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EXONERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

As opiniões dos autores expressas na presente publicação não reflectem necessariamente as 

opiniões da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional nem do 

Governo Estados dos Unidos 
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“É verdade que, por motivos de surgimento de alguma extravagância da natureza mais do que 

da mente humana, por vezes torna-se necessário alterar certas leis. Mas é raro; e quando tal 

acontece, é preciso lidar com isso da maneira mais delicada possível; deve-se observar uma 

grande solenidade e devem ser tomadas precauções intermináveis, a fim de levar as pessoas a 

chegar à conclusão natural de que as leis são muito sagradas, uma vez que são necessárias 

muitas formalidades param a sua revogação.” 

(Montesquieu, in Persian letters, 1721) 

 

 

 

 

 

 

“Devo desculpar-me talvez pelo estilo deste projecto de lei. Não gosto do estilo palavroso e 

intrincado dos estatutos ingleses modernos (…). Porém, poderão facilmente corrigir este 

projecto de lei ao sabor dos meus irmãos advogados, tornando cada palavra alternada em 

“dito” ou “dito anteriormente” e repetindo tudo uma, duas ou três vezes para que ninguém, 

exceptuando nós, do ofício, possa revelar a dicção e descobrir o que significa”  

(Thomas Jefferson, 1817) 

 

 

 

 

“Se fizerem dezenas de milhar de regulamentos, destroem todo o respeito pela lei.” 

(Winston Churchill, 1949) 
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Introdução: Porquê este Guia? 
 

Tanto o Parlamento como o Governo estão confrontados com uma série de decisões legais e 

reguladoras com efeitos duradouros. É crucial que a transição do sistema jurídico antigo para 

o novo avance sem sobressaltos, a fim de evitar a criação de lacunas e incertezas do ponto de 

vista legal. 

Para se alcançar este objectivo, é crucial que qualquer elaboração de legislação seja precedida 

de uma identificação e análise claras do problema a ser tratado. 

O presente guia não discute qual poderia ser a política pública mais adequada para um 

determinado sector; limita-se a apresentar aos decisores políticos e aos redactores de questões 

jurídicas algumas ferramentas úteis que possam utilizar para levar a cabo um processo activo 

de “aprender fazendo” na realização das suas funções. 

O guia contém uma série de listas de verificação de planificação e redacção que foram incluídas 

ao longo do guia. Ao fazer perguntas, estas listas de verificação destinam-se a apoiá-lo em 

todas as etapas de planificação, redacção e reformulação durante o processo de elaboração de 

legislação. 

Elaborar leis e regulamentos rigorosos constitui um desafio, em particular quando um país, 

como é o caso de Moçambique, está envolvido no amplo processo de transformação destinado 

a melhorar a transparência, o fortalecimento do Estado de Direito democrático e a promoção 

de um ambiente legal favorável ao negócio, um requisito prévio para atrair investidores 

estrangeiros e nacionais.  

Nos países de tradição jurídica romano-germânica, que é o caso de Moçambique, os mesmos 

funcionários muitas vezes formulam políticas e elaboram legislação em conjunto. Este guia 

pretende apoiá-los na realização destas tarefas. Também se trata de ajudar os decisores políticos 

a envolverem-se mais no processo de elaboração de leis, desde a definição dos objectivos de 

qualquer texto de legislação até a sua disposição nos instrumentos normativos jurídicos. 

A qualidade das leis e regulamentos, assim como a eficácia geral dos novos sistemas 

reguladores, constitui preocupação imediata para o desenvolvimento económico e 

democrático. Os regulamentos que geram uma burocracia onerosa ou impraticável podem 

piorar, em vez de melhorar, o bem-estar público por reduzirem a cooperação do público e 

aumentarem os custos administrativos. 
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Embora algumas leis possam ser implementadas directamente sem a necessidade de legislação 

secundária, a maioria precisa de regulamentos de implementação detalhados e inequívocos (por 

vezes de diferentes níveis – decreto, diploma ministerial, até mesmo circulares administrativas 

que especifiquem algumas das disposições por uma questão de aplicação uniforme do estatuto 

pela função pública em todo o país). Por conseguinte, embora o ritmo da actividade legislativa 

se mantenha dinâmico, o foco da reforma deve também incluir a formulação de sistemas 

reguladores totalmente desenvolvidos, em que processos como a elaboração de regulamentos 

secundários (tais como decretos governamentais e decretos ministeriais), a implementação, as 

estratégias de conformidade e a consulta pública recebem maior atenção1. 

