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Sumário executivo
Os bancos multilaterais de desenvolvimento (BMD) 
partilham o derradeiro objetivo de apoiarem o 
desenvolvimento socio-económico dos seus países 
clientes. Os termos e condições financeiros dos 
seus empréstimos são, na maioria dos casos, mais 
convenientes do que aqueles ao abrigo dos quais 
muitos governos poderiam pedir emprestado em 
mercados de capitais domésticos e internacionais. 
Os BMD proporcionam aconselhamento em 
termos de políticas e assistência técnica para 
acompanhar projetos e programas, sendo que 
muitos também têm unidades de investigação de 
políticas e poder convocatório. 

No entanto, os acionistas dos BMD globais e 
regionais têm, cada vez mais, escrutinado as 
suas funções e desempenho, bem como o nível 
de procura do que essas instituições oferecem. 
Para os BMD permanecerem instituições de 
desenvolvimento relevantes, incrementarem 
a eficácia do seu apoio aos países clientes e 
justificarem o investimento que os acionistas 
neles fazem, as suas estratégias e instrumentos 
de financiamento devem ser informadas pelas 
perspetivas e procura dos países clientes. 
Contudo, sabemos pouco sobre as perspetivas 
dos países clientes em relação à relevância e 
desempenho dos BMD, o que valorizam no seu 
financiamento e operações e quais são as suas 
principais fraquezas. 

Este relatório destina-se a informar como as 
estratégias e instrumentos de financiamento dos 
BMD devem evoluir para refletirem as perspetivas 
dos países clientes. Para captar essas perspetivas, 
consultámos quase 500 funcionários de 
categorias superiores do governo e funcionários 
de topo nos gabinetes nacionais dos BMD em 73 
países clientes, através de um questionário online. 

Relevância e desempenho dos BMD 

Os funcionários do governo que responderam 
foram da opinião que a oferta dos BMD - 
assistência técnica e financeira, aconselhamento 
em relação a políticas, investigação e poder 
convocatório - permanece muito relevante no 
apoio ao desenvolvimento socio-económico dos 
seus países, incluindo quando combinados.

Em África e nos países que pedem empréstimos 
bonificados - aqueles com as maiores 
necessidades de financiamento e com menos 
opções de financiamento disponíveis - quase dois 
terços dos respondentes classificaram a oferta 
do financiamento a taxas abaixo do mercado, 
por parte dos BMD, como sendo extremamente 
relevante para os seus planos, estratégias e 
orçamentos nacionais. 

Mesmo que tivessem acesso a fontes alternativas, 
por exemplo, empréstimos de mercados de 
capitais internacionais, mais de metade dos 
respondentes na América Latina - a maioria a pedir 
empréstimos não bonificados junto dos BMD - 
também considerou a prestação do financiamento 
em condições melhores do que as dos mercados 
como sendo extremamente relevantes para os 
seus países. 

A maioria dos funcionários do governo 
também classificou os BMD como instituições 
extremamente ou muito eficazes na prestação de 
financiamento em condições melhores do que 
as dos mercados, aconselhamento em relação a 
políticas, investigação e convocação. Com o seu 
alcance global, o Banco Mundial foi considerado o 



BMD mais eficaz. Os bancos de desenvolvimento 
regional também foram classificados como 
altamente eficazes pelos seus países clientes.

Procura futura pela assistência dos BMD 

A maioria dos respondentes sentiu que a procura 
de subsídios, empréstimos, assistência técnica 
e aconselhamento em relação a políticas, por 
parte dos seus países, aumentaria nos próximos 
cinco a dez anos se não houvesse restrições no 
abastecimento, reforçando a tendência a longo 
prazo da assistência crescente por parte dos BMD. 

Entre os respondentes cujos países pedem 
empréstimos bonificados e que estão localizados 
em África e no leste/sul da Ásia e Pacífico, quase 
dois terços consideraram que a procura de 
subsídios e empréstimos pelos seus países subiria 
a médio prazo. 

Os respondentes de outras regiões e com 
economias de rendimentos mais elevados também 
esperavam que a procura por assistência financeira 
se expandisse a médio prazo. Apenas 16% dos 
respondentes nos países que pedem empréstimos 
sem condições favoráveis por parte dos BMD 
foram da opinião que a procura por subsídios e 
empréstimos pelos seus países desceria. 

Pontos fortes do financiamento e 
operações dos BMD 

Os funcionários do governo classificaram os 
BMD como sendo eficazes na prestação de 
financiamento a longo prazo, previsível e em 
escala, o que ajuda a preencher as lacunas de 
financiamento. Os BMD também foram encarados 
como estando alinhados com as prioridades 
nacionais, cujos projetos e programas são 
conduzidos pela procura e focados nos mais 
pobres e vulneráveis. 

