Kit de ferramentas de Análise da Economia Política

Análise da Economia Política
A Análise da Economia Política (AEP) diz respeito a compreender como as mudanças
acontecem. Há muitos factores interligados que dão forma aos processos de mudança no
âmbito de um determinado contexto. Compreender esta complexidade pode ajudar-nos a
identificar como melhor influenciar as mudanças e tomar decisões mais bem informadas do
ponto de vista político.
O kit de ferramentas da AEP proporciona uma abordagem estruturada para analisar como
as mudanças ocorrem; do nível nacional ao local. Pode ajudar a dar forma às nossas
estratégias nacionais, programas e mesmo decisões diárias.

As quatro ferramentas no kit de ferramentas da AEP
O kit de ferramentas consiste de quatro ferramentas diferentes. Complementam-se umas às
outras, mas também podem ser utilizadas separadamente como exercícios separados.
Cada ferramenta inclui uma orientação para a dinamização, um conjunto de perguntas
fundamentais e pontos a discutir, e exercícios de participação para ajudar a visualizar as
características da economia política em análise. Destinam-se a ajudar a produzir análises
rápidas de boa qualidade, a melhorar a nossa compreensão de que estratégias, tácticas ou
decisões podem ser apropriadas nos diferentes contextos em que trabalhamos. No entanto,
não devem ser vistas como exercícios de planeamento independentes. Muitos outros
factores (tal como as capacidades, a experiência, ou as oportunidades de financiamento)
irão finalmente dar forma à direcção enveredada.
Este kit de ferramentas baseia-se em ferramentas existentes usadas pela WaterAid e outros
protagonistas do sector. Foi elaborado por Stuart Kempster, com o apoio de Andrés Hueso.
Pode entrar em contacto com eles se tiver perguntas ou feedback, ou se desejar ter acesso
às versões das ferramentas que se podem modificar com o fim de as adaptar.
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AEP da Estratégia Nacional
O que é? Esta ferramenta é uma síntese das abordagens existentes à Análise da
Economia Política a nível nacional. O objectivo é usar como base os conhecimentos
existentes do contexto político e económico a nível nacional, e produzir uma análise
estruturada de como estes factores interagem com os objectivos da WaterAid.

Quando usá-la: Como parte da análise do contexto para a sua reflexão estratégica ou
quando estiver a preparar ou a rever a estratégia do programa nacional. Ajuda a responder
à pergunta sobre como as mudanças ocorrem a nível nacional. A ferramenta pode ser
usada para realizar um workshop interno, ou para estruturar termos de referência se a AEP
a nível nacional for encomendada a terceiros.

AEP da Estratégia do Sector
O que é? Esta ferramenta baseia-se na Análise da economia política motivada pelos
problemas do Banco Mundial e a Estrutura para a economia política dos sectores, da ODI,
com informação adicional sobre as ferramentas já a ser usadas pela WaterAid e por outras
ONGs para analisar as questões a nível de sector. Concentra-se no "problema" de se
conseguir o acesso universal em sectores individuais, com o objectivo de aproveitar os
conhecimentos técnicos da WaterAid e melhorar a nossa compreensão das políticas e
relações que influenciam como as mudanças ocorrem em sectores diferentes.

Quando usá-la: A ferramenta é útil para "análises da situação dos programas" quando se
projectam programas de sectores ou se influenciam planos. Apoia a reflexão estratégica
sobre a questão de como as mudanças acontecem a nível de sector, e o que pode dar
origem às mudanças necessárias para se conseguir acesso universal. Outras ferramentas
(por exemplo, análise de reforço do sector que pode ter levado a cabo) ou publicações (por
exemplo, panoramas gerais do estatuto de um país, avaliações da provisão de serviços, ou
os relatórios de WASH-BAT) podem já ter identificado os "engarrafamentos "dos sectores.
Esta ferramenta deve ser utilizada para melhorar a compreensão das políticas e das
relações que estão na base destes obstáculos. A ferramenta pode ser usada para realizar
um workshop interno, ou para estruturar termos de referência se a AEP a nível de sector for
encomendada a terceiros.

AEP Táctica
O que é? Esta ferramenta também se baseia na Análise da Economia Política motivada
pelos problemas (Problem-driven Governance and Political Economy Analysis) do Banco
Mundial, com informação adicional das ferramentas que já estão a ser utilizadas pela
WaterAid e outras ONGs para analisar os problemas a nível micro. O objectivo é melhorar a
nossa compreensão das políticas e das relações que governam como as mudanças
ocorrem dentro de questões específicas, e para ajudar a afinar as tácticas que usamos para
realizar as mudanças.

Quando usá-la: A ferramenta poderia ser usada em resposta ao aparecimento de
desafios e oportunidades específicos (por exemplo a introdução de legislação nova), ou
quando se projecta ou revêem projectos ou intervenções individuais. Complementa as
ferramentas da AEP das Estratégias, e poderia basear-se nas análises anteriores a estes
níveis mais elevados. Também poderia ser usada depois de a "AEP Quotidiana" ter
demonstrado a necessidade de uma análise mais detalhada de uma questão específica.
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AEP Quotidiana
O que é? Esta ferramenta foi copiada do Programa de Liderança do Desenvolvimento
(Universidade de Birmingham). É uma "estrutura de análise política simplificada" que tem
como objectivo ajudar os funcionários da frente de batalha a compreender o contexto
político em mudança e a tomar decisões políticas informadas diariamente. A ferramenta
proporciona uma lista de controlo condensada para ajudar a levar a cabo uma análise
política rápida e fazer disso uma parte acessível das práticas normais de negócios.

Quando usá-la: Para responder a todas as pequenas questões diárias que têm de ser
avaliadas durante o decorrer do nosso trabalho normal (por exemplo, o anúncio de que o
Ministro da Saúde se vai demitir, ou um convite para aderir a uma iniciativa de diversos
intervenientes). A ferramenta foi projectada para ser usada de modo flexível; poderia ser
usada independentemente no seu escritório, ou poderia ser usada como base para
discussões de grupo. Pode ser possível aproveitar-se a AEP anterior a níveis mais
elevados. Do mesmo modo, a AEP quotidiana pode indicar a necessidade de haver uma
análise Estratégica ou Táctica mais detalhada.
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Ferramenta da Estratégia Nacional
Descrição: A ferramenta é uma síntese das abordagens existentes à Análise da Economia
Política (AEP). O objectivo é usar como base os conhecimentos existentes do contexto
político e económico a nível nacional, e produzir uma análise estruturada de como estes
factores interagem com os objectivos da WaterAid.

Orientação para a dinamização:
Quando usá-la: Para reflexão estratégica, quando se planeiam estratégias nacionais ou
planos de influência. Ajuda a responder à pergunta de como as mudanças ocorrem a nível
nacional. A ferramenta pode ser usada para realizar um workshop interno, ou para
estruturar termos de referência se a AEP a nível nacional for encomendada a terceiros.
Pode ser usada como ferramenta separada, mas também vai ajudar a produzir informação
para a estratégia do sector e a análise táctica da economia política.
Recursos de que vai precisar: Fotocópias (página 2); papel para blocos gigantes; canetas
marcadoras; impressão do Cubo da AEP (página 7 - diversas cópias se fizer este exercício
em grupos pequenos).
Duração: Idealmente, é um workshop de meio dia. No mínimo, serão necessárias duas
horas - se tentar terminar em duas horas, pense em responder antes às "perguntas
principais" e use o tempo do workshop para uma análise detalhada (usando os pontos de
discussão). Assegure-se que deixa pelo menos 15 minutos para a Secção 6 ("O que vem
a seguir?")
Orientação Geral: Encorajar as pessoas a pensar analiticamente sobre como as
mudanças ocorrem. As principais perguntas em cada secção delineiam os tópicos e
conceitos que têm de ser discutidos; os "pontos de discussão" irão incitar as pessoas a
pensar sobre os conceitos analíticos tal como incentivos, interesses e ideias. No entanto,
os pontos de discussão não se destinam a ser definitivos, mas sim sugestões para orientar
a sua análise. Através das secções 1-4, encoraje as pessoas a tentar fazer associações
entre as secções (ou seja como se associam as características nacionais às relações de
poder, etc.) Antes de iniciar o workshop, decida como a análise irá ser documentada
(relatório detalhado, nota informativa, etc.) e quem será responsável por o fazer.
Lacunas de conhecimentos: É provável que haja algumas perguntas que o grupo tenha
dificuldade em responder. Minimize este risco planeando antecipadamente para garantir
que tem uma boa gama de conhecimentos e experiência no workshop (incluindo
convidados externos, se for apropriado). Durante todo o workshop, encoraje as pessoas a
serem honestas sobre o que não sabem. Desafie as pessoas em relação aos factos e
suposições, e mantenha uma lista clara de onde é necessário haver informação adicional.
Encoraje as pessoas a pensar em como podem descobrir esta informação (por exemplo,
há alguém com quem se pode falar, ou uma publicação que possamos ler?).
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1. Quais são as principais características do país?
Analise os factores enraizados que apoiam a economia política do país
-

-

A finalidade desta secção é analisar e compreender como as características a
longo prazo de um país (ou seja a história, geografia, estruturas sociais e
financeiras, etc.) influenciam os incentivos, interesses, e ideias da economia
política moderna.
É provável que estas características sejam fixas a curto e médio prazo, e irão
apoiar muitas das relações de poder e regras discutidas nas secções 2 e 3.
Uma pergunta de cada vez, descreva primeiro as características principais, e em
segundo lugar (usando os pontos de discussão como orientação) analise como
estas características influenciam a vida política, económica e social actual.
Utilizando o bloco de notas gigante (flip chart) coloque a descrição e análise numa
tabela e cole-a a uma parede para poder ser usada como ponto de partida para
uma discussão nas secções subsequentes.

