
 

  

Bona, 10.06.2011 
 
Estudo do DIE sobre a prestação de contas em Moçambique: 
Um balanço misto 
 
Uma equipa do Instituto Alemão de Desenvolvimento (DIE) analisa as 
consequências da “Presidência Aberta e Inclusiva” entre os anos 2007 à 
2010 
 
No âmbito do seu programa de pós-graduados para futuros executivos da 
cooperação internacional para o desenvolvimento de 2010/2011 o Deutsches 
Institut für Entwicklungspolitik/Instituto Alemão de Desenvolvimento (DIE) 
liderou uma análise independente sobre a prestação de contas em 
Moçambique. O estudo enfoca à contribuição da “Presidência Aberta e 
Inclusiva” (PAI) às políticas de desenvolvimento e a qualidade da democracia 
em Moçambique. 

A PAI é uma iniciativa do Presidente da República de Moçambique para 
interagir com o eleitorado, os representantes da administração e a sociedade 
civil. O mesmo serve como um instrumento de controlo do executivo, e é o 
elemento central da Governação Aberta. Com esta iniciativa o Chefe de Estado 
visa melhorar a prestação de contas das instituições, dos processos políticos, 
da participação política e social da população bem como o desempenho das 
autoridades do Estado. O Presidente Armando E. Guebuza visitará todos os 
128 distritos durante o seu mandato de cinco anos.  

Os seis membros da equipa do DIE efectuaram 120 entrevistas, compilaram 
dados de Maputo e de 4 distritos das províncias de Nampula e Sofala no 
período entre Fevereiro à Abril de 2011.  A PAI teve lugar nestas províncias 
entre 2007 à 2010. No entanto, as viagens do DIE foram realizadas 
posteriormente as visitas do Chefe de Estado aos distritos. A equipa do DIE em 
nenhum momento acompanhou o Chefe de Estado nas suas viagens.  

Os resultados do estudo mostram um balanço misto: Por um lado se pode ver 
que a PAI é um instrumento de monitoria e supervisão que aumenta a 
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coerência dos conteúdos de políticas nos diferentes níveis do Estado 
moçambicano. Além disso é possível que o mesmo fortalece a mentalidade 
democrática do povo moçambicano. Num país tão vasto como Moçambique 
onde a maioria do povo vive em zonas rurais, a PAI tem o potencial para 
demonstrar ao cidadão que o empenho vale a pena porque faz uma diferença. 
Por outro lado os autores identificam um potencial que a PAI reforça as 
instituições locais. Actualmente, a PAI desenvolve uma grande força através 
destas mesmas instituições locais, por exemplo as administrações locais ou os 
conselhos consultivos. No entanto está eminente que desta maneira a PAI 
substitui processos locais e que influencia a descentralização das estruturas 
estatais. A equipa do DIE chega a conclusão que os objectivos da PAI somente 
serão alcançados se no âmbito da PAI se fortalecer as instituições locais e se 
aumentar a liberdade da sua acção política.  

As actividades do DIE foram auxiliadas por três parceiros moçambicanos – 
MAP Consultoria, Centro de Integridade Pública (CIP) e Centro de Estudos de 
Democracia e Desenvolvimento, contudo a DIE é responsável pela divulgação 
dos resultados.  

Os resultados da análise foram apresentados à um público de peritos 
moçambicanos e internacionais nos dias 28 e 29 de Abril em Maputo e em 26 
de Maio 2011 em Bona, Alemanha. A publicação do estudo é planeada para o 
terceiro trimestre de 2011. Um resumo dos resultados principais pode-se 
encontrar a partir de 20 de Junho de 2011 na página de web do DIE 
(www.die-gdi.de). Mais informações podem ser obtidas com Julia Leininger 
(julia.leininger@die-gdi.de). 

Sobre o Instituto Alemão de Desenvolvimento /Deutsches Institut für 
Entwicklungspolitik (DIE):  
O DIE constrói pontes entre a teoria e a prática e confia na cooperação por 
meio de redes de pesquisa eficientes com institutos parceiros em todas as 
regiões do mundo. Desde a sua fundação em 1964 o DIE conta com uma 
orientação interdisciplinar e confia na interação de pesquisa, assessoramento 
político e formação. O DIE assessora na base de pesquisa independente o 
governo federal e outras instituições na Alemanha, a Comissão Europeia, 
organizações internacionais assim como governos em países em vias de 
desenvolvimento acerca de questões atuais da cooperação entre os países 
industrializados e os em vias de desenvolvimento, da economía global e das 
relações exteriores.  
Cada segunda-feira o Instituto Alemão de Desenvolvimento comenta as 
tendências e os temas mais recentes da política internacional de 
desenvolvimento na sua Coluna Atual que se encontra na pagina inicial do 
sítio web do DIE.  
O instituto é dirigido por Prof. Dr. Dirk Messner (director) e Dr. Imme Scholz 
(vice-director). 