Os funcionários do governo também 
consideraram que a assistência técnica e 
aconselhamento em termos de políticas 
oferecidos pelos BMD preenchem lacunas na 
capacidade do governo, são conduzidos pela 
procura, altamente especializados, liderados 
por funcionários com conhecimentos e de alta 
qualidade.

Pontos fracos do financiamento e 
operações dos BMD 

Os funcionários do governo consideraram os 
BMD menos eficazes em relação à utilização 
flexível do financiamento, apesar de este ponto 
ser classificado como das características mais 
relevantes que os subsídios e empréstimos 
devem possuir. As regras de aquisição e gestão 
financeira complexas, rígidas ou pouco familiares 
foram encaradas como a principal desvantagem 
da negociação e gestão de projetos com BMD, 
seguidas pelos condicionalismos das políticas e 
contrapartidas ao financiamento, especialmente 
em países de baixo rendimento. Para quatro em 
cinco funcionários do governo, as condições 
em termos de políticas (por exemplo, reformas 
macroeconómicas relacionadas com a assistência) 
afetam as suas decisões sobre pedidos de 
empréstimos a BMD.

Os BMD não têm um bom desempenho nos 
requisitos de gestão e prestação de contas, 
tempos de processamento e na utilização de 
contratantes locais. Menos de metade dos 
inquiridos que são funcionários do governo 
classificou o desempenho dos BMD como bom ou 
muito bom nesses aspetos das suas operações. 

Os funcionários do governo também 
consideraram que os BMD não proporcionam 
assistência técnica e aconselhamento em relação 
a políticas com impacto a longo prazo (este ponto 



recebeu a mais baixa classificação de desempenho, 
apesar de ser a característica mais relevante 
que os funcionários públicos consideram que a 
assistência técnica e o aconselhamento sobre 
políticas devem ter). Entre os funcionários do 
governo, uma minoria classificou a assistência 
técnica e o aconselhamento sobre políticas como 
sendo economicamente vantajosos ou menos 
dispendiosos do que outras opções, sendo 
processos independentes e expeditos. 

Perspetivas divergentes entre 
os funcionários do governo e os 
funcionários dos BMD 

Apesar de a maioria dos respondentes que são 
funcionários do governo considerar que as 
suas opiniões foram recolhidas em relação às 
prioridades e estratégias dos BMD, a nossa análise 
demonstrou discrepâncias significativas entre 
as prioridades e preferências dos funcionários 
do governo e as perceções e opiniões dos 
funcionários dos BMD. Os funcionários dos BMD 
tiveram tendência a subestimar a importância 
de determinadas funções e características do 
financiamento e operações dos BMD em relação 
aos funcionários do governo, ou a sobrestimar o 
seu próprio desempenho, especialmente no que 
diz respeito à prestação de assistência técnica e 
aconselhamento em relação a políticas. 

A diferença mais marcada em termos de 
opinião prendeu-se com a relevância atribuída 
ao impacto a longo prazo da assistência 
técnica e aconselhamento em relação a 
políticas após a conclusão de um projeto: 92% 
dos respondentes entre os funcionários do 
governo classificaram este ponto como muito 
ou extremamente importante, mas apenas 
58% dos funcionários dos BMD considerou o 
mesmo. Apesar de o conhecimento do contexto 
e cultura local, aconselhamento em relação 

a políticas e assistência técnica atempados e 
flexíveis e aconselhamento imparcial terem sido 
considerados como muito ou extremamente 
relevantes pelos funcionários do governo, esses 
aspetos foram considerados relevantes por 
apenas 74 a 78% dos respondentes dos BMD. 

Os funcionários dos BMD também sobrestimaram 
a importância de determinados setores para os 
funcionários do governo. Na maioria dos casos, 
apenas uma das principais três prioridades em 
termos de setores selecionados é partilhada entre 
os funcionários do governo e os funcionários 
dos BMD. Isto é especialmente verdadeiro para a 
mitigação e adaptação às alterações climáticas.

Conclusões e recomendações 
preliminares 

As evidências recolhidas a partir do inquérito a 
quase 500 funcionários do governo e funcionários 
dos BMD sugerem as seguintes recomendações 
para os acionistas e administradores dos BMD, 
caso os BMD pretendam melhor refletir as 
necessidades, prioridades e perspetivas dos 
países clientes nas suas estratégias, instrumentos 
financeiros e operações.

