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• Apesar de terem sido feitos progressos importantes, ainda existia um
défice significativo de capital humano antes da pandemia e uma
recuperação duradoura depende da recuperação do capital humano, ao
mesmo tempo que são reforçados os sistemas de prestação de serviços
para a sua construção, proteção e utilização
• A menos que sejam tratadas com investimentos decisivos, as cicatrizes do
choque da COVID-19 sobre o capital humano e a produtividade futura podem
tornar-se permanentes

• Isto exige a garantia da adequação, eficiência e sustentabilidade das despesas
públicas em relação aos resultados do capital humano durante os períodos de
aperto orçamental e sistemas de prestação de serviços reimaginados num
mundo digital

• O reforço da governação será fundamental para garantir que as despesas
têm um impacto positivo nos resultados do capital humano e para
restabelecer a confiança dos cidadãos
• Garantir a existência de recursos para o capital humano envolve colocar
os resultados do capital humano no centro do processo orçamental e dar
prioridade às despesas que contribuem para a acumulação e utilização do
capital humano.

• O aumento das receitas internas, a reestruturação e alívio da dívida e o
planeamento para futuras crises

Capital Humano para a Recuperação
e um Desenvolvimento Resiliente e
Inclusivo

3

 O capital humano é um motor chave do crescimento que tem externalidades
positivas substanciais e constrói uma lógica para repensar o papel das finanças
públicas nos investimentos em capital humano.
 A pandemia da COVID-19 desencadeou uma emergência de saúde global e uma
crise económica sem precedentes, com impactos em múltiplas frentes, desde a
saúde, educação e nutrição até aos empregos, igualdade de géneros e igualdade
socioeconómica — impactos que exacerbaram os défices de capital humano préexistentes e ameaçam fazer recuar uma década de progresso na acumulação de
capital humano.
 Dando prioridade aos investimentos em capital humano e melhorando a eficiência
das instituições e dos sistemas de prestação de serviços subjacentes, as finanças
públicas podem não só ajudar a impulsionar uma recuperação verde, resiliente e
inclusiva da COVID-19, mas também proporcionar uma base para um futuro
aumento da produtividade e crescimento.

• O capital humano - o conhecimento, as competências e a saúde que as pessoas
acumulam ao longo das suas vidas, permite-lhes realizar o seu potencial como membros
produtivos da sociedade - é crítico para o desenvolvimento dos indivíduos e das
comunidades e para o crescimento económico dos países.
• O capital humano é responsável por dois terços da riqueza total a nível mundial e é o
principal motor do crescimento num mundo cada vez mais integrado (World Bank, The
Changing Wealth of Nations, 2018).
• O Índice de Capital Humano (ICH) mede a produtividade sob as perspetivas das crianças
Quanto capital humano pode uma criança nascida hoje esperar adquirir aos 18 anos, tendo em
conta os riscos de uma saúde precária e a fraca educação que prevalece no país onde vive?
• Os investimentos em capital humano têm elevadas taxas de retorno e efeitos
multiplicadores. O financiamento público pode criar o ambiente necessário para impulsionar o
sector privado (assim como a assistência ao desenvolvimento e as remessas) na expansão,
adaptação e utilização do capital humano para a recuperação e mais além.
• O financiamento público para o capital humano é crucial para enfrentar os impactos da
crise da COVID-19, apoiando uma recuperação resiliente e gerando externalidades
positivas

Saúde e nutrição
Mais 130 milhões de pessoas a
sofrer de uma má nutrição grave em
2020 (WFP)

Um aumento de até 45% e 39%
na mortalidade de crianças com
menos de 5 anos e mortalidade
materna, por mês, respetivamente,
em países com rendimentos baixos e
médios (lancet)

Um aumento de 10%, 20% e
36% de mortes por HIV, TB e
malária,
Alargamento das interrupções nos
abastecimentos médicos para mães e
bebés em 75% dos 36 países em
que foi feito um levantamento (GFF).

