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Anexo A

Glossário

Abordagem Setorial Abrangente (ASA) (ou programas de investimento setoriais): todo o 
apoio significativo prestado por um doador a uma política setorial alargada e a um programa 
independente, consistentes com uma estrutura macroeconómica estável, sob a liderança de 
um governo. o apoio de um doador a uma AsA pode tomar várias formas – ajuda a projetos, 
assistência técnica ou apoio orçamental – embora deva existir um compromisso para com 
a progressiva aposta no governo, no que respeita ao desembolso e prestação de contas por 
todos os fundos, à medida que os procedimentos se vão consolidando.

Ajuda Orçamental para a Redução da Pobreza: ver Apoio direto ao orçamento.

Ambiente: Usado sobretudo no sentido ecológico para abranger os recursos naturais e 
as relações entre eles. porém, os aspetos sociais (incluindo a saúde humana) são também 
frequentemente considerados como fazendo parte do ambiente. As questões relacionadas 
com propriedades estéticas bem como património cultural e histórico (muitas vezes 
edificado) são também frequentemente incluídos. o documento do cAd, Good Practices for 
Environmental Impact Assessment of Development Projects afirma que a AIA deve abordar todos 
os efeitos esperados para a saúde humana, o ambiente natural e a propriedade, bem como os efeitos 
sociais, em particular as necessidades específicas de género e de grupos especiais, repovoamentos e 
impactos sobre os povos indígenas, resultantes das alterações ambientais.

Análise ambiental do país: Análise ao nível das políticas, relativa a prioridades, 
opções políticas e capacidade de implementação.

Apoio Direto ao Orçamento (ADO): cada vez mais as agências de desenvolvimento 
fornecem apoio financeiro a políticas de nível global e a orçamentos governamentais, 
auxiliando o recetor através de um programa de implementação de reformas políticas e 
institucionais que promova o crescimento e permita alcançar reduções sustentáveis da 
pobreza. o apoio pode consistir numa combinação entre apoio orçamental geral e ações 
políticas e institucionais (incluindo reformas económicas como sejam reformas fiscais, 
privatizações, descentralização e liberalização do comércio). os Acordos de Apoio Direto 
ao Orçamento constituem os instrumentos formais de Ado, negociados entre a agência 
de desenvolvimento e o governo recetor.

Apropriação pelo país: o exercício efetivo da autoridade de um governo sobre as 
políticas e actividades de desenvolvimento, incluindo as que dependem – inteira ou 
parcialmente – de recursos externos. para os governos, a apropriação significa articular 
a agenda de desenvolvimento nacional e estabelecer políticas e estratégias oficiais. para 
os doadores, significa alinhar os seus programas com as políticas dos governos, e tomar 
como base os sistemas e processos governamentais na gestão e coordenação da ajuda, 
mais do que criar sistemas paralelos para responder a requisitos dos doadores.
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Avaliação ex-post: Uma avaliação dos resultados, após a implementação de uma 
ppp. define-se por oposição a uma avaliação ex ante, na qual são avaliados os resultados 
esperados ou pretendidos para um determinado plano, programa ou política, ou seja, 
numa base de previsão e extrapolação; trata-se de uma forma de avaliar a viabilidade de 
um projeto, dando a oportunidade de considerar alternativas e ajustar o plano, programa 
ou política, no sentido de evitar ou acentuar os resultados.

Avaliação Ambiental (AA): é o termo genérico usado para o processo de analisar 
os riscos e benefícios ambientais associados a uma proposta. As interpretações quanto 
ao âmbito da AA também variam, particularmente no que respeita à dimensão social. é 
usual considerar os impactos físicos/biológicos do desenvolvimento sobre os grupos que 
são diretamente afetados (por exemplo, impactos no abastecimento de água a jusante, 
deslocamentos, para as comunidades locais ou grupos vulneráveis). porém, muitas 
instituições incluem regularmente a consideração de impactos sociais mediados pelo 
ambiente (como sejam por exemplo os impactos humanos da poluição hídrica). Algumas 
agências realizam “avaliações ambientais e sociais” ou separam as “avaliações sociais” para 
identificar impactos sociais adversos e promover outros objetivos sociais, como por exemplo 
a inclusão social ou a redução da pobreza. A importância relativa das diferentes dimensões 
depende do assunto em causa. no caso de uma barragem é cada vez mais comum uma AA 
que considere, tanto os impactos físicos/ecológicos, como os impactos sociais.