2. Onde se encontra o poder?
Analise as relações de poder nas esferas política, social e económica
-

-

A finalidade desta secção é compreender a natureza das relações de poder.
Seguindo uma estrutura semelhante à secção 1, responda a cada pergunta à vez
e descreva as principais relações e fontes de poder. Depois, usando os pontos de
discussão, analise como estas características influenciam os incentivos e
interesses de grupos importantes, e se actuam como obstáculos para mudar ou
incentivar a mudança.
Utilizando o bloco de notas gigante (flip chart) coloque a descrição e análise numa
tabela e cole-a a uma parede para poder ser usada como ponto de partida para
uma discussão nas secções subsequentes.

3. Que regras governam os comportamentos das pessoas?
Analise as regras formais e informais que dão forma aos interesses e acções
das pessoas
-

-

-

A finalidade desta secção é compreender as "regras" que governam como as
pessoas interagem umas com as outras, incluindo regras formais e oficiais (por
exemplo, leis, legislação, eleições, etc.) e as regras informais (modos de trabalhar,
normas sociais/culturais, etc.).
Seguindo a mesma estrutura das secções anteriores, deve seguir as perguntas
principais para identificar as principais regras, e depois usar os pontos de
discussão para analisar como estas regras influenciam os incentivos, interesses e
ideias das pessoas.
Utilizando o bloco de notas gigante coloque a descrição e a análise numa tabela e
cole-a a uma parede para poder ser usada como ponto de partida para uma
discussão nas secções subsequentes.
Encoraje as pessoas a reflectir sobre as ligações entre as regras e o poder, e
entre as regras e as características nacionais.

4. Que modos de pensar dão forma à política e debate públicos?
Analise os factores enraizados que apoiam a economia política do país
-

-

A finalidade desta secção é compreender o modo como as ideias e as convicções
condicionam as decisões e os modos como as pessoas se comportam.
Como no caso das secções anteriores, siga as perguntas principais para
identificar as ideias e convicções principais, e usar os pontos de discussão para
analisar como interagem com os incentivos e interesses das pessoas.
Utilizando o bloco de notas gigante coloque a descrição e análise numa tabela e
cole-a a uma parede para poder ser usada como ponto de partida para uma
discussão nas secções subsequentes.
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-

Encoraje as pessoas a reflectir sobre as associações entre as ideias e as regras,
e entre as ideias e as características nacionais.

5. O que significa isso para a WaterAid?
Trace a economia política do país no âmbito do Cubo da AEP e discuta as
implicações para a estratégia.
-

-

-

-

-

-

Esta secção é uma experiência de ideias, planeada para ajudar a reunir a análise
das secções anteriores de modo mais integrado.
O objectivo é traçar a economia política do país no âmbito de um Cubo da AEP; a
dimensão e o formato do Cubo da AEP do país deve então proporcionar algumas
ideias sobre como a WaterAid pode usar esta análise para melhorar as estratégias
a nível de país.
Comece por discutir cada dimensão do cubo individualmente. Começando com a
"Estabilidade" discuta como a análise das características, poder, regras, e ideias
do país se relacionam com o conceito de estabilidade. Depois tome uma decisão
sobre o alcance da estabilidade, e trace-a no cubo. Repita estes passos para a
"visão de desenvolvimento" e "cultura de governação". Deve então ser capaz de
desenhar o Cubo da AEP do país.
Nesta secção, encoraje as pessoas a "unir os pontos" das secções 1-4 sendo
cada dimensão do cubo uma síntese da análise anterior. Por exemplo, a "visão de
desenvolvimento" diz respeito mais obviamente aos modos de pensar. No entanto,
as características nacionais, relações de poder, e regras também têm uma
influência sobre quão robusta é a visão de desenvolvimento do país na prática.
O exercício do Cubo da AEP pode ser levado a cabo como um grupo grande, ou
em grupos mais pequenos. Se for levado a cabo em grupos mais pequenos, o
objectivo poderia ser comparar os cubos diferentes, e discutir o que influenciou
diferentes decisões sobre cada dimensão.
Se a AEP for subcontratada, este exercício poderia ser levado a cabo com o(a)
consultor(a) depois do estudo, para encorajar os funcionários a pensar mais
analiticamente sobre o contexto do país.
Proporcionaram-se exemplos do "tipo ideal" de configurações de economia
política. Destinam-se a estimular a discussão sobre quais podem ser as
implicações da configuração da economia política de um país para a estratégia
nacional da WaterAid. Estes exemplos devem ser usados para orientar a sua
discussão, em vez de serem receitas sobre o que se deve fazer em todos os
contextos.

6. O que vem a seguir?
Nesta secção final, encoraje as pessoas a reflectirem sobre o exercício e a
chegarem a acordo sobre os passos seguintes. Faça as perguntas que se
seguem:
-

-

O que é que as pessoas acharam útil? Aprenderam algumas lições óbvias?
Desafiaram algumas das suas suposições ou ideias originais sobre como as
mudanças ocorrem? Se assim for, vai ter algumas implicações para o modo como
trabalhamos ou o modo como enquadramos as questões e lutamos a favor das
mudanças?
Quais são as lacunas de conhecimentos mais importantes? Como podemos
encontrar a informação necessária? Quem vai ser responsável por o fazer, e até
quando?
Que outras ferramentas podem ser úteis para traçar um progresso mais
detalhado? Por exemplo, as ferramentas de reforço do sector, as ferramentas de
abordagem com base nos direitos humanos, as listas de controlo da
desigualdade? Quem vai ser responsável por organizar tudo isto?

6

Kit de ferramentas de Análise da Economia Política

-

Com base nas lições aprendidas da análise, há alguns passos pequenos que se
possam dar a curto prazo para melhorar a nossa abordagem estratégica? Quem
vai ser responsável por isso, e até quando?
Há algumas implicações a longo prazo para a estratégia? Quem vai ser
responsável por andar para a frente com o que se aprendeu da análise?
Como se irá documentar a análise, e quem vai ser responsável por o fazer?
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Perguntas e pontos de discussão importantes
Pontos de discussão:

1. Quais são as principais
características do país?

- História política: de que modo é que os interesses e
incentivos actuais dos partidos políticos foram formados
por eventos ou processos históricos importantes? As
ideias são formadas pelos eventos passados (por
exemplo, as ideias das guerras de libertação nacional
ainda influenciam o debate público)?
- Geografia: os interesses políticos e económicos estão
ligados à geografia física? Os factores climáticos ou
demográficos dão forma às decisões políticas e
económicas?
- Sociedade e cultura: as ideologias prevalentes são
formadas pelas convicções socioculturais? De que
modo é que essas convicções são reveladas (por
exemplo, estatuto diferente para homens e mulheres;
desigualdade entre grupos sociais; tensão entre
estruturas oficiais legais e normas culturais)?
- Economia: como é que as características da economia
influenciam os incentivos dos políticos (por exemplo, a
riqueza dos recursos naturais aumenta a corrupção)?
- Receitas do governo: uma base doméstica de
impostos reduz a responsabilidade perante os
cidadãos? Qual é a escala do apoio dos doadores?
Qual é a natureza da responsabilidade perante os
doadores?
- Geopolítica: as relações com os protagonistas
internacionais influenciam os incentivos dos
protagonistas nacionais (políticos, empresários, etc.)?