Além do acima exposto, os decisores políticos e os redactores jurídicos devem sempre 

considerar, mesmo antes de começar a pensar em introduzir nova legislação, se normas novas 

ou alteradas são – ou não – a solução mais apropriada para uma determinada situação. Por 

vezes, mesmo o regulamento mais bem elaborado pode piorar em vez de resolver (ou no 

mínimo não ter qualquer impacto positivo em) um problema. 

Por último, em virtude de a legislação ser implementada essencialmente pelo sector privado e 

pessoas individuais que terão que obedecer às normas e procedimentos estabelecidos pelo 

Governo, modernizar a legislação só pode resultar em melhorias efectivas para o país quando, 

em conjunto, as componentes (actividades do sector privado, cidadãos, comunidades e suas 

organizações) puderem dar o seu parecer no processo de elaboração de legislação. 

*           * 

O presente guia destina-se, em primeiro lugar, aos decisores políticos e redactores jurídicos do 

Governo e do Parlamento.  

O seu objectivo é fornecer directrizes e apoio aos funcionários públicos para cada etapa do 

processo de elaboração de legislação, desde a formulação de uma visão de políticas até à 

finalização do projecto de um instrumento normativo jurídico.  

Este é um guia que também pode ser usado como guia de referência. Porém, como assenta na 

vasta literatura de pesquisa de políticas, elaboração de documentos de consulta e em técnicas 

                                                 
1 A este respeito, um instrumento normativo jurídico define qualquer regra escrita ou conjunto de regras prescritas 

sob a autoridade do Estado ou de uma outra entidade pública de nível provincial ou distrital, definindo os 

princípios e regulamentos estabelecidos para o país ou para uma comunidade pela autoridade relevante e que 

sejam aplicáveis ao povo, pessoas, grupos de pessoas, negócios, organizações e/ou administrações, quer seja na 

forma de legislação ou de políticas e procedimentos administrativos reconhecidos e executados por uma decisão 

judiciária. 
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e publicação e de elaboração de documentos legais, também pode ser a base de cursos de 

formação sobre a redacção de documentos de consulta, melhores práticas internacionais de 

consulta pública e elaboração de legislação. 

Destina-se igualmente aos docentes e estudantes da Faculdade de Direito de Moçambique 

[Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, Maputo] e ao Instituto de Formação 

Jurídica e Judiciaria de Moçambique. 

Também pretende apoiar todos os actores, seja do sector privado ou público, sociedade civil, 

partidos políticos e outros actores que estão dispostos a tornar a Legislação em Moçambique 

num vector de promoção do Estado de Direito no País.  
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Como Usar o Guia: Passos Necessários da Criação até à Redacção da Lei  
 

O Dicionário Oxford English define o Estado de Direito como "o princípio segundo o qual 

todos os membros de uma sociedade (incluindo os que estão no Governo) são considerados 

igualmente sujeitos a códigos e processos legais divulgados publicamente”. 

Num Estado de Direito, legislar é um processo que começa com uma ideia, que normalmente 

inicia no Governo, e termina com o decretar ou promulgar de um instrumento juridicamente 

vinculativo, quer seja uma lei ou um regulamento. 

Uma boa legislação requer: 

A. Uma fase preliminar 

 

1. Uma identificação persptiva do problema 

2. Uma análise criteriosa das formas mais adequadas de o Governo abordar o problema, 

incluindo a “opção zero” [ou seja, a acção do Governo é desnecessária ou até 

indesejável] ou alternativas à legislação [campanhas de informação, incentivos, 

educação …] 

3. Alguma consulta dentro do Governo e em estreita parceria com os que serão mais 

afectados pela solução proposta para o problema. 

 

B. Consulta pública 

 

1. Assim que o Governo tiver decidido que a legislação é a resposta mais adequada ao 

problema detectado, deve primeiro elaborar e publicar um “documento de consulta”, 

que se destina a criar uma base para mais consultas e discussões com os grupos 

interessados ou mais  afectados e permite que sejam realizadas alterações finais antes 

de uma proposta de Lei ser formalmente apresentada ao Parlamento (lei, resolução que 

permite ao Governo regulamentar através de decreto-lei), ou uma proposta de 

regulamento ao Conselho de Ministros (decreto-lei, decreto), ou ao Ministro (diploma 

ministerial)2. 

