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Parte 1: O que é a Gover-
nação?

O conceito de Governação é um concei-
to vago, elástico e flexível, que aborda todo o 
processo de tomar decisões e o processo pelas 
quais essas decisões são implementadas ou não, 
assim como a gestão de recursos públicos e a 
forma como o poder é exercido na sociedade. 

Foi um conceito desenvolvido pelo Banco 
Mundial (BM) e que foi utilizado pela primei-
ra vez num relatório de 1989 sobre a África 
Subsaariana. Aparece como uma das principais 
justificações dos resultados negativos dos Pro-
gramas de Ajustamento Estrutural (PAEs) em 
vários países em desenvolvimento. Para o BM, 
a qualidade da governação ou da existência de 
mecanismos governamentais que funcionem 
adequadamente tem uma influência importan-
te no sucesso ou insucesso de PAEs. Por boa 
governação entende-se uma governação ca-
racterizada pela: participação dos stakeholders, 
decisões orientadas para um consenso, respon-

sabilidade, transparência, efetiva e eficiente, 
igualitária e inclusiva, Estado de Direito e fis-
calização de poder. 

Parte 2: Como se mede a 
Governação?

O BM tem utilizado vários indicadores 
para avaliação da qualidade da governação:

1) Capacidade e abertura da participação 
dos cidadãos de um determinado país na es-
colha do seu governo, bem como as suas li-
berdades e garantias, entre elas a liberdade de 
expressão, liberdade de associação e meios de 
comunicação independentes;

2) Estabilidade política, a ausência de 
violência e atos de terrorismo, e a probabili-
dade de golpes de estado ou guerras civis;

3) Eficácia do Governo, qualidade dos 
serviços públicos prestados, a administração 
pública e o sistema burocrático, a autonomia 
e capacidade face às pressões políticas e o 
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Com a assinatura da Agenda para a Mu-

dança  (2011) a União Europeia (UE) reforçou 
o seu compromisso político com a  boa  gover-
nação  a  nível  político,  económico,  social  e  
ambiental no apoio aos países em desenvolvi-
mento.

Como componente da política externa 
da EU, a política de cooperação internacional 
pretende assegurar, de forma contínua, um 
desenvolvimento sustentável e inclusivo, uma 
vez que o apoio à boa governação dos países 
em desenvolvimento é do próprio interesse 
das instituições europeias e dos cidadãos que 
estas representam, com destaque para o apoio 
europeu aos países com fronteiras físicas com a 
UE e países da África Subsariana. Atualmente, 
os principais países recetores da ajuda europeia 
para a boa governação são a Turquia, a Sérvia, 
o Afeganistão, a Nigéria, a República Demo-
crática do Congo e a Jordânia.

Considerando a importância da eficácia 
das instituições governamentais, a Política Ex-
terna da UE, tem demonstrado, com sua ajuda, 
capacidade de incentivar a concretização de re-
formas nos país recetores da ajuda em matéria 
de Direitos Humanos, Democracia, Estado de 
Direito e apoio à Sociedade Civil, comprovada 
no Plano de Ação da UE para a Democracia e 
Direitos Humanos (2015 - 2019).

A UE tem destacado o apoio combina-
do entre segurança e suporte à governação, 
principalmente em cenários de Estados frágeis 
- políticia e socialmente instáveis, como na 
maioria dos países da África Subsariana. 

A UE, especificamente em África, tem 
vindo a contribuir diretamente para a passa-
gem pacífica de regimes transitórios após con-
flitos civis armados, através do apoio na criação 
e consolidação de instituições democráticas. 

A política de cooperação europeia em 
matéria de ajuda à boa governação distribuiu-
se entre 2005 e 2014 em diversas áreas, com 
destaque para 67% desta ajuda dedicada ao 
apoio da eficácia das instituições governamen-
tais e cerca de 37% do apoio da UE a ser apli-
cado no desenvolvimento de capacidades de 
gestão da adminstração pública e fiscal.

Em matéria de orçamento, entre 2005 e 
2014 a UE contribui com um total de 22.835 
milhões de dólares para apoio a reformas de 
governação, representadando cerca de 22% 
deste valor ajuda aos países de África Subsa-
riana e 33% relativos aos países vizinhos eu-
ropeus, nomeadamente os Balcãs e Turquia, 
no âmbito da Política Europeia de Vizinhança 
(PEV).

A Boa Governação na APD da UE

caixa 1.



O Índice de Ibrahim 
mede a qualidade da go-
vernação de todos os paí-
ses africanos anualmente.