Analise os factores enraizados que apoiam a
economia política do país.
a) Quais são os eventos mais importantes na
história política do país, e como dão forma
à política contemporânea?
b) De que modo é que a geografia do país
influencia a política e a economia do
mesmo? É um país interior, tem disputas
sobre fronteiras, certas áreas são
inacessíveis?
c) De que modo é que a sociedade e a
cultura do país têm impacto sobre a vida
política e económica?
d) Qual é a estrutura da economia? Que
sectores são mais significativos, qual é a
função do estado, há uma economia
informal florescente?
e) De onde vêm as receitas do governo?
f) De que modo é que a geopolítica influencia
a política e a economia nacional? Que
papéis desempenham os protagonistas
externos (por exemplo, o governo
transnacional, os doadores, as empresas
multinacionais, a hegemonia regional, etc.)?

2.

Onde se encontra o poder?
Pontos de discussão:

Analise as relações de poder nas esferas
política, social e económica

- Grupos de elite: quais são os principais interesses dos
diferentes grupos de elite (ou seja, dos líderes dos
grupos étnicos, partidos políticos, grupos religiosos,
proprietários de empresas/terras)? Há algum
compromisso que satisfaça todos estes interesses, ou
certos grupos ameaçam criar conflitos?
- Poder económico: os grupos com poder económico
influenciam os políticos? (por exemplo, através de
financiamento de partidos, ou a ameaça de transferir as
empresas para outros países?)
- Autoridade: qual é a fonte desta legitimidade? Os
interesses destes líderes são consistentes com os
interesses dos grupos que representam?
- Legitimidade: pode ser dos políticos eleitos ou dos
líderes tradicionais. O poder é legitimado através de
processos democráticos, através de
patrocínios/clientelismo, ou por valores tradicionais de
hierarquia?
- Robustez organizacional: há conflitos entre os
interesses destas organizações? De que modo é que
as organizações usaram o próprio poder para provocar
mudanças?

a) Como é que o poder é distribuído entre
diferentes grupos de elite? Quão estável é
o equilíbrio de poder?
b) Que grupos detêm o poder económico, ou
têm controlo sobre recursos importantes?
c) Quem tem a autoridade para falar em nome
dos diferentes grupos sociais (por exemplo,
oficiais eleitos, líderes ou chefes
tradicionais; líderes religiosos)?
d) De que modo é que as elites poderosas
conseguem legitimidade para o poder que
detêm?
e) Que grupos têm a força organizacional
para causar problemas políticos ou provocar
mudanças (por exemplo, partidos políticos,
movimentos sociais, os militares, os
sindicatos)?
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3. Que regras governam os
comportamentos das pessoas?

Pontos de discussão:
- Estado de direito: os incentivos das pessoas
são motivados pelo Estado de Direito, ou
supõe-se que a lei pode ser evadida se
necessário?
- Processo político: quão transparente é o
processo, e quem está envolvido? Que
incentivos é que o processo cria para as
pessoas envolvidas no processo?
- Normas burocráticas: tome em consideração
se a burocracia do governo se baseia em
regras/práticas claras, previsíveis e
transparentes, ou se os modos de trabalhar
são mais informais. Que incentivos se criam
assim?
- Normas culturais: são regras informais que
ditam como as pessoas interagem umas com
as outras diariamente. De que modo é que as
normas influenciam os modos de trabalhar e
os modos de pensar?
- Expectativas dos cidadãos: de que modo é
que as expectativas dos cidadãos dão forma
aos incentivos dos políticos?

Analise as regras formais e informais que
dão forma aos interesses e acções das
pessoas
a) Até que ponto são as elites políticas
limitadas pelo Estado de Direito?
b) Qual é o processo político, e como se
elabora a legislação?
c) Que normas burocráticas ou práticas
influenciam as decisões?
d) De que modo é que as normas
culturais afectam os processos
políticos (por exemplo, há métodos
tradicionais para resolver disputas que
funcionam em paralelo com o sistema
legal formal)?
e) Quais são as expectativas que os
cidadãos têm em relação aos oficiais
eleitos (por exemplo, patrocínio
individual; vantagens específicas para
certos grupos; ou procurar conseguir
desenvolvimento nacional para bem de
todos)?

4. Que modos de pensar dão forma à
política e debate públicos?

Pontos de discussão:
- Ideologias dominantes: que interesses
servem as ideologias dominantes? Estas ideias
são geralmente aceites? Até que ponto são
contestadas?
- Ideias culturais: quão influentes são as ideias
culturais? Promovem ou inibem as mudanças
sociais? Promovem ou inibem a igualdade (por
exemplo, no que diz respeito ao género)?
- Religião: há conflitos entre grupos religiosos?
As ideias religiosas são usadas para beneficiar
os interesses de grupos específicos?
- Poder para dar forma a ideias: como se leva
a cabo o debate nacional? Quem controla os
meios de comunicação de massa, e que
interesses são servidos pelos meios de
comunicação? Qual é o papel dos meios de
comunicação sociais e da internet para criar
modos novos de pensar?
- Ideias transnacionais: até que ponto é que as
ideias no país são influenciadas pelos
discursos globais (por exemplo, direitos
humanos, desenvolvimento sustentável,
liberalização económica, etc.)?

Analise os factores enraizados que apoiam
a economia política do país
a) Quais são as ideologias dominantes
e os valores que dão forma ao sistema
político?
b) Que ideias culturais têm influência
sobre a política e a economia (por
exemplo, sobre as regras hierárquicas
ou os papéis tradicionais dos
géneros)?
c) Até que ponto é que a religião
influencia a constituição, legislação ou
outras políticas?
d) Quem tem o poder para dar forma às
ideias? Como se produz informação
para o debate público?
e) Até que ponto é que as ideias
transnacionais influenciam o governo
ou a sociedade civil?
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5. O que significa isso para a
WaterAid?

O Cubo da AEP

Trace a economia política do país no âmbito do
Cubo da AEP e discuta as implicações
estratégicas
Sintetize as Secções 1-4 para traçar o seu
Cubo da AEP juntamente com as dimensões
seguintes:
(1) Estabilidade: quão estável é o país,
politicamente e economicamente?
(2) Cultura de governação: a governação
baseia-se nos procedimentos institucionais
formais ou nas relações informais?
(3) Visão do desenvolvimento: até que ponto estão os grupos de poder unidos por uma
visão comum de desenvolvimento? Ou a cooperação baseia-se em interesses próprios ou
de grupo?
Apesar de as configurações possíveis não terem limite, seguem-se alguns tipos de economia
política facilmente reconhecíveis, e as possíveis implicações que poderiam ter para o trabalho
da WaterAid:
Visão estável, institucionalizada e forte: a maioria dos grupos de elite
apoia o equilíbrio de poder existente e os grupos estão coordenados em redor
de uma visão comum do desenvolvimento. A economia é relativamente
estável e a governação pública é meritocrática e institucionalizada. A
coligação dirigente adopta uma perspectiva política a longo prazo e tem um
forte potencial para desenvolvimento.
A WaterAid poderia trabalhar estrategicamente: proporcionando ao
governo competência técnica em áreas que lhes faltem, ou identificando os
"ângulos mortos" na política, e lutando a favor de melhorias. Envolver-se em
processos e procedimentos políticos formais seria a estratégia mais eficaz.
Visão instável, pessoal, fraca: a economia política caracteriza-se pela
instabilidade e os interesses a curto prazo. Os grupos de elite são motivados
pelo acesso a rendimentos económicos em vez de uma visão comum, e a
cultura de governação favorece o patrocínio e o clientelismo.
A WaterAid poderia trabalhar estrategicamente: promovendo a
capacitação e responsabilidade dos cidadãos e apoiando "ilhas de eficácia"
(procurando mudar a opinião das elites políticas através de uma
demonstração de boas práticas) A estratégia poderia concentrar-se em
mudanças pequenas e graduais. As iniciativas de reforma em grande escala
podem ter menos probabilidades de êxito.
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Híbrido: As configurações mais comuns encontram-se algures entre estes
extremos, e frequentemente não formam cubos iguais (por exemplo, um país
pode ser muito estável com uma cultura pessoal de governação). Em certas
áreas políticas pode ser possível pensar a longo prazo, sendo os incentivos a
curto prazo prevalentes em outras áreas.
A WaterAid poderia trabalhar estrategicamente: desenvolvendo uma
"abordagem mista", adaptada especificamente à economia política do país.
Por exemplo, proporcionar apoio técnico nas áreas políticas onde a
governação é robusta, e apoiar a capacitação e responsabilidade dos
cidadãos nas áreas políticas que têm uma governação fraca ou incentivos a
curto prazo.
Compare-as com o Cubo da AEP do seu próprio país:
a) As abordagens estratégicas sugeridas são válidas?
b) Se não, que outras abordagens poderiam ser mais apropriadas (por exemplo, reforçar o
sector, ou uma abordagem com base nos direitos humanos)? E porquê?
c) Com base na análise, quais são as vantagens e riscos das diferentes abordagens
estratégicas?
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Ferramenta da Estratégia do Sector
Descrição: A ferramenta baseia-se na Governação motivada pelos problemas e na Análise
da Economia Política (Problem-driven Governance and Political Economy Analysis) do
Banco Mundial e na Estrutura para compreender a economia política dos sectores
(Framework for understanding the political economy of sectors) da ODI, com informação
adicional das ferramentas que já estão a ser utilizadas pela WaterAid e outras ONGs para
analisar os problemas a nível de sector.
Em seguida à ambição da estratégia global da WaterAid de ajudar a alcançar toda a gente
em todo o lado até 2030, a ferramenta concentra-se no desafio de conseguir o acesso
universal em sectores individuais. O objectivo é usar como base os conhecimentos técnicos
que a WaterAid tem dos sectores para melhorar o nosso entendimento das políticas e
relações que influenciam como as mudanças ocorrem.