                                                 
2 Na maioria dos países desenvolvidos, muitas vezes refere-se aos documentos de políticas como “Livros Brancos” 

ou “comand papers”. Poderão incluir uma versão preliminar da lei / regulamento. Os Livros Verdes podem 

preceder os Livros Brancos. Os Livros Verdes são apenas documentos de consulta produzidos pelo governo, com 

o objectivo de permitir que as pessoas forneçam ao ministério os seus comentários sobre a sua política ou 

propostas legislativas. As melhores práticas internacionais e os recursos disponíveis tenderiam a recomendar para 

Moçambique uma abordagem combinada. 
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2. O documento de consulta permite que outros departamentos / direcções do Governo, 

assim como os cidadãos, académicos, associação de mulheres, organizações do sector 

privado e empresas e outras organizações da sociedade civil manifestem a sua opinião 

quanto à relevância do instrumento jurídico proposto e sobre o seu possível conteúdo e 

principais disposições. 

 

C. Redacção Legal cuidadosa e consultas finais 

 

Com base na informação de retorno da consulta pública inicial, o ministério relevante (ou a 

Assembleia) dará início à redacção do instrumento jurídico proposto. Isto implicará (além do 

papel do Ministério da Justiça na “harmonização” do texto): 

1. A apresentação de um esboço na íntegra do instrumento normativo jurídico; 

2. A elaboração, em conjunto com a proposta do instrumento normativo jurídico, de uma 

Nota Explicativa, dando uma referência à estrutura da proposta de instrumento e 

destacando, de forma concisa, o efeito de cada disposição e a necessidade ou a razão 

por que a mesma é decretada ou promulgada; 

3. Realizar uma avaliação do Impacto Regulamentar e orçamental da proposta: estas 

avaliações analisarão o valor e a qualidade da proposta e identificarão as necessidades 

de reforma de outros procedimentos e normas jurídicas do ordenamento jurídico. 

Também destacarão o impacto estritamente redistributivo da intervenção do Governo 

posposta e definirão com precisão quem vence, quem paga e quanto deve ser pago. 

4. Publicação da proposta de instrumento, em conjunto com a apresentação dos 

documentos em anexo para efeitos de consulta adicional. 

 

*      * 

O presente guia destina-se a acompanhá-lo e a orientá-lo em cada fase do processo de 

elaboração de legislação.  

As suas recomendações baseiam-se nas melhores práticas internacionais, adaptadas à realidade 

do processo de legislação em Moçambique. É opinião dos autores deste guia que o ideal seria 

que os elementos essenciais para a elaboração de legislação fossem regulamentados por lei. 

Não se trata apenas do meio mais poderoso através do qual se podem introduzir reformas, como 

também pode ser a única forma segura através da qual se pode definir um conjunto único de 

normas para vincular o Governo e o Parlamento. Tais disposições podem ser ampliadas por 
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instrumentos secundários, tais como Regimentos, elaborados pelo Governo e pelo Parlamento 

separadamente para tratar de matérias que constituem preocupação distinta destas duas 

entidades. 

Não obstante, deve-se destacar que todos as técnicas e procedimentos desenvolvidos neste 

guia são totalmente compatíveis com as leis e regulamentos actuais em vigor em 

Moçambique e estão em conformidade com a orientação do seu Governo no sentido de se 

promover a boa governação, a transparência e um maior envolvimento dos grupos interessados 

ou afectados na consulta pública durante o processo de elaboração de legislação.  

Este guia patrocina uma padronização das etapas e do formato na elaboração de legislação. 

Não fugiu à atenção dos actores deste documento que a força de trabalho disponível nos 

departamentos para o processo legislativo é escassa.  

Embora possa parecer o contrário, introduzir uma delimitação clara entre a formulação de 

políticas (Fases A e B), a elaboração de legislação (Fase C) e a realização de consultas durante 

o processo legislativo não é muito moroso. Pelo contrário, na maior parte das situações pode 

até acelerar todo o processo. 

Sem dúvida que pode, por vezes, ser necessária a elaboração de legislação em situações de 

emergência, quando se confronta com uma situação inesperada (por exemplo, a aplicação de 

medidas de segurança, no caso de surto de uma epidemia, epizootia, guerra e outras situações 

urgentes.  