É composto por 90 
indicadores, dividido em 
4 categorias, subdivididas 
em 14 subcategorias. Da 
junção destes indicadores 
resulta uma medida oficial 
de performance governa-
tiva. As 4 categorias que 
compõem o Índice de 
Ibrahim são: Segurança 
e Estado de Direito; Par-
ticipação e Direitos Hu-
manos; Oportunidade de 
Desenvolvimento susten-
tável e Desenvolvimento 
Humano.

A obtenção de da-
dos, muitas vezes difícil 
nos 54 países africanos 
analisados (2016), é com-
posta por dados oficiais 
disponibilizados, rela-
tórios de investigação e 
também por recolhas de 
testemunhos nas socieda-
des civil em estudo.

Esta diversidade de 
recolha de dados permite 
que os resultados sejam 

mais fiáveis do que seriam 
se a fonte fosse apenas 
uma. O facto de o indi-
cador abranger as mais 
variadas áreas permite ter 
uma avaliação mais com-
pleta da realidade social 
económica e política do 
país em estudo.

Na análise dos da-
dos, para realização do 
Índice de Ibrahim, são 
consideradas as seguin-
tes características de boa 
governação nos Estados 
avaliados: Mensurável; 
Transparente; Rege-se 
pelo Estado de Direito; In-
clusiva e equitativa; Eficaz 
e eficiente; Participativo.

Neste caso, con-
soante maior ou menor 
cumprimento destes parâ-
metros é possível definir 
os países como pratican-
tes de boa governação ou 
não.

O Índice de Mo Ibrahim 
sobre a Boa Governação

caixa 2.

Ranking dos países africanos 
no Índice Mo Ibrahim

Ranking em 2015 / 
54 países analisados

SCORE 
/100

Tendên-
cia

2006-2015

1º Mauritius 79.9 +2.3 ↑

2º Botswana 73.7 -0.5 ↓

3º Cabo Verde 73.0 +1.9 ↑

4º Seychelles 72.6 +4.0 ↑

5º Namíbia 69.8 +3.6 ↑

6º África do Sul 69.4 -1.9 ↓

7º Tunísia 65.4 +3.4 ↑

8º Gana 63.9 -2.1 ↓

9º Ruanda 62.3 +8.4 ↑

10º Senegal 60.8 +3.7 ↑

11º São Tomé e 
Príncipe

60.5 +2.9
↑

21º Moçambique 52.3 -1.8 ↓

Média Africana 50.0 +1.0 ↑

44º Guiné-Bissau 41.3 +4.0 ↑

45º Angola 39.2 +5.0 ↑

54º Somália 10.6 +0.3 ↑

Fonte: Mo Ibrahim Foun-
dation, 2016 IBRAHIM 
INDEX OF AFRICAN 
GOVERNANCE.



processo de formulação e implementação de 
políticas;

4) Estado de Direito, na sua dimensão de 
regulador e guardião da ordem pública, atra-
vés da observação da execução de contratos, 
de estabelecimento e respeito pelos direitos de 
propriedade, pela ação e fiscalização das auto-
ridades e do sistema judicial, e a incidência e 
ocorrência de crimes e de violência generali-
zada;

5) Fiscalização da existência de corrupção 
no poder público e o combate ao sequestro do 
poder político pelas elites e interesses privados. 

Vários estudos têm procurado diferentes 
formas e indicadores para avaliar a qualidade 
da governação. No início, o BM desenvolveu 
uma abordagem tecnocrática através da medi-
ção da eficiência da administração segundo os 
princípios do modelo burocrático Weberia-
no, como por exemplo, a medição do grau de 
hierarquia e recrutamento baseada no mérito, 
na eficiência e organização e nas qualificações 
técnicas. Outra abordagem, focalizou-se na 
capacidade de redução e alívio da pobreza por 
parte das instituições públicos como indica-
dor de boa governação e que levou à emer-
gência dos programas nacionais de redução 
estratégica da pobreza (PREP). A boa gover-
nação é desde os anos 1990s um dos fatores 
que condicionam a concessão de ajuda pública 
ao desenvolvimento (APD) por uma grande 
maioria dos doadores tradicionais membros 
da OCDE-CAD. Ou seja, a concessão de APD 
está dependente da existência de boa governa-
ção nos países recetores.

Parte 3: Boas práticas e bene-
fício da Boa Governação?

A boa governação permite o aumento da 
confiança – nacional e internacional - no go-
verno local se as decisões forem tomadas de 
forma transparente e responsável, atuando de 
forma independente com base nos interesses 
gerais das populações que representam.