• Não esquecer que os BMD são bancos para 
os seus países clientes. Os funcionários do 
governo valorizam a oferta global dos BMD de 
financiamento, assistência técnica, convocação 
e investigação. Receber financiamento em 
condições mais favoráveis do que as do 
mercado, em elevados volumes e de forma 
previsível, é considerado como extremamente 
ou muito importante. Esta opinião é partilhada 
entre as várias regiões, sendo maioritariamente 
válida para países que pedem empréstimos em 
condições bonificadas e não bonificadas da 
parte dos BMD. 



• Servem países de rendimento baixo e 
rendimento alto. Todos os grupos de países 
no espectro dos rendimentos - que pedem 
empréstimos com condições mais ou menos 
duras dos BMD - consideram que os BMD 
oferecem apoio relevante às suas estratégias 
de desenvolvimento, sendo que os países os 
consideram instituições eficazes. 

• Investimento em aumentos de capital gerais 
e rondas de reabastecimento. Alguns BMD 
enfrentarão em breve constrangimentos na sua 
capacidade de empréstimo sem um aumento de 
capital geral ou uma ronda de reabastecimento 
mais generosa para dar resposta a um potencial 
aumento da procura dos seus países clientes. 

• Reconsiderar as condições em termos de 
políticas sobre novos empréstimos para 
dar resposta à procura dos clientes por 
financiamento mais flexível. Os países clientes 
valorizam a flexibilidade no financiamento de 
desenvolvimento, mas esta também é a área em 
que o desempenho dos BMD tem a classificação 
mais baixa. Uma preferência pelo financiamento 
flexível também sugeriria um estabelecimento 
de prioridades para instrumentos semelhantes 
ao apoio orçamental. Contudo, no geral, 
percebemos que os funcionários do governo 
optariam por financiamento de projetos de 
investimento se tivessem escolha. Estes não 
são flexíveis, mas também não dependem de 
reformas nas políticas.  Olhando para o futuro, 
os BMD poderão ter de aceitar que a sua 
capacidade de utilizar o seu financiamento para 
influenciar diretamente as políticas através de 
condições vai tornar-se cada vez mais limitada 
ao longo do tempo.

• Simplificar os empréstimos dos BMD. Isto 
não incluiria apenas a simplificação das regras 
de aquisição e gestão financeira, mas também 
uma maior diminuição das fases iniciais do 
ciclo do projeto, da nota de conceito ao 
primeiro pagamento. 

• Reavaliar a oferta de cooperação técnica 
e aconselhamento em termos de políticas, 
bem como o seu impacto a longo prazo 
além dos ciclos de projetos individuais. 
Existem lacunas significativas na perceção da 
relevância e da qualidade da assistência técnica 
e aconselhamento sobre políticas entre os 
funcionários dos BMD e os funcionários do 
governo. O impacto a longo prazo da assistência 
técnica foi uma prioridade clara para os 
funcionários do governo, mas subestimado 
pelos funcionários dos BMD e o aspeto da 
assistência técnica em que os BMD foram 
classificados como sendo menos eficazes. 

• Abordar as limitações ao financiamento da 
procura em relação às alterações climáticas 
e, de forma mais geral, aos bens públicos 
globais (BPG). Em comparação com os 
funcionários do governo, é mais provável que 
os funcionários dos BMD sugiram que os BMD 
devem focar as suas operações na adaptação 
e mitigação das alterações climáticas. Uma 
possível explicação é que os países não estão 
dispostos a suportar os custos financeiros 
dos projetos e programas sobre a mitigação 
das alterações climáticas cujos benefícios 
serão regionais e também globais. Vai ser 
necessário que as futuras reformas lidem com 
a tensão duradoura entre os BMD estarem bem 
posicionados para financiar BPG, dadas as suas 
operações e áreas de intervenção em vários 
países, e o seu atual modelo de financiamento 
e atribuição de recursos baseado nos países, 
que desincentiva a procura de empréstimos 
para projetos e programas relacionados com 
BPG. Isto incluiria a compreensão de que os 
incentivos aos países que pedem empréstimos 
ajudará a expandir a sua procura por 
financiamento de BPG, incluindo  
alterações climáticas.



Este inquérito destina-se a proporcionar 
contributos com base em evidências para 
informar os acionistas e administradores dos 
BMD a reverem a sua direção estratégica, 
operações e instrumentos para melhor refletirem 
as perspetivas dos países clientes. Em última 
análise, o futuro do financiamento e operações 
dos BMD depende da procura sustentada de 
subsídios e empréstimos da parte dos países-
membros em setores prioritários, assistência 
técnica, aconselhamento em relação a políticas, 
convocação e análise de políticas. 