Avaliação da capacidade: Um processo estrutural e analítico no qual são aferidas as 
várias dimensões da capacidade dentro de um contexto mais vasto de sistemas, recursos e 
conhecimentos, assim como para entidades e indivíduos específicos dentro destes sistemas.

Avaliação estratégica do conflito: Um processo que avalia sistematicamente o risco 
de conflito provocado por diferentes fatores, e que estrutura o desenvolvimento em 
estados que se encontrem em situação de pós-conflito.

Avaliação de Impacto Ambiental (AIA): Um processo, aplicado sobretudo ao nível dos 
projetos, para melhorar a tomada de decisão e assegurar que as opções de desenvolvimento 
consideradas sejam ambiental e socialmente sensatas e sustentáveis. A AiA identifica, 
antevê e avalia impactos previsíveis, quer benéficos, quer adversos, de atividades de 
desenvolvimento públicas e privadas, alternativas e medidas de mitigação, e visa eliminar 
ou minimizar impactos negativos, e otimizar impactos positivos. da AiA emergiu um 
subconjunto de ferramentas, incluindo a avaliação de impacto social, avaliação de efeitos 
cumulativos, avaliação de impacto ambiental e na saúde, avaliação de riscos, avaliação de 
impacto na biodiversidade e AAe.

Boa governação: A governação é o exercício da autoridade política, económica e 
administrativa, necessário à gestão dos assuntos de um país. A boa governação caracteriza-se 
pela participação, transparência, responsabilização, estado de direito, eficácia, equidade, etc.

Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD): ver o texto no início deste guia.

Decisores: os sistemas de formulação de políticas, planeamento e tomada de decisão 
variam e o seu significado depende grandemente das circunstâncias e procedimentos 
nacionais ou da agência. na AAe no interior das agências doadoras, um decisor pode ser: 
i) o diretor da ajuda bilateral na sede; ii) o gestor/diretor do país e iii) o chefe da equipa 
setorial na agência, com total responsabilidade pela entrega do produto decorrente 
da utilização do instrumento na caixa  4.1.; ou iv)  consultores de cooperação para o 
desenvolvimento nas embaixadas, etc. em AAe aplicadas por países parceiros um decisor 
pode ser: i) um funcionário responsável por planos de desenvolvimento em larga escala 
ou setoriais ou ii) um vereador ou ministro eleito.
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Desenvolvimento de capacidade: o processo através do qual indivíduos, grupos e 
organizações, instituições e países desenvolvem, melhoram e organizam os seus sistemas, 
recursos e conhecimento; tudo isto refletido nas suas capacidades, individuais e coletivas, 
para desempenhar funções, resolver problemas e atingir objetivos.

Efeitos/impactos cumulativos: impacto suplementar de uma ação quando adicionado 
a outras ações passadas, presentes ou razoavelmente previsíveis, independentemente de 
qual a agência ou pessoa que realiza essas ações. o impacto cumulativo pode resultar de 
ações insignificantes, quando encaradas isoladamente, mas significativas quando vistas 
coletivamente ao longo de um dado período de tempo.

Estados frágeis: os que não proporcionam os serviços básicos às pessoas pobres por 
falta de vontade ou de capacidade para o fazerem.

Estratégias/Documentos de Redução da Pobreza: preparados pelo governo de um 
país em conjunto com o banco mundial, Fundo monetário internacional, sociedade civil 
e parceiros de desenvolvimento. descrevem as políticas e programas de um país, aos 
níveis macroeconómico, estrutural e social, para um período de três anos ou superior, 
destinados a promover o crescimento alargado e a reduzir a pobreza. referem ainda as 
necessidades e fontes de financiamento externas associadas (www.inf.org/external/np/prsp/
prsp.asp).

Estratégias Nacionais de Desenvolvimento Sustentável (ENDS): exigidas pela Agenda 21 e 
pelo plano de implementação da cimeira mundial de 2000 sobre desenvolvimento sustentável. 
o cAd define as ends como “um conjunto de processos coordenados, participativos e em 
melhoria contínua, de análise, debate, reforço de capacidades, planeamento e investimento, 
que integram os objetivos económicos, sociais e ambientais da sociedade, procurando 
compensações quando tal não seja possível”. A implementação de uma ends passará muito 
provavelmente pelo aproveitamento de processos já existentes, e promissores, como pontos de 
entrada (por exemplo, derp), e pelo seu fortalecimento em termos de princípios fundamentais 
da ends no guia de políticas do cAd. ver oecd/Undp (2002).