Orientação para a dinamização:
Quando usá-la: Para reflexão estratégica, quando se planeiam estratégias nacionais ou
planos de influência. Ajudar a responder à pergunta sobre como as mudanças acontecem
a nível de sector, e o que pode dar origem às mudanças necessárias para se conseguir
acesso universal. Outras ferramentas ou publicações (por exemplo, Panoramas Gerais do
Estatuto de um País, Avaliações da Provisão de Serviços, ou os relatórios de WASH-BAT)
podem já ter identificado os obstáculos dos sectores. Esta ferramenta deve ser utilizada
para melhorar o entendimento das políticas e as relações que apoiam estes obstáculos. A
ferramenta complementa a Ferramenta da Estratégia Nacional da WaterAid, e poderia ser
usada juntamente com a mesma, ou como exercício separado.
Recursos de que vai precisar: Fotocópias (página 3); papel de bloco de notas gigante;
canetas marcadoras (3 cores); blocos post-it ou cartões pequenos (3 cores).
Duração: Idealmente, é um workshop de meio dia. No mínimo, serão necessárias duas
horas - se tentar terminar em duas horas, pense em responder antecipadamente à Secção
1 e use o tempo do workshop para uma análise detalhada (nas Secções 2-4). Assegure-se
que deixa pelo menos 15 minutos para a Secção 5 ("O que vem a seguir?")
Orientação Geral: Encorajar as pessoas a pensar analiticamente sobre como ocorrem as
mudanças. As principais perguntas em cada secção delineiam os tópicos e os conceitos
que têm de ser discutidos; os "pontos de discussão" irão incitar as pessoas a pensar sobre
os conceitos analíticos tal como incentivos, interesses e ideias. No entanto, os pontos de
discussão não se destinam a ser definitivos, mas sim sugestões para orientar a sua
análise. Durante toda a análise, encoraje as pessoas a tentar fazer associações entre as
secções (ou seja como se associam as características nacionais às relações de poder,
etc.) Antes de iniciar o workshop, decida como a análise irá ser documentada (relatório
detalhado, nota informativa, etc.) e quem será responsável por o fazer.
Lacunas nos conhecimentos: É provável que haja algumas perguntas que o grupo tenha
dificuldade em responder. Minimize este risco planeando antecipadamente para garantir
que tem uma boa gama de conhecimentos e experiência no workshop (incluindo
convidados externos, se for apropriado). Durante todo o workshop, encoraje as pessoas a
serem honestas sobre o que não sabem. Desafie as pessoas em relação aos factos e
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suposições, e mantenha uma lista clara de onde é necessário que haja informação
adicional. Encoraje as pessoas a pensar em como podem descobrir esta informação (por
exemplo, há alguém com quem se pode falar, ou uma publicação que possamos ler?).

1. Em que posição nos encontramos?
Descreva as características mais importantes da economia política do sector.
-

-

-

-

A finalidade desta secção é definir o contexto e descrever as principais
características do sector que serão analisadas em maior detalhe nas secções 2-4.
Crie duas tabelas como se segue, dividindo as características em "protagonistas"
e "factores", e preencha as colunas de descrição com os factores ou protagonistas
mais importantes:
Descrição dos
protagonistas
Ex. Ministério das Finanças.
Ex. Provedores de serviços

Análise

Descrição dos factores
Ex. Política
Ex. Modos de Trabalhar

Análise

As principais perguntas e pontos de discussão para esta secção proporcionam um
guia sobre o que se deve incluir.
Se for o seu objectivo organizar um workshop de duas horas, esta secção deve
ser preparada antecipadamente para dar tempo a uma análise mais aprofundada
nas secções subsequentes. Se for preparada antecipadamente, o primeiro passo
do workshop deve ser verificar se falta alguma coisa importante.
A informação exigida pode estar disponível na Estratégia do Programa Nacional
da WaterAid ou em publicações externas, tal como os Panoramas Gerais do
Estatuto do País, as Avaliações da Provisão de Serviços ou os relatórios de
WASH-BAT.
Assegure-se que inclui a WaterAid como um protagonista!

2. Como chegámos aqui?
Descreva as características mais importantes da economia política do sector.
-

-

A finalidade desta secção é analisar as características da Secção 1 (protagonistas
e factores). Se tiver identificado uma lista comprida de características, seleccione
as 10-15 características mais importantes em que focar a atenção (assegurandose que tem tempo para uma análise detalhada de cada uma delas).
Em seguida às perguntas principais, e com base nos pontos de discussão,
preencha a coluna da Análise tanto para os protagonistas como para os factores.
Descrição dos
protagonistas
Ex. Ministério das
Finanças.
Ex. Provedores de
serviços

Análise
Ex. prioridade atribuída a promover o
crescimento económico nas zonas urbanas.
Ex. a ideologia política dominante promove a
provisão de serviços do sector privado
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3. O que significa isso para o acesso universal?
Mapear a economia política do sector à volta do objectivo de acesso universal.
-

-

-

A finalidade desta secção é criar um Mapa da AEP que mostre as principais
características da economia política do sector e identificar as principais relações
entre as mesmas.
Usando o papel do bloco gigante, uma parede grande ou espaço numa secretária,
e cartões/notas post-it, siga os passos (a) a (d) para criar um mapa da AEP do
sector. O mapa deve concentrar-se no objectivo do acesso universal.
Identificar as relações entre as características é uma parte importante deste
processo. Sugeriram-se três tipos de relação: "relação de trabalho", "ter poder
sobre", e "influência sobre". Esta lista não deve ser considerada definitiva, e
podem adicionar-se outros tipos de relação se se desejar (por exemplo, também
pode usar linhas sólidas para as relações oficiais/formais e linhas tracejadas para
relações informais/pessoais).
Não mapeie somente as relações entre os protagonistas. Também é importante
examinar a relação entre factores diferentes (por exemplo, as características
nacionais têm influência sobre os modos de trabalhar?) e entre factores e
protagonistas (por exemplo, os modos de pensar influenciam os interesses dos
protagonistas? E outros protagonistas têm poder sobre os modos de pensar?).

4. Como podemos progredir agora?
Analise o mapa da economia política e delineie uma rota para chegar ao acesso
universal.
-

-

-

A finalidade desta secção é analisar as relações descritas na secção 3 e usar esta
análise para compreender melhor como podemos trabalhar estrategicamente para
provocar mudanças, com o objectivo final de conseguir o acesso universal (por
exemplo, o que deve ter prioridade, qual deve ser a sequência das intervenções?).
Enquanto a análise na secção 2 lida individualmente com as características, a
análise nesta secção deve concentrar-se nas relações e ligações entre as
características, tendo em consideração as questões tipo poder relativo, influência,
coligações e redes.
Usando o mapa da AEP como recurso visual, trabalhe as perguntas (a) a (e) e
utilize os pontos de discussão para analisar as relações mais importantes do
sector.
Em seguida, passe à pergunta (f) para discutir como a WaterAid poderia trabalhar
mais estrategicamente e interagir com estas relações, aproveitando as relações
positivas ou minimizando o impacto das relações negativas.
Tente identificar os diferentes pontos de entrada e vias para a mudança, e discuta
as vantagens e desvantagens de cada abordagem estratégica.