Educação
1,6 mil milhões de
estudantes sem irem à
escola em abril de 2020
(perto de 720 milhões
atualmente)
Aumento de 10 pp na pobreza de
aprendizagem (passando de 53%
para 63%) e 0,6 anos adicionais
perdidos de escolaridade ajustada à
qualidade

US$10 triliões

Proteção social e empregos

340 milhões de empregos

Mais 1,3 milhões de

perdidos no T4, especialmente em
sectores com elevada concentração
de mulheres (ILO)

casamentos infantis entre 20202030 (UNFPA)

1,6 mil milhões

de
trabalhadores informais com os
seus meios de subsistência em
risco – quase metade da força de
trabalho global

Quebra projetada de 20%

31 milhões
47 milhões
7 milhões

nas remessas (KNOMAD), BM)

Mais 18 milhões pessoas

10 milhões

Igualdade de
género

extremamente pobres em países
frágeis e afetados por conflitos

143-163 milhões mais de
pessoas extremamente pobres
estimadas até ao fim de 2021

As mulheres despendem 3
vezes mais tempo do que o
homens a prestar cuidados não
remunerados (ILO. 2018).

Fonte: Equipa do Banco Mundial, com base no GEP, 2021 (painel a) e baseado na Base de Dados de Medidas Fiscais do FMI, 2021 (painel b).

•
•
• VERDE:
• O planeamento familiar pode ter um impacto positivo na utilização dos recursos, diminuir os danos
ambientais e a fragmentação da terra.
• Redes de segurança permitem fazer reformas nos subsídios ao petróleo, carbono ou serviços
públicos para a transição para a energia limpa.
• Desenvolvimento de competências para empregos com baixas emissões de carbono e apoio,
adaptação e mitigação de programas de obras públicas e de inclusão económica.

• RESILIENTE:
• As pessoas que têm uma boa saúde e nutrição, educação relevante e adequada, poupanças e meios
de subsistência alternativos, assim como uma rede de segurança para quando as coisas correm mal,
são as pessoas que melhor podem resistir a um choque climático ou a pandemias.
• Sistemas de prestação de serviços com pessoal e abastecimentos adequados, adaptativos e
resistentes a choques serão capazes de resistir à próxima crise.

• INCLUSIVA:
• Os programas de educação, saúde e rede de segurança de qualidade devem alcançar os mais
pobres e satisfazer as necessidades dos mais vulneráveis, incluindo as pessoas com deficiência.

Despesas Públicas para Construir,
Proteger e Utilizar o Capital Humano
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 Um quadro de despesas orientado para os resultados ajuda a identificar um conjunto
coerente de programas de despesas a favor dos pobres e que têm um elevado impacto
em todos os sectores, com base em dados e contextos nacionais.
 Para reduzir as perdas permanentes de capital humano devidas à crise da COVID-19, as
prioridades imediatas são restaurar a saúde, proteger as crianças pequenas da má
nutrição e outros danos, trazer as crianças de volta para a escola e recuperar as perdas
de aprendizagem, evitar a "cicatrização" dos jovens e apoiar as oportunidades para obter
rendimentos do trabalho.

 Outras melhorias na cobertura universal da saúde, no desenvolvimento da primeira
infância, na aprendizagem, na proteção social e na capacitação económica das mulheres
podem contribuir para uma recuperação inclusiva, resiliente e sustentável.
 A novas tecnologias e inovações podem ajudar a fortalecer os sistemas de prestação de
serviços.

• Lacuna considerável no financiamento mesmo antes da COVID
• Os países com baixos rendimentos têm de duplicar as suas despesas na educação para
atingirem os ODSs

• Mas mais despesas nem sempre se traduzem em melhores resultados
• Uma teoria multissectorial de
mudança para resultados
selecionados para o capital humano
pode orientar a priorização das
despesas
• Com base em evidências globais
(por exemplo, Painel Consultivo para
a Educação Global sobre
intervenções "boa/melhor opção")
• Adaptado ao contexto do país para
identificar uma mistura relevante de
despesas/programas

Prioridades a curto prazo

Agenda a médio/longo prazo

Saúde

Controlar a pandemia através do reforço da vigilância da
doença e do lançamento de campanhas de vacinação
Recuperar a saúde das pessoas através de serviços de
saúde essenciais e a favor dos pobres (por exemplo,
imunização/nutrição infantil); saúde materna/reprodutiva;
NCD, etc.) e melhor proteção financeira (por exemplo,
redução/eliminação das taxas de utilização)

Reiniciar o progresso rumo aos UHC (Cuidados médicos
universais) (por ex. o aumento da cobertura no México
de 31,1 milhões para 55,6 milhões em 2013, após a
crise financeira global)
A expansão da cobertura pode estender-se a longo
prazo a pessoas desempregadas (por ex. Bósnia e
Herzegovina) e a migrantes e requerentes de asilo não
documentados (Suécia).