As boas práticas de governação benefi-
ciam os agentes políticos e governamentais 
através do reforço de processos abertos, re-
presentativos, democráticos e escrutinados 
pelas comunidades. Este procedimento pode 
incentivar ao aumento da confiança institu-
cional entre responsáveis políticos eleitos e 
a sociedade, contribuindo para o aumento da 
participação cívica ativa informada e esclare-
cida dos cidadãos através da sociedade civil 
ou pela participação em organizações e movi-
mentos políticos.

O espírito de debate e discussão nos pro-
cessos de tomada de decisão governamental – 
local, regional, nacional ou internacional - é 
beneficiado através do cumprimento de boas 
práticas de governação, através do reconheci-
mento de diferentes opiniões e que conduzem 
à tomada de decisões melhor ponderadas, que 
no fundo refletem as diversas manifestações 
de interesse das sociedades.

A boa governação fortalece as institui-
ções do Estado, diminuindo as probabilidades 
de desintegração territorial, afastando a pos-
sibilidade de conflitos internos ou luta direta 
pelo acesso ao poder politico e económico.



Neste domínio, a interconexão entre boa 
governação, direitos humanos e desenvolvi-
mento é utilizada frequentemente pela comu-
nidade internacional através do compromisso 
de promover a democracia e fortalecer o Esta-
do de Direito. 

A defesa desta interconexão é fundamen-
tal para o processo de desenvolvimento e para 
a cooperação internacional, patente nos Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 
2015) e iniciado com os Objetivos de Desen-
volvimento do Milénio (ODM 2000), bem 
como pela garantia do respeito dos direitos 
humanos e das liberdades fundamentais reco-
nhecidas internacionalmente.

Objetivos comuns como a erradicação da 
pobreza, paz duradoura, instituições inclusi-
vas e participativas, o Estado de Direito, as 
questões como a igualdade de género, acesso 
universal aos cuidados de saúde, garantias de 
habitação digna e permanente, entre outras, 
são transversais à boa governação, direitos 
humanos e desenvolvimento.

A boa governação permite deste modo 
que as regras e comportamentos dos Estados 
sejam geridos e ajustados de acordo com inte-
resses gerais das comunidades.
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Um “Estado falhado” é um Estado com 
instituições frágeis e ineficazes pela ausência 
de ordem e interna, originando a incapacida-
de de prover as populações de serviços e bens 
públicos essenciais como hospitais, escolas, 
serviços administrativos e entre outros, que 
impedem o desenvolvimento económico, 
acentuando o empobrecimento generalizado 
e o potencial surgimento de conflitos civis.

Normalmente um Estado falhado so-
fre com problemas de legitimação do poder 
político e grande oposição interna podendo 
mesmo, em alguns casos, levar à desintegra-
ção ou sessação territorial – Sudão e Sudão 
do Sul (2011).

Muitos dos Estados falhados, atual-
mente, são países com um passado recente 
difícil por terem enfrentado guerras civis, 
terrorismo organizado ou por serem regi-
mes autoritários.

Os países que aparecem com o grau 
mais alto de necessidades são países africa-
nos e alguns países do Médio Oriente. 

A relação entre o nível de desenvolvi-
mento de um país e a democracia é uma re-
lação não tão direta como se pode imaginar, 
ou seja, o facto de um pais ser mais demo-
crático que outro isso não significa que este 

será mais desenvolvido.

África, naturalmente, devido ao seu 
passado de colonial e de redefinição de fron-
teiras levou a que muitas etnias ficassem cin-
gidas ao mesmo território o que originou a 
muitos conflitos entre grupos e em certos ca-
sos (como Angola) a uma guerra civil numa 
disputa pelo poder.

No Médio Oriente o caso é diferente. 
Os casos da Síria e Iraque são casos especí-
ficos de guerra que levaram ao enfraque-
cimento do poder político e consequente-
mente à sua incapacidade de fornecer bens 
públicos à sua população. 

Países com grande quantidade de re-
cursos naturais, também têm propensão para 
serem alvo de conflitos e guerras (Costa do 
Marfim nos anos 90, da Libéria ou da Repú-
blica Democrática do Congo) e ainda o caso 
do Sudão, país que se viu assolado por uma 
guerra entre Sudão do Norte e Sudão do Sul 
atrasando e agravando as já muito delicadas 
condições do país.

O que é um “Estado falhado”?

caixa 3.
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