5. O que vem a seguir?
Nesta secção final, encoraje as pessoas a reflectirem sobre o exercício e a
chegarem a acordo sobre os passos seguintes. Faça as perguntas que se
seguem:
-

-

O que é que as pessoas acharam útil? Aprenderam-se algumas lições óbvias?
Algumas das suas suposições ou ideias originais sobre como as mudanças
ocorrem foram desafiadas? Se assim for, vai ter algumas implicações para o
modo como trabalhamos ou o modo como enquadramos as questões e lutamos a
favor de mudanças?
Quais são as lacunas de conhecimento mais importantes? Como podemos
encontrar a informação necessária? Quem vai ser responsável por isto, e até
quando?
Que outras ferramentas podem ser úteis para delinear uma trajectória mais
detalhada para o progresso (por exemplo, ferramentas de reforço do sector,
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-

ferramentas de abordagem com base nos direitos humanos, lista de controlo das
desigualdades)? Quem vai ser responsável por organizar tudo isto?
Com base nas lições aprendidas da análise, há alguns passos pequenos a dar a
curto prazo para melhorar a nossa abordagem estratégica? Quem vai ser
responsável por isto, e até quando?
Há algumas implicações a longo prazo para a estratégia? Quem vai ser
responsável por andar para a frente com o que se aprendeu da análise?
Como se irá documentar a análise, e quem vai ser responsável por isso?

17
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Perguntas e pontos de discussão importantes
1. Em que posição nos encontramos
agora?

Pontos de discussão:

Descreva as características mais importantes da
economia política do sector.
a) Quais são as principais estatísticas do
sector, níveis de acesso, e objectivos
nacionais?
b) Quem são os principais protagonistas do
sector? Quais são os respectivos papéis e
responsabilidades? Há alguns protagonistas
importantes externos ao sector (Ministério das
Finanças, gabinete, Presidente)?
c) Que legislação e política influenciam o
sector?
d) Há algumas características nacionais que
desempenham um papel importante no
sector, e como?
e) Que modos formais de trabalhar
influenciam o sector?
f) Que modos informais de trabalhar
influenciam o sector?
g) Que modos de pensar influenciam o sector,
e como?

- Protagonistas: considerar o governo, os
provedores de serviços, os utentes dos serviços, o
sector privado, a sociedade civil, os movimentos
sociais, as ONGs, os doadores.
- Legislação e política: considerar as que são
específicas para o sector assim como outra
legislação ou política nacional relevante (por
exemplo política orçamental.
- Características do país: factores a nível nacional a
longo prazo, tal como a geografia, o clima, as
estruturas sociais (por exemplo, desigualdade entre
os géneros), sistemas políticos, características
económicas, etc.
- Modos Formais de Trabalhar considerar os
processos de decisão, financiamento do sector,
nomeação de funcionários, etc.
- Modos informais de trabalhar: como as coisas
funcionam na prática (por exemplo, deferência
perante a autoridade, patrocínio, influência da
sociedade civil, etc).
- Modos de pensar: considerar ideologias
dominantes (por exemplo, abordagens de mercado
em relação às lideradas pelo estado), discurso
nacional/internacional, convicções culturais,
religião, etc.

2. Como chegámos aqui?
Descreva as características mais importantes da
economia política do sector
a) Quanto poder tem cada protagonista? De
que modo é que as relações de poder
influenciam a provisão de serviços e os
processos políticos?
b) Quais são os principais interesses a curto e
a longo prazo de cada protagonista?
c) Quais são as limitações que cada
protagonista enfrenta? Como influenciam a
provisão de serviços?
d) De que modo é que o legado histórico dá
forma ao sector (por exemplo legislação
anterior ou iniciativas de reforma).
e) Por que razão é que certas ideias têm mais
influência do que outras? Que interesses são
servidos pelas ideias dominantes?
f) Há algumas desigualdades na provisão de
serviços ou no acesso aos serviços?
g) De que modo é que as características
técnicas do sector influenciam as motivações
dos protagonistas?
h) Quais são os principais obstáculos e
motivadores das mudanças? De que modo
é que o sector tem estado a evoluir?
19

Pontos de discussão:
- Poder:o poder é "visível" (processos de decisão
formais, financeiro); "escondido" (modos informais
de trabalhar); ou "invisível" (normas e convicções).
- Interesses: políticas de partido, conseguir
financiamento, desenvolvimento da carreira,
cumprir objectivos, fazer lucro, mecanismos formais
de prestação de contas, etc.
- Limitações: O comportamento dos protagonistas é
condicionado pelas limitações financeiras ou
organizacionais, leis ou políticas formais,
expectativas informais (por exemplo, redes de
patrocínio), ou normas sociais integradas (por
exemplo, opiniões sobre a hierarquia social)?
- Ideias: quem tem o poder para influenciar as
ideias? Que modos de pensar promovem ou limitam
o potencial para as mudanças? Os diferentes
protagonistas enquadram as questões de modos
diferentes?
- Desigualdades: há alguns grupos sociais (por
exemplo, grupos étnicos, pessoas portadoras de
deficiência) ou áreas geográficas excluídos dos
serviços? Há desigualdades significativas entre os
géneros?
- Características técnicas: por exemplo, a
visibilidade de certas tarefas influencia os incentivos
dos protagonistas (por exemplo, infraestrutura nova
em comparação com manutenção contínua)? Ou o
nível de procura de um serviço dá forma aos
incentivos?
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3. O que significa isso para o acesso
universal?

Mapa da AEP

Mapear a economia política do sector em redor do
objectivo de acesso universal.
a) Da discussão nas Secções 1 e 2, identifique as
características mais importantes da
economia política do sector.
b) Discuta se cada característica tem um impacto
positivo ou negativo sobre o objectivo do
acesso universal. Escreva as características
positivas num cartão verde, as negativas num
cartão vermelho e use o amarelo para as
poderiam ser positivas ou negativas.
c) Coloque as características à volta do objectivo
de acesso universal; as que têm influência
directa no círculo interior, e as com influência
indirecta no círculo exterior.
d) Identifique as relações principais entre as
características; desenhe setas entre os cartões
para mostrar as relações de trabalho, as
relações de poder e as linhas de influência.
Estas setas devem ter códigos de cores para
destacar a natureza das diferentes relações
(ver diagrama).

4. Como podemos progredir agora?
Analise o mapa da AEP e delineie uma rota para
chegar ao acesso universal
a) Qual é a natureza das relações entre os
principais protagonistas?
b) Qual é a relação entre os protagonistas e os
principais factores (por exemplo, legislação e
política, características do país, modos de
trabalhar, e modos de pensar)?
c) Quem são os principais responsáveis pelas
decisões? O que influencia as decisões que
tomam?
d) Há algumas coligações políticas existentes ou
potenciais?
e) De que modo é que as relações de poder
influenciam a capacidade dos protagonistas de
provocarem mudanças?
f) De que modo podemos dar forma à nossa
estratégia para ajudar a realizar mudanças?
i. O que tem de mudar (por exemplo, é mais
estratégico concentrar-nos em reforçar o
sector ou nos direitos humanos)?
ii. Quem tem o poder de provocar mudanças?
iii. Como podemos influenciar o processo de
mudança do modo mais estratégico?
iv. Quem são os principais vencedores e
perdedores devido às mudanças? Quem irá
provavelmente opor-se às mudanças? Quais
são os riscos das diferentes estratégias?
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Pontos de discussão:
- Protagonistas principais: a base para a relação é
histórica, financeira ou pragmática? Quais são as
implicações disso? As relações principais são
levadas a cabo através de canais oficiais ou de
ligações pessoais?
- Factores principais: de que modo é que estas
relações influenciam os interesses dos
protagonistas? Criam limitações? Há conflitos entre
ideias e interesses que competem entre si? Mudar
as nossas mensagens ou enquadramento das
questões ajudaria a resolver este conflito?
- Responsáveis pelas decisões: quem os influencia?
Perante quem são responsáveis? O quê ou quem
influencia os seus interesses e ideias?
- Coligações: de que modo é que as organizações e
instituições estão a trabalhar juntas para a
mudança? Há potencial para maior envolvimento?
- Poder: o poder é exercido através de canais oficiais
ou relações pessoais? Isso encoraja ou inibe as
mudanças positivas?
- Provocar mudanças: até que ponto é que as ideias
e os interesses dos principais protagonistas estão
em conformidade com os da WaterAid? Temos a
capacidade de os influenciar directamente? Há
avenidas para trabalhar através de outros parceiros
de modo a conseguir ter maior influência? Há alguns
pontos de entrada ou oportunidades óbvios? Como
é que as nossas próprias capacidades e
posicionamento influenciam as decisões
estratégicas?
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Ferramenta Táctica
Descrição: A ferramenta baseia-se na Governação motivada pelos problemas e na
Análise da Economia Política (Problem-driven Governance and Political Economy Analysis)
do Banco Mundial com informação adicional das ferramentas que já estão a ser utilizadas
na WaterAid e outras ONGs para analisar os problemas a nível micro.
A atenção vai concentrar-se em questões e mudanças específicas, e nas tácticas
específicas que podem ser usadas para se conseguirem estas mudanças. O objectivo é
usar como base os conhecimentos da WaterAid sobre o ambiente político mais geral e
melhorar o nosso entendimento das políticas e relações que governam como as mudanças
ocorrem em relação a questões individuais.