Educação

Minimizar as perdas de aprendizagem através da gestão
da continuidade da aprendizagem, reabertura das
escolas bem planeada, medidas a favor dos pobres para
facilitar a retenção/renovação das matrículas (por
exemplo, campanhas de retenção/renovação de
matrículas em Madagáscar centradas nas
raparigas/estudantes em risco; programa nacional de
reforço escolar no Reino Unido)

Acelerar a aprendizagem (por ex., o programa Tusome
do Quénia) e satisfazer as futuras necessidades de
competências (aumento da competências/aquisição de
novas competências para empregos verdes)

Prioridades a curto prazo

Agenda a médio/longo prazo

ECD

Evitar privações severas (por ex., má nutrição
aguda, stress tóxico) e assegurar a continuidade
do acesso à saúde básica, complementado com
transferências de dinheiro e apoio aos
pais/prestadores de cuidados

Desenvolver uma abordagem multissectorial ao
desenvolvimento na primeira infância (ECD) (por
ex. o plano estratégico para o ECD do Ruanda com
CCT centrados na criança e com um fornecimento
coordenado de serviços complementares)

Empregos

Evitar cicatrizes através de subsídios de emprego
temporários, retoma/expansão dos serviços de
cuidados a crianças/idosos, medidas para permitir
que os estudantes permaneçam mais tempo na
escola, alívio do fluxo de caixa das empresas (por
exemplo, adiamento do pagamento de
empréstimo no Paquistão; diferimento do
pagamento de impostos na Rússia), expansão da
assistência social aos agregados familiares dos
trabalhadores informais com baixos rendimentos
e programas de "dinheiro por trabalho"

Reforçar os programas de formação
(especialmente para empregos verdes) e
capacitação das mulheres (por ex., eliminar leis e
regulamentos discriminatórios para género Paquistão permitindo que as mulheres registem as
empresas da mesma forma que os homens)

•
•
•

Maximizar os benefícios das ações complementares e multissectoriais
Fornecer novos serviços (por exemplo, terapêutica digital para a saúde mental) ou transformar a forma como os serviços são
prestados de uma forma centrada nas pessoas

• Mas com investimentos consideráveis na infraestrutura digital
•
•
•

Com o sector privado a desempenhar um papel importante;
Com regulamentos sólidos (por exemplo, normas de cibersegurança, privacidade e proteção de dados); e
Instituições fortes para uma maior eficiência e responsabilização

• Saúde:
•

Cuidados de saúde primários "aptos para a utilização", com capacidade de intervenção em recursos financeiros/humanos para
responder a choques

• Educação:
•
•

Plataformas de aprendizagem digitais acessíveis para permitir que a aprendizagem ocorra em qualquer lugar com um sistema de
informação para acompanhar os estudantes em risco e envolver os cidadãos;
Mecanismos de financiamento e responsabilização ligados aos resultados da aprendizagem (por exemplo, o Ceará)

• Proteção Social e Emprego:
•
•

Sistema de proteção social adaptativo associado a programas para a inclusão/capacitação económica das mulheres
Adoção da tecnologia digital combinada com competências e regulamentos para empregos digitais para aumentar a resiliência do
mercado de trabalho

Governação capaz de Traduzir Políticas Orçamentais
em Resultados para o Capital Humano
7/23/2021
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 A obtenção de resultados para o capital humano exige a priorização de
políticas, uma forte coordenação entre ministérios, agências e jurisdições,
e ênfase na formulação de políticas baseadas em evidências. Isto tem
sido evidente especialmente durante a pandemia da COVID-19 e será
também a chave para a recuperação.
 A gestão dos orçamentos governamentais e dos recursos humanos pode
beneficiar de uma orientação para os resultados, com especial ênfase na
responsabilização pelos resultados, facilitada pelas tecnologias digitais.
 Os governos podem renovar o contrato social em torno do capital
humano, restaurando a confiança dos cidadãos através de uma maior
transparência e mais oportunidades para a participação dos cidadãos na
formulação de políticas e na alocação de recursos.