Todavia, a maior parte das vezes é possível evitar eventos inesperados que suscitem a 

necessidade de um regulamento novo ou alterado através de uma monitoria adequada de um 

sector ou de uma questão transversal. A este respeito, a Assembleia da República e as suas 

comissões podem dar um contributo significativo. 

Em seguida, na sequência de um processo metodológico de identificação de uma determinada 

situação e da análise das diferentes maneiras e meios de a abordar, seguir-se-á uma elaboração 

de legislação célere: é mais fácil escrever sobre algo que se entende completamente! 

Por último, mas não menos importante, contemplar as alternativas à legislação pode fazer com 

que os decisores políticos optem por formas mais racionais de tratar de um determinado 

problema. 

Os leitores deste guia  poderão lê-lo do princípio ao fim. Os decisores políticos e os redactores 

jurídicos podem também pretender referir-se directamente a uma página ou capítulo específico, 

sendo que este guia pretende ser um vade mecum (guia de consulta). 
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Deve-se chamar a atenção de todos os leitores e utentes deste guia para o facto de que a 

Assembleia da República, juntamente com o Governo, está a considerar a possibilidade de 

aprovar uma “Lei das Leis” que tornaria obrigatória a observância das fases discutidas no 

presente guia.  

Entretanto, a implementação prática directa das recomendações contidas neste guia pelos 

formuladores de políticas e redactores jurídicos poderá ajudar o Governo e a legislatura a 

aprimorar as disposições da proposta de lei e a ajustá-la à realidade nacional.  
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Título I – Consultar a Política Antes de Começar a Elaboração da 

Legislação 

Capítulo 1 – A Legislação Deve Permanecer Escassa 
 

Uma boa regulamentação é fundamental para que uma economia e sociedade funcionem 

devidamente. Protege a comunidade, os negócios e o ambiente. Pelo contrário, uma 

regulamentação desnecessária ou de má qualidade pode impor um custo significativo aos 

negócios, comunidade e Governo resultante de ineficiências devido ao tempo gasto para 

entender, cumprir e aplicar estes regulamentos. Isto acarreta o resultado nefasto de uma menor 

eficiência e lucros para os negócios, constrangimentos e procedimentos indesejáveis para o 

público em geral, preços mais elevados para os consumidores e custos de administração mais 

elevados para o Governo.    

A “regra da escassez” na elaboração de legislação desempenha um papel importante no 

processo de persuadir os cidadãos, as comunidades e o sector a obedecer à lei.  

As tradições legais em muitos países em desenvolvimento podem significar que está a ser posta 

uma ênfase considerável no tratamento de questões sociais, económicas e administrativas 

através da legislação (primária ou secundária), a chamada abordagem de "comando e controlo". 

Pelo contrário, muitos países desenvolvidos procuram limitar o volume da sua legislação 

através de uma utilização mais generalizada de dispositivos alternativos. 

A regulamentação excessiva pode ser contraproducente, uma vez que as pessoas terão a 

tendência de omitir regulamentos desnecessários e, consequentemente, terão a tendência de, ao 

longo do tempo, negligenciar mesmo os que são realmente importantes para as pessoas, bem 

como para a comunidade.  

Além disso, um número excessivo de leis e regulamentos pode levar a incertezas e 

inconsistências. Por exemplo, os aplicadores das Leis e outros interessados podem ter 

dificuldades em saber qual e a lei geral e qual e a especial. Quando uma questão é legalmente 

estabelecida em vários instrumentos (o que por vezes é necessário), que definição e que 

legislação deve ser aplicável nos tribunais ao decidir sobre uma questão transversal?  

A elaboração e aprovação de legislação podem ser utilizadas como uma forma de resolver um 

problema se o Governo recorrer à regulamentação apenas em situações absolutamente 

necessárias. Todavia, devem ser contempladas outras alternativas. De qualquer forma, quando 

a legislação é considerada como a resposta certa para uma determinada questão, então tal 

questão deve, antes de tudo, ser identificada e analisada. 
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Em princípio, a melhor forma de preparar legislação é em duas fases: formulação de políticas, 

o que significa uma visão clara de políticas, seguida pela formulação do texto legislativo 

(“redacção legislativa”) para a aplicação da política adoptada.  