Orientação para a dinamização:
Quando usá-la: Em resposta ao aparecimento de desafios ou oportunidades específicos,
quando se projectam ou revêem intervenções ou programas específicos, porque ajuda a
responder à pergunta sobre que tácticas a WaterAid pode usar para conseguir os nossos
objectivos estratégicos. A ferramenta complementa as Ferramentas da Estratégia Nacional
da WaterAid e da Estratégia do Sector, e poderia basear-se nas análises anteriores a
estes níveis. Também poderia ser usada depois de a "AEP Quotidiana" ter demonstrado a
necessidade de uma análise mais aprofundada.

Recursos de que vai precisar: Fotocópias (página 3); papel de bloco de notas gigante;
canetas marcadoras (3 cores); blocos post-it ou cartões pequenos (3 cores).
Duração: Idealmente, é um workshop de meio dia. No mínimo, serão necessárias duas
horas - se tentar terminar em duas horas, pense em responder antecipadamente à Secção
1 e 2 e use o tempo do workshop para uma análise detalhada (nas Secções 3-5).
Assegure-se que deixa pelo menos 15 minutos para a Secção 6 ("O que vem a seguir?")

Orientação Geral: Encorajar as pessoas a pensar analiticamente sobre como ocorrem as
mudanças. As "principais perguntas" em cada secção delineiam os tópicos e conceitos
que têm de ser discutidos; os "pontos de discussão" irão incitar as pessoas a pensar sobre
os conceitos analíticos tal como incentivos, interesses e ideias. No entanto, os pontos de
discussão não se destinam a ser definitivos, mas sim sugestões para orientar a sua
análise. Durante toda análise, encoraje as pessoas a tentar fazer associações entre as
secções (ou seja como se associam as características nacionais às relações de poder,
etc.) Antes de iniciar o workshop, decida como a análise irá ser documentada (relatório
detalhado, nota informativa, etc.) e quem será responsável por o fazer.
Lacunas nos conhecimentos: É provável que haja algumas perguntas que o grupo tenha
dificuldade em responder. Minimize este risco planeando antecipadamente para garantir
que tem uma boa gama de conhecimentos e experiência no workshop (incluindo
convidados externos, se for apropriado). Durante todo o workshop, encoraje as pessoas a
serem honestas sobre o que não sabem. Desafie as pessoas em relação aos factos e
suposições, e mantenha uma lista clara de onde é necessária informação adicional.
Encoraje as pessoas a pensar em como podem descobrir esta informação (por exemplo,
há alguém com quem se pode falar, ou uma publicação que possamos ler?).
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1. Qual é a questão que queremos mudar?
Definir a questão e a mudança que se quer realizar.
-

-

A finalidade desta secção é definir a questão e a mudança que gostaríamos de
realizar. Em alguns casos, poderia ser óbvio desde o início, e nesse caso, não é
necessário muito tempo para esta secção.
Em outros casos, a questão pode ser mais complicada; nesse caso, pode ser
vantajoso gastar tempo a discutir precisamente o que será analisado nas secções
2-5. Nestes casos, a técnica os "Cinco Porquês" pode ser usada para maior
esclarecimento.

2. Qual é a situação actual?
Descreva as características da economia política.
-

-

A finalidade desta secção é definir o contexto e descrever as principais
características do sector que serão analisadas em maior detalhe nas secções 3-5.
Crie duas tabelas como se segue, dividindo as características em "protagonistas"
e "factores", e preencha as colunas de descrição com os factores ou protagonistas
mais importantes:
Descrição dos
protagonistas
Ex. Ministério das Finanças.
Ex. Provedores de serviços

-

-

Análise

As principais perguntas e pontos de discussão para esta secção proporcionam um
guia sobre o que se deve incluir aqui.
Esta secção poderia ser preparada antes do workshop para permitir tempo para
uma análise mais aprofundada nas secções seguintes. Se preparada
antecipadamente, esta secção poderia ser usada para verificar se ficou algo
importante de fora.
Assegure-se que inclui a WaterAid como um protagonista!

3. Por que razão é que as coisas são assim?
Analise as características mais importantes da economia política.
-

-

A finalidade desta secção é analisar as características na Secção 2 (protagonistas
e factores). Se tiver identificado uma lista comprida de características, seleccione
as 10-15 características mais importantes em que focar a atenção (assegurandose de que tem tempo para uma análise detalhada de cada uma delas).
Em seguida às perguntas principais, e com base nos pontos de discussão,
preencha a coluna da Análise tanto para os protagonistas como para os factores.
Descrição dos protagonistas
Ex. Ministério das Finanças.

Ex. Provedores de serviços

Análise
Ex. prioridade atribuída a promover o
crescimento económico nas zonas
urbanas.
Ex. a ideologia política dominante promove
a provisão de serviços do sector privado

4. O que significa isso para a mudança que desejamos realizar?
Faça um diagrama das características da economia política em relação à
mudança que queremos realizar.
-

-

A finalidade desta secção é criar um mapa visual das características da economia
política e identificar as principais relações entre as mesmas.
Usando o papel do bloco gigante, uma parede grande ou espaço numa secretária,
e cartões/notas post-it, siga os passos (a) a (d) para criar um "mapa da economia
política" da questão. O mapa deve concentrar-se na mudança que queremos
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-

-

realizar (por exemplo, um sistema de monitorização nacional envolvendo oficiais
das hierarquias superiores de todos os ministérios).
Identificar as relações entre as características é uma parte importante deste
processo. Sugeriram-se três tipos de relação: "relação de trabalho", "ter poder
sobre", e "influência sobre". Esta lista não deve ser considerada definitiva, e
podem adicionar-se outros tipos de relação se se desejar (por exemplo, também
pode usar linhas sólidas para as relações oficiais/formais e linhas tracejadas para
relações informais/pessoais).
Não mapeie somente as relações entre os protagonistas. Também é importante
examinar a relação entre factores diferentes (por exemplo, as características
nacionais têm influência sobre os modos de trabalhar?) e entre factores e actores
(por exemplo, os modos de pensar influenciam os interesses dos protagonistas? E
outros protagonistas têm poder sobre os modos de pensar?).

5. Como podemos progredir agora?
Analise o mapa da economia política e delineie uma rota para a mudança
-

-

-

A finalidade desta secção é analisar as relações descritas na secção 4 e usar esta
análise para compreender melhor como podemos trabalhar tacticamente para
realizar as mudanças.
Enquanto a análise na secção 3 lida individualmente com as características, a
análise nesta secção deve concentrar-se nas relações e associações entre as
características, tendo em consideração as questões tipo poder relativo, influência,
coligações e redes.
Usando o mapa da AEP como recurso visual, trabalhe as perguntas (a) a (e) e
utilize os pontos de discussão para analisar as relações mais importantes.
Em seguida, passe à pergunta (f) para discutir como a WaterAid poderia trabalhar
mais tacticamente e interagir com estas relações, aproveitando as relações
positivas ou minimizando o impacto das relações negativas.
Tente identificar os diferentes pontos de entrada e vias para a mudança, e discuta
as vantagens e desvantagens de cada abordagem táctica.

6. O que vem a seguir?
Nesta secção final, encoraje as pessoas a reflectirem sobre o exercício e a
chegarem a acordo sobre os passos seguintes. Faça as perguntas que se
seguem:
-

-

-

O que é que as pessoas acharam útil? Aprenderam-se algumas lições óbvias?
Algumas das suas suposições ou ideias originais sobre como as mudanças
ocorrem foram desafiadas? Se assim for, vai ter algumas implicações para o
modo como trabalhamos ou o modo como enquadramos as questões e lutamos a
favor das mudanças?
Quais são as lacunas de conhecimento mais importantes? Como podemos
encontrar a informação necessária? Quem vai ser responsável por isto, e até
quando?
Que outras ferramentas podem ser úteis para delinear uma trajectória mais
detalhada para o progresso (por exemplo, ferramentas de reforço do sector,
ferramentas de abordagem com base nos direitos humanos, lista de controlo das
desigualdades)? Quem vai ser responsável por organizar tudo isto?
Com base nas lições aprendidas da análise, há alguns passos pequenos a dar a
curto prazo para melhorar a nossa abordagem táctica? Quem vai ser responsável
por isto, e até quando?
Há algumas implicações a longo prazo para a nossa abordagem táctica, ou para a
nossa estratégia mais ampla? Quem vai ser responsável por andar para a frente
com o que se aprendeu da análise?
Como se irá documentar a análise, e quem vai ser responsável por isso?
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Perguntas e pontos de discussão importantes
1. Qual é a questão que queremos
mudar?