•

:
a seletividade é fundamental e pode ser auxiliada por um processo
de tomada de decisão baseado em evidências (ou seja através de unidades de prestação de
serviços, sistemas de rastreio do desempenho, painel de controlo das políticas)

eliminar contradições
políticas, partilhando e evitando duplicações entre diferentes orçamentos ministeriais,
rastreio regular dos objetivos interagências.
através de toda a cadeia de prestação de serviços

•

•

• O alinhamento entre o orçamento e as necessidades dos prestadores de serviços
do sector/linha da frente é fundamental.
• A priorização eficaz das despesas exige a reconciliação dos custos da
concretização dos objetivos políticos com os recursos disponíveis.
• As decisões orçamentais são políticas, mas podem ser melhor informadas através
de uma orçamentação mais orientada para os resultados em termos de capital
humano
- Elaboração de orçamento para obter resultados no Peru
- Regras orçamentais que regem o processo orçamental e o enquadramento a médio prazo
- Repensar o atual conceito de despesas correntes e de capital

• Depois do orçamento estar alinhado com os resultados para o capital humano, o
sistema de Gestão das Finanças Públicas deverá entregar recursos aos
utilizadores finais locais.
- Os desafios incluem: libertações de fundos atrasadas e imprevisíveis, fragmentação de saldos
de caixa, processos de aprovisionamento pesados, dificuldade na apresentação atempada de
relatórios
- Utilização de sistemas digitais para melhorar a execução do orçamento
- Quadros orçamentais intergovernamentais (por ex. bolsas e resultados da aprendizagem em
Moçambique)

• Responsabilização e enquadramento da Monitorização e Avaliação para
monitorizar o progresso do capital humano

• A motivação e produtividade da força de trabalho que presta os serviços é um
determinante fundamental para os resultados para o capital humano.
- Qualidade da gestão
• As tecnologias digitais oferecem possibilidades de baixo custo para melhorar a
responsabilização e a produtividade dos prestadores de serviços
- Procura de trabalhadores fantasma na Nigéria através do sistema de identificação
digital
- Utilização de uma monitorização da saúde dos trabalhadores utilizando smartphones
no Paquistão

- As tecnologias digitais aliadas aos "complementos analógicos" são fundamentais
para a obtenção de resultados de capital humano.
- A COVID-19 destacou este facto para a construção de burocracias resilientes no sector
público
• A participação do sector privado, juntamente com a regulamentação e supervisão
governamental, pode melhorar o acesso e a qualidade da prestação de serviços

Obter Recursos para as
Prioridades do Capital Humano
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 As pressões orçamentais imediatas impostas pela crise da COVID-19
exigem a proteção de recursos para as prioridades do capital
humano, especialmente em países com baixos rendimentos e com
restrições financeiras.
 A médio prazo, a mobilização de recursos internos será uma fonte
primária de investimentos em capital humano e para uma
recuperação resiliente.
 É importante que os governos revejam os orçamentos em todos os
sectores e dentro deles para cortar despesas improdutivas e reforçar
a resiliência fiscal.

• Os desequilíbrios orçamentais ligados ao choque da COVID-19 implicarão ajustamentos,
tornando crucial proteger as despesas que apoiam o capital humano e o
desenvolvimento a longo prazo;
• Em muitos sectores, as rúbricas orçamentais mais fáceis de cortar são muitas vezes
críticas para a continuidade dos serviços e a redução dos seus financiamentos poderia
ter implicações imediatas e a longo prazo nos resultados para o capital humano;
• Uma abordagem granular do ajustamento orçamental centrar-se-ia nos resultados e no
papel de categorias de despesa específicas para a eficiência de um sector específico e
respetivos retornos sociais globais a médio e longo prazo;
• Um planeamento e classificações claras dos programas dentro do orçamento podem
permitir uma melhor compreensão entre sectores do impacto que as mudanças nas
despesas podem ter nos resultados para além do ano corrente.