 

A. Definição de uma visão clara de políticas  

 

A legislação diz respeito a reflectir uma política clara, não um resultado de um problema de 

curto prazo. Deve ser proactiva, não reactiva. 

A visão de políticas de um país determina o objectivo a médio e longo prazos do seu Governo; 

é decidida através de eleições justas pelos representantes eleitos do país, juntamente com uma 

interacção constante com a sociedade em geral, e com a sociedade civil em particular.  

Abarca todos os princípios normalmente aceites, que são partilhados com todos os actores da 

sociedade.  

Estes princípios ditam as directrizes comportamentais do país. Eles expressam os valores, as 

normas e os ideais comunitários que constituem uma nação: uma comunidade estável de 

pessoas constituída com base num território, vida económica e uma estrutura psicológica 

manifesta numa cultura comum. Através do estabelecimento de uma visão de políticas, o 

Estado pretende organizar a sociedade como um todo e estabelecer regulamentos sólidos.  

Daí que a legislação não deva ser constituída apenas por um sistema intricado de leis e 

regulamentos; pelo contrário, deve ser utilizada como um conjunto duradouro de directrizes e 

regras para transmitir um quadro claramente compreensível com base no qual se deve reagir 

quando confrontado com vários desenvolvimentos externos e internos.  

Uma legislação sólida não pode ser elaborada de forma isolada, sem tomar em consideração o 

ambiente económico, político, social e cultural global, bem como os objectivos de 

desenvolvimento nacional.  

Uma visão clara de longo prazo de onde a política do Estado pretende guiar o país ajudará a 

formular legislação que seja consistente e alinhada com os seus objectivos. 

O foco da visão não deve incidir apenas no colectivo, mas deve também ser direccionado para 

o benefício de todas as pessoas, entidades ou grupos da sociedade, ao mesmo tempo que se 

mantém equitativa e imparcial.  
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Uma boa visão dos objectivos gerais, um equilíbrio correcto entre as necessidades da sociedade 

como um todo e as das suas componentes individuais pode contribuir para reduzir a 

complexidade durante a formulação de legislação. 

Para se manter uma compreensão clara da visão de políticas global na elaboração de legislação, 

é necessária uma coordenação e interacção constantes entre todos os ramos do Estado: 

legislativo, executivo e judiciário. Estes entes do Estado devem trabalhar com os Advogados, 

Académicos, Consultores, Investigadores e outros relevantes. Implica também que, a nível dos 

departamentos, os assessores de políticas e os redactores jurídicos trabalhem em conjunto.  

E mesmo quando os redactores jurídicos aliam a sua responsabilidade à dos assessores de 

políticas, devem inquestionavelmente elaborar políticas antes de qualquer redacção de 

documentos jurídicos, com vista a garantir que todas as alternativas à legislação sejam 

cuidadosamente consideradas na resolução do problema em mãos. 

Nos sistemas jurídicos romano-germânicos, as funções de formulação de políticas e elaboração 

de legislação estão normalmente a cargo do mesmo funcionário ou grupos de funcionários, 

sendo a maioria advogados, embora em consulta com outros ministérios envolvidos.  

Um benefício que decorre da utilização de um redactor jurídico experiente durante a fase de 

redacção é que este elemento é muitas vezes capaz de introduzir aprimoramentos na política, 

que permitirão uma maior certeza e praticabilidade nos requisitos normativos do texto jurídico. 

Todavia, em tais circunstâncias, regista-se a tendência de se concentrar na produção de um 

esboço de instrumento jurídico mais baseado no conhecimento ou experiência próprios do 

redactor, e não numa avaliação criteriosa do verdadeiro problema e das necessidades e 

circunstâncias locais. 

Uma abordagem desta natureza resulta demasiadas vezes em esboços em que os objectivos em 

termos de política são descurados. Os funcionários recorrem fortemente aos precedentes legais, 

incluindo aos dos outros países, com pouca consideração pela sua adequação às condições 

locais. Só depois de se concluir o esboço (ou mais grave ainda, depois de o esboço ter sido 

transformado em lei) é que as insuficiências da política se tornam evidentes. 