Os "Cinco Porquês"
Esta técnica pede-lhe para identificar um
problema inicial e depois responder cinco
vezes "porque é que isto é um problema?"
Ajuda a ir para além das questões que são
imediatamente aparentes para decifrar as
causas de raiz e identificar os pontos de
entrada eficazes para a WaterAid.

Definir a questão e a mudança que
queremos realizar
a) Qual é a questão específica a ser
abordada?
b) Se houver diversas questões
relacionadas a abordar, podem-se
distinguir claramente?
c) Quais são os resultados (seja positivos
ou negativos) com que a questão está
relacionada (por exemplo, resultados do
sector persistentemente fracos,
incapacidade repetida de adoptar
reformas, emergência de "ilhas de
êxito")?
d) Que mudança queremos realizar? O
nosso objectivo da mudança é SMART
(específico, mensurável, realizável,
relevante e com limite de tempo)?

Por exemplo, se a questão inicial for: "Tem
havido um desempenho fraco persistente no
sector da água rural".
1. Porquê? A infraestrutura é inadequada.
2. Porquê? O governo local não tem
fundos.
3. Porquê? O governo local tem níveis
baixos de absorção financeira.
4. Porquê? Falta de recursos humanos na
gestão pública das finanças.
5. Porquê? Os orçamentos são
tendenciosos a favor do capital. As
despesas e atribuições para as despesas
recorrentes são demasiado baixas.

2. Qual é a situação actual?

Pontos de discussão:
- Protagonistas: considerar o governo, os
provedores de serviços, os utentes dos
serviços, o sector privado, a sociedade civil,
os movimentos sociais, as ONGs, os
doadores.
- Legislação e política: considerar as que
são específicas para o sector assim como
outra legislação ou política nacional
relevante (por exemplo política orçamental.
- Características do país: factores a nível
nacional a longo prazo (por exemplo, a
geografia, o clima, as estruturas sociais, os
sistemas políticos, as características
económicas, etc.).
- Modos Formais de Trabalhar considerar
os processos de decisão, o financiamento
do sector, a nomeação de funcionários, etc.
- Modos informais de trabalhar: como as
coisas funcionam na prática (por exemplo,
deferência perante a autoridade, patrocínio,
influência da sociedade civil, etc).
- Modos de pensar: considerar as ideologias
dominantes (por exemplo, abordagens de
mercado em relação às lideradas pelo
estado), discurso nacional/internacional,
convicções culturais, religião, etc. Os
diferentes protagonistas enquadram as
questões de modo diferente?

Descreva as características relevantes da
economia política
a) Quem são os principais protagonistas
envolvidos? Quais são os respectivos
papéis e responsabilidades? Há alguns
"suspeitos pouco usuais" externos ao
sector (Ministério das Finanças,
Presidente, sector privado)?
b) Que legislação e política influenciam a
questão?
c) Há algumas características nacionais
que desempenham um papel importante
no sector, e como?
d) Que modos formais de trabalhar
influenciam a questão?
e) Que modos informais de trabalhar
influenciam a questão?
f) Que modos de pensar influenciam a
questão, e como?

25

Kit de ferramentas de Análise da Economia Política

3. Por que razão é que as coisas são
assim?

Pontos de discussão:

Analise as características mais importantes da
economia política.
a) Quais são os principais interesses a curto
e longo prazo de cada protagonista?
b) Quanto poder tem cada protagonista?
c) Quais são as limitações que cada
protagonista enfrenta? Como influenciam a
questão?
d) De que modo é que o legado histórico dá
forma à questão (por exemplo legislação
anterior ou iniciativas de reforma).
e) Por que razão é que certas ideias têm
mais influência do que outras? As ideias
dominantes servem os interesses de
quem?
f) Há algumas desigualdades importantes
relacionadas com a questão?
g) Quais são os principais motivadores das
mudanças? De que modo é que a questão
tem estado a evoluir?

- Interesses: políticas de partido, conseguir
financiamento, desenvolvimento da carreira,
cumprir objectivos, fazer lucro, mecanismos
formais de prestação de contas, etc.
- Poder:o poder é "visível" (processos de decisão
formais, financeiro); "escondido" (modos
informais de trabalhar); ou "invisível" (normas e
convicções).
- Limitações: O comportamento dos
protagonistas é condicionado pelas limitações
financeiras ou organizacionais, leis ou políticas
formais, expectativas informais (por exemplo,
redes de patrocínio), ou normas sociais
integradas (por exemplo, opiniões sobre a
hierarquia social)?
- Ideias: quem tem o poder de dar forma às
ideias? Que modos de pensar promovem ou
limitam o potencial para as mudanças?
- Desigualdades: há alguns grupos sociais (por
exemplo, etnias, género) ou áreas geográficas
excluídos dos serviços, ou sobre quem a
questão tem impacto de diversos modos?
- Motivadores da mudança: a questão é
dinâmica? Que características motivaram as
mudanças recentes? Ou, por que razão é que as
coisas ficaram estáticas?

4. O que significa isso para a mudança que
desejamos realizar?
Faça um diagrama das características da
economia política em relação à mudança que
queremos realizar.
a) Da discussão nas Secções 2 e 3,
identifique as características mais
importantes da economia política do
sector.
b) Discuta se cada característica tem um
impacto positivo ou negativo sobre a
mudança que queremos realizar. Escreva
as características positivas num cartão
verde, as negativas num cartão vermelho e
use o amarelo para as que poderiam ser
positivas ou negativas.
c) Coloque as características à volta do
objectivo da mudança; as que têm
influência directa no círculo interior, e as
com influência indirecta no círculo exterior.
d) Identifique as relações principais entre as
características; desenhe setas entre os
cartões para mostrar as relações de
trabalho, as relações de poder e as linhas
de influência. Estas setas devem ter
códigos de cores para destacar a natureza
das diferentes relações (ver diagrama).
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5. Como podemos progredir agora?

Pontos de discussão:

Analise o mapa da AEP e delineie uma rota
para chegar à mudança
a) Qual é a natureza das relações entre os
principais protagonistas?
b) Qual é a natureza das relações entre os
protagonistas e os principais factores (por
exemplo, legislação e política,
características do país, modos de trabalhar,
e modos de pensar)?
c) Quem são os principais responsáveis
pelas decisões? O que influencia as
decisões que tomam?
d) Há algumas coligações políticas existentes
ou potenciais?
e) De que modo é que as relações de poder
influenciam a capacidade dos protagonistas
de provocarem mudanças?
f) Como podemos aguçar as nossas tácticas
para ajudar a provocar as mudanças e
conseguir o acesso universal?
i. O que tem de mudar?
ii. Quem tem o poder de provocar
mudanças?
iii. Que tácticas podemos usar para
influenciar mais eficazmente o
processo de mudança?
iv. Quem são os principais vencedores e
perdedores devido às mudanças?
Quem é provável que se oponha às
mudanças? Quais são os riscos das
diferentes tácticas?
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- Protagonistas principais: a base para a
relação é histórica, financeira ou
pragmática? Quais são as implicações
disso? As relações principais realizam-se
através de canais oficiais ou de ligações
pessoais?
- Factores principais: de que modo é que
estas relações influenciam os interesses dos
protagonistas? Criam limitações? Há
conflitos entre ideias e interesses que
competem entre si? Mudar as nossas
mensagens ou enquadramento das
questões ajudaria a resolver este conflito?
- Responsáveis pelas decisões: quem os
influencia? Perante quem são
responsáveis? O quê ou quem dá forma aos
seus interesses e ideias?
- Coligações: de que modo é que as
organizações e instituições estão a trabalhar
juntas para a mudança? Há potencial para
maior envolvimento?
- Poder: o poder é exercido através de canais
oficiais ou relações pessoais? Isso encoraja
ou inibe as mudanças positivas?
- Provocar mudanças: até que ponto é que
as ideias e os interesses dos principais
protagonistas estão em conformidade com
os da WaterAid? Temos a capacidade de os
influenciar directamente? Há avenidas para
trabalhar através de outros parceiros de
modo a conseguir ter maior influência? Há
alguns pontos de entrada ou oportunidades
óbvios? Como é que as nossas próprias
capacidades e posicionamento influenciam
as decisões tácticas?
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Ferramenta Quotidiana
Descrição: A ferramenta foi copiada do Programa de Liderança do Desenvolvimento
(Universidade de Birmingham). É uma "estrutura de análise política circunscrita" que tem
como objectivo ajudar os funcionários da frente de batalha a compreender o contexto
político a mudar e tomar decisões politicamente informadas quotidianamente. A ferramenta
proporciona uma lista de controlo condensada para ajudar a levar a cabo uma análise
política rápida e fazer disso uma parte acessível das práticas de negócios normais .