Estratégias/planos de ajuda ao país: Um termo genérico utilizado para documentos 
que enunciam o programa planeado de ajuda fornecida por um doador a um país, 
geralmente por um período pré-estabelecido (frequentemente 3-4 anos). estes documentos 
abordam o modo para alcançar os odm. são geralmente produzidos através de processos 
de consulta a governos, empresas, sociedade civil e outras entidades dentro do país.

Estratégia setorial: Um quadro político, para o longo e/ou médio prazo, que tenha 
sido adotado por um governo como plano de ação para uma área particular da economia 
ou da sociedade.

Tiering: A abordagem das questões e impactos aos níveis apropriados da tomada de 
decisão (por exemplo, desde o nível das políticas até ao nível dos projetos).

Financiamento da Política de Desenvolvimento: Um instrumento do banco mundial 
que se foca em aspetos da governação, gestão do setor público e reforma dos setores 
sociais – tais como saúde e educação (ver Wb op 8.60 e ajustamento estrutural).

Harmonização: refere-se aos procedimentos de auxílio e visa reduzir a existência 
de sobrecargas desnecessárias para os países recetores, bem como melhorar a eficácia 
e eficiência da ajuda ao reduzir o custo de transação dos procedimentos de auxílio entre 
doadores e países recetores. muitos doadores bilaterais e multilaterais discutem ao nível 
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internacional a questão da harmonização dos procedimentos de ajuda e encontram-se 
empenhados no esforço de harmonização (ver também secção 1.4.).

Indicador: Um sinal que revela progresso (ou a ausência do mesmo) relativamente a 
objetivos, e fornece um meio para medir o que realmente acontece em comparação com o 
que havia sido planeado em termos de quantidade, qualidade e atualidade.

Informação de base: informação que descreve questões e condições no início da AAe. 
serve como ponto de partida para a medição de impactos, desempenho, etc., e constitui 
uma importante referência para as avaliações.

Integração: integrar o ambiente nos processos de planeamento do desenvolvimento.

Objetivos de Desenvolvimento do Milénio: oito objetivos internacionais de 
desenvolvimento para 2015, adotados pela comunidade internacional (Declaração do Milénio 
das Nações Unidas, setembro de 2000). o Fmi, banco mundial e ocde subscreveram os odm 
(ver caixa 1.1).

Organizações da sociedade civil: A multiplicidade de associações em torno das 
quais a sociedade se organiza voluntariamente e a qual representa uma vasta gama 
de interesses e relações. estas podem incluir organizações baseadas na comunidade, 
organizações de povos indígenas e organizações não governamentais.

Parâmetro de referência (Benchmark): Um padrão, ou ponto de referência, contra 
o qual um determinado aspeto pode ser comparado, avaliado, medido ou julgado. 
A avaliação de desempenho (benchmarking) é o processo de comparar um dado 
desempenho com outros, num esforço para identificar áreas de melhoria.

Parte interessada: Aqueles que podem estar interessados, serem potencialmente 
afetados, ou influenciarem a implementação de um ppp. no contexto da AAe aplicada à 
cooperação para o desenvolvimento, as partes interessadas podem incluir: i) colaboradores 
internos (ambientais e não ambientais) nas agências doadoras e outros departamentos 
no país doador, ii)  o governo do país parceiro; iii)  outras agências doadoras, iv)  ong, e 
v) sociedade civil.

Políticas, Planos e Programas (PPP): possuem diferentes significados em diferentes 
países, de acordo com o contexto político e institucional. no presente documento estes 
termos são usados genericamente. As políticas são declarações de intenção de âmbito 
geral que refletem e se centram na agenda política de um governo e iniciam um ciclo de 
decisão. são substanciadas e produzem efeito através dos planos e programas (esquemas 
ou conjuntos de ações geralmente interrelacionadas, concebidas para atingir um 
objetivo). envolve a identificação de opções para alcançar os objetivos das políticas e o 
estabelecimento de como, quando e onde serão conduzidas as ações específicas.

Programas de Ajustamento Estrutural: Um instrumento do banco mundial, comum 
na década de 1980, que se centrava na correção de grandes distorções macroeconómicas 
que constituíam entrave ao desenvolvimento. Foram substituídos pelo Financiamento da 
Política de Desenvolvimento em 2004.

Reforma das Políticas: Um processo no qual são realizadas alterações às “regras do 
jogo” formais – incluindo leis, regulamentos e instituições – para abordar um problema ou 
alcançar um objetivo, como seja o crescimento económico, proteção ambiental ou redução 
da pobreza. envolve normalmente um processo político complexo, especialmente quando 
se verifica que a reforma tem como efeito uma redistribuição do poder económico, político 
ou social.
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