais bem concebidos e 
implementados dividem-se em três categorias principais: 
 
• Primeiro, uma maior apropriação do projecto e uma liderança mais forte por parte do 

país resultam em maiores possibilidades de sucesso e mais vantagens, entre as quais o 
aprimoramento duradouro da capacidade institucional. 

 
• Em segundo lugar, a capacidade de lidar com os principais problemas que 

caracterizam o sector de maneira global conduz, em geral, a uma alocação mais 
racional dos recursos. 

 
• Por fim, obtém-se um ganho significativo em matéria de eficiência, em virtude da 

redução dos custos comerciais e de preparação de relatórios, bem como da eliminação 
de actividades duplicadas. 

 
Quais são os custos? 
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Abordagens programáticas ou sectoriais integradas são inevitavelmente mais complexas 
que projectos de desenvolvimento isolados. Por conseguinte, a sua preparação exige 
muito mais tempo e esforço. Esta realidade pode ter consequências importantes quando 
existe a necessidade de gerar resultados rapidamente para que se mantenha o dinamismo 
necessário a uma mudança. A necessidade de as partes interessadas e todos os parceiros 
doadores chegarem a um acordo pode dificultar o processo consultivo e torná-lo mais 
longo. A carga de trabalho que isso representa para o organismo público encarregado do 
projecto é considerável. Portanto, um critério essencial para o sucesso é que o organismo 
em questão tenha a capacidade de gerir o processo ou que seja auxiliado no sentido de 
adquirir esta capacidade. 
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