Orientação para a dinamização:
Quando usá-la: para responder a todas as pequenas questões diárias que têm de ser
avaliadas durante o decorrer do nosso trabalho normal (por exemplo, o anúncio de que o
Ministro da Saúde se vai demitir, ou um convite para aderir a uma iniciativa de diversos
intervenientes). A ferramenta foi projectada para ser usada de modo flexível; poderia ser
usada independentemente no seu escritório, ou poderia ser usada como base para
discussões de grupo. Você vai poder basear-se na Estratégia Nacional, na Estratégia do
Sector, ou nas Ferramentas Tácticas anteriores; e do mesmo modo, a Ferramenta
Quotidiana pode indicar a necessidade de uma análise mais detalhada a níveis mais
elevados.
Como usá-la: Para cada etapa há seis perguntas e uma série de pontos de discussão
para ajudar a responder às perguntas (ou para orientar a conversa, se for realizado num
exercício de grupo). À medida que responde às perguntas, esclareça as suposições que
está a fazer e tente conseguir uma explicação com o menor número de suposições
possível.
Por vezes, é suficiente o Passo 1. Por exemplo, ao saber da decisão de um político para
desbloquear uma reforma nova, pode desejar tentar avaliar em que se baseia e se pode
haver maneira de contestar a decisão ou pelo menos de a gerir de modo a encontrar modo
de ninguém ficar a perder.
Em outras ocasiões, vai desejar percorrer tanto o Passo 1 como o Passo 2. Por exemplo,
ao saber da intenção de uma comunidade de desafiar a apropriação ilegal de terras, pode
desejar avaliar as oportunidades e limitações que enfrentam, e se e como é possível
apoiá-la.
Simplifique o mais possível: O principal objectivo desta ferramenta é permitir que os
funcionários tomem decisões bem informadas e trabalhem de modo flexível e adaptável.
Pode sempre fazer-se uma análise política mais complicada do que o necessário. As
decisões que enfrentamos raramente são simples porque o trabalho que fazemos envolve
muitas complexidades. No entanto, o facto de nos concentrarmos nas explicações mais
simples proporciona um ponto de partida útil..
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AEP Quotidiana
Passo 1

Compreender os interesses
(a) É claro quem queremos influenciar ou com quem
queremos trabalhar?

Passo 2

Compreender as mudanças
(a) É claro que mudanças queremos realizar?
(b) Quem são os principais responsáveis pelas decisões?

(b) É claro o que querem de nós?
(c) Têm potenciais parceiros para coligações?
(c) Estão a actuar em conformidade com as suas convicções
fundamentais?
(d) Compreende as limitações que enfrentam?

(d) Os principais pontos a decidir são claros?
(e) É provável que o enquadramento da questão tenha
êxito?

(e) É claro quem e quais são as principais influências?
(f) O comportamento deles está a ser influenciado pelas
normas sociais sobre o que é apropriado?

(f) Estão a tentar conseguir objectivos diversos ao mesmo
tempo?
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Perguntas e pontos de discussão importantes
1. Compreender os interesses: O que motiva as pessoas?
a) É claro quem
queremos
influenciar ou
com quem
queremos
trabalhar?

- É uma organização ou indivíduo específico dentro de uma
organização?
- Se for uma organização, há diferenças de opinião dentro da
organização?
- Temos uma relação existente com eles?
-

b) É claro o que
querem de nós?

-

c) Estão a actuar
em conformidade
com as suas
convicções
fundamentais?
d) Compreende as
limitações que
enfrentam?

-

O comportamento anterior das pessoas proporciona pistas
importantes. Parece provável que os objectivos aparentes estejam
em conformidade com as convicções dessas pessoas? O que
dizem é sincero ou retórica conveniente?

-

As decisões são inevitáveis?
É claro o que são capazes de realizar (por exemplo, uma frase
num discurso, uma reunião com um oficial)?
Há evidência que sugira que consideram a própria posição como
tendo restrições? Ou poderiam usar as limitações como uma
desculpa para a inacção?
Estas limitações são formais, regras legais ou políticas?
E no que diz respeito a regras menos visíveis informais ou não
escritas?

e) É claro quem e
quais são as
principais
influências sobre
estas pessoas?

-

f) O comportamento
deles está a ser
formado pelas
normas sociais
sobre o que é
apropriado?

É para garantir uma fonte de rendimentos? Para conseguir poder?
Para retribuir um favor? Para fazer do mundo um lugar melhor?
A pessoa está a tentar conseguir um objectivo a curto ou longo
prazo?
Está a concentrar-se em conseguir uma coisa ou diversas coisas?
Os objectivos estão em conformidade ou em tensão?
O objectivo é bloquear as mudanças ou uma reforma?
Estão confiantes da própria posição?

-

O comportamento delas reflecte os interesses de outras pessoas?
Tendo em conta com quem têm de trabalhar e a quem respondem,
quem são os outros intervenientes com quem trabalham
actualmente ou com quem estão a tentar trabalhar?
Quem são estes outros indivíduos ou organizações que os
influenciam: através de fontes de dinheiro, acesso a ou segurança
do emprego, ou outros recursos?
Há outras pessoas que têm autoridade (tradicional, política,
religiosa ou são peritos na matéria) sobre eles?
Teve em conta tanto os protagonistas locais (por exemplo,
movimentos sociais) e os internacionais (por exemplo, os
doadores)?
Como protagonista no âmbito desta rede, você tem alguma
influência sobre os resultados? Está a distorcer os incentivos?
Que normas? São costumes, culturais, étnicas, relativas ao
género, ou religiosas?
As normas valorizam ou limitam o comportamento?
Quão poderosas ou legítimas são as normas?
São específicas à própria situação ou uma norma geral da
sociedade?
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2. Compreender as mudanças: Que espaço e capacidade têm as pessoas para
causar mudanças?
a) É claro que
mudanças
queremos
realizar?

-

b) São os
principais
responsáveis
pelas decisões?

-

c) Têm potenciais
parceiros para
coligações?

-

d) Os principais
pontos a
decidir são
claros?

-

e) É provável que
o
enquadrament
o da questão
tenha êxito?

-

f) Estão a tentar
conseguir
objectivos
diversos ao
mesmo tempo?

-

Quais são as nossas próprias ideias e interesses?
Temos uma mudança específica que gostaríamos de realizar?
De que modo é que isso muda a nossa estratégia ou abordagem
táctica?
Há alguns riscos associados a esta mudança?
Quem decide, vota, autoriza, financia, preside o processo? Não se
trata apenas de uma cadeia formal de decisões, mas das
pessoas/organizações que têm poder formal sobre uma decisão.
Quem poderia vetá-la? Podem influenciar estas pessoas?
Estas outras pessoas podem influenciá-las a elas?
Que mudanças são capazes de realizar?
Estão a tentar realizá-lo separadamente?
Há indivíduos ou grupos com ideias semelhantes?
Podem trabalhar para além dos suspeitos habituais (por exemplo,
o sector privado, os militares, os líderes religiosos)?
O que poderia manter a coligação unida?
Sabe se houve um acordo?
Os interesses estão conciliados em redor de um objectivo ou
valores?
São os principais agentes ou "pessoas de influência" que mantêm
as diferentes partes unidas?
Qual é o prazo, que se saiba?
Há janelas de oportunidade?
Quantos pontos a decidir têm de ser aprovados para se conseguir
realizar os objectivos?
Que pontos a decidir apresentam maior risco para se conseguir
realizar os objectivos, e porquê?
Irão convencer outros intervenientes poderosos que a mudança é
no interesse deles?
Está em sintonia com as normas sociais e políticas locais?
Se não, é provável que provoque antagonismo e reacções
negativas? Estão a fazê-lo de propósito?
Temos de mudar as nossas mensagens ou enquadrar a questão
para realizar mudanças?
Se assim for, como se relacionam com as suas reformas?
A mobilização e a influência com êxito significam que os indivíduos
têm frequentemente de jogar dois ou mais jogos simultaneamente
- procurando realizar uma estratégia com os eleitores e outra com
os colegas do partido político ou protagonistas externos tal como
os doadores.
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