• Os recursos internos serão uma fonte primária para impulsionar uma recuperação resiliente,
verde e inclusiva a médio prazo;
• Os países que ficam aquém da regra dos 15% do PIB para a Gestão do Risco de Desastres
(DRM) devem aumentar os gastos globais em DRM para poderem gastar em capital humano;
• As opções incluem:
- Aumentar a cobrança global de receitas através do alargamento da base tributária;
- Melhorar a equidade fiscal de modo a que a carga fiscal aumente com os rendimentos ou a
riqueza do contribuinte;
- Incluir verbas orçamentais dedicadas suaves para proporcionar fluxos de financiamento adicionais
e protegidos para investimentos em capital humano;
- Introduzir impostos na saúde para desencorajar o consumo nocivo através de desincentivos
financeiros;
- Oferecer incentivos aos contribuintes para que façam investimentos em capital humano;
- Introduzir impostos ambientais para gerar co-benefícios para a saúde e o clima.
• O aumento da descentralização das despesas relacionadas com o capital humano,
essencialmente na educação e na saúde, para os governos locais realça a importância das

finanças locais e, especialmente, dos impostos sobre a propriedade.

• Os subsídios à energia são um exemplo de como as despesas regressivas que
promovem a utilização ineficiente de combustíveis fósseis com consequências
negativas tanto para o meio ambiente como para a saúde, podem ser
redirecionados para servir as pessoas:
- O Egito reduziu com sucesso os subsídios aos combustíveis fósseis de 7% do PIB em 2013/14
para 2,7% em 2016/17;
- O espaço orçamental foi utilizado para programas de transferência de rendimentos, ampliação
do programa de almoços escolares e a realocação de recursos para a saúde e educação;
- As despesas com a educação ultrapassaram as despesas com os subsídios à energia no AF de
2015;
- Na Indonésia, os subsídios à energia caíram de 3,2% do PIB em 2014 para 1% em 2015.
- Em 2014, a Indonésia gastou US$28,9 mil milhões em subsídios à energia. Em 2017, esse
valor caiu para US$7,3 mil milhões, enquanto as despesas com a saúde atingiram US$8 mil
milhões e com as infraestruturas US$30,1 mil milhões.

• A redução dos subsídios à energia gera grandes co-benefícios, incluindo a
redução dos riscos climáticos;
• As realocações dentro dos orçamentos sectoriais podem proteger os serviços
da linha da frente;
• O sector privado pode ser uma fonte de financiamento para o capital humano,
assim como um fornecedor de serviços relacionados com o capital humano.

• Os credores comerciais e oficiais bilaterais precisam de se envolver na reestruturação e
alívio da dívida para proteger as despesas em capital humano e evitar os períodos de
austeridade orçamental que podem levar à erosão do capital humano;
• A identificação de partes das despesas como investimentos de longo prazo na
acumulação de capital humano aumenta as perspetivas de mobilização das poupanças
internas e externas para investimentos em capital humano;

• O apoio internacional para o capital humano continua a ser fundamental, durante e
para além da crise da COVID-19, especialmente para os países com baixos rendimentos
(PBRs) e os mais frágeis de entre eles:
- Nos PBRs (651 milhões de pessoas), o PIB médio per capita em 2018 era de US$796 e as despesas
médias per capita em saúde eram de US$40;
- Assim, nos PBRs apenas isto corresponderia a 5% do PIB para um mero mínimo de despesas com a
saúde;
- Para muitos destes países, isto representa mais de metade da sua cobrança de receitas domésticas;
- Portanto, estes países requerem um apoio internacional prolongado e em escala.

• Sempre que possível, a racionalização das despesas com capital humano no âmbito das
regras dos fundos soberanos (SWF) pode ajudar tanto a proteger essas despesas de
reviravoltas como a fazer um planeamento a médio prazo.

• O reforço da resiliência dos países a crises futuras envolverá
investimentos tanto na redução como na mitigação dos riscos;
• Podem ser introduzidas reformas que diminuirão a probabilidade e a
gravidade de futuras crises;
• A preparação para mitigar futuras crises envolve fazer investimentos em
sistemas de resposta a diversas crises, desde pandemias a desastres
naturais e choques económicos;

• Sistemas reforçados de prestação de serviços podem ajudar a evitar os
piores impactos das crises e a desenvolver respostas ágeis quando as
crises ocorrem;
• À medida que os países procuram criar resistência a choques futuros,
precisam de ser preparados instrumentos financeiros para que possam
ser utilizados rapidamente assim que surgirem crises futuras.

Passos seguintes
• Plano de compromisso/envolvimento
interno/externo
• Notas "como fazer" para traduzir as mensagens
do documento em ações práticas

Questões para debate
• Que oportunidades podem existir para utilizar
este enquadramento para fazer avançar o
diálogo nacional?
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