Esta situação não só significa uma perda de tempo dos grupos de trabalho, do Governo e do 

Parlamento, que poderão ter que começar tudo de novo ou tentar remediar os efeitos 

indesejáveis na legislação secundária (correndo assim o risco de acrescentar incoerências à 

ineficácia), como também retarda a instituição da mudança legal necessária e pode prejudicar 

a confiança dos envolvidos nesta área de legislação.  
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Para se mitigar estes riscos, antes de considerar a legislação como a forma mais adequada de 

resolver um problema, devem ser atendidas certas questões fundamentais, tais como: 

• Qual é a natureza precisa do problema a ser tratado e quais são os objectivos em termos 

de políticas para a sua resolução?  

• Quais são as opções possíveis para a aplicação da política desejada e qual delas deve 

ser preferida?  

• A opção preferida deve ser materializada através de meios não legislativos em vez de 

legislação?  

Antes de se tomar qualquer decisão quanto à necessidade de elaborar um instrumento 

normativo jurídico, a responsabilidade pela definição dos objectivos das políticas e as decisões 

finais sobre se se deve endossar as respostas a estas perguntas recai sobre os que ocupam cargos 

políticos (ou seja, o Ministro e, em última instância, o Conselho de Ministros e a Assembleia 

da República).  

Os países da OCDE3 constataram que a qualidade da sua legislação pode ser imensamente 

melhorada se certas questões forem abordadas de forma específica na fase de definição de 

políticas. O Conselho da OCDE recomendou que se colocassem sempre as seguintes perguntas 

quando está em consideração uma acção reguladora.  

A maior parte são questões de políticas que devem ser resolvidas correctamente antes da 

preparação de qualquer legislação. Elas podem ter que ser colocadas em relação a cada uma 

das opções de políticas possíveis, a fim de determinar qual deve ser a favorita. 

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA DA OCDE PARA A TOMADA DE 

DECISÕES REGULAMENTARES 

(Recomendação adoptada pelo Conselho da OCDE, 9 de Março de 1995) 

1. O problema foi definido correctamente?  

2. A acção do Estado justifica-se?  

3. A regulamentação é a melhor forma de acção do Estado?  

4. Existe uma base para a regulamentação?  

                                                 
3 A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) é uma organização económica 

intergovernamental que conta com 36 países membros que se descrevem como comprometidos com a democracia 

e a economia de mercado, fundada em 1961 para estimular o progresso económico e o comércio mundial. 
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5. Qual é o nível (ou níveis) adequado (s) do Estado para esta acção?  

6. Os benefícios da regulamentação justificam os custos?  

7. A distribuição dos efeitos pela sociedade é transparente?  

8. A regulamentação é clara, consistente, compreensível e acessível aos utilizadores?  

9. Todas as partes interessadas tiveram a oportunidade de apresentar os seus pontos de 

vista?  

10. Como é que a conformidade será conseguida?  

 

Apenas a pergunta 8 é que pode ser totalmente adiada para a fase de redacção da lei, embora 

uma pergunta considerada na fase de definição de políticas possa, por vezes, ter que ser 

novamente colocada na fase da redacção, à medida que um plano detalhado e mais refinado 

surge no texto. 

Quanto melhor for a qualidade das respostas, maior é a probabilidade de ser planificada e 

elaborada uma legislação de boa qualidade. Para algumas das perguntas, em princípio é 

provável que se obtenha uma resposta de melhor qualidade, caso se se tenha chegado a elas 

através de consultas a interesses não-governamentais. Sobre esta matéria, é importante que o 

ministério (ou comissão da Assembleia) identifique com antecedência as organizações e 

associações que melhor representam os grupos que podem ser mais afectados pela acção do 

Governo. 

Também se deve prestar atenção à necessidade de identificar antecipadamente as formas mais 

adequadas e eficazes de organizar consultas públicas: as grandes empresas podem facilmente 

mobilizar advogados, economistas e lobistas para manifestarem os seus pontos de vista, mas 

seria aconselhável organizar reuniões das comunidades locais para auscultar as opiniões das 

pequenas e médias empresas ou dos cidadãos das zonas rurais. Isto não deve impedir que sejam 

feitos outros arranjos para todos os interessados (pessoas singulares, ONG, associações locais, 

etc.) para que possam manifestar as suas opiniões sobre a matéria.  
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B. Avaliação de Opções e Alternativas à Legislação 

 

Numa economia de mercado, é necessário um quadro regulamentar que permita aos Governos 

dar respostas flexíveis e variadas às circunstâncias em mudança. Só por si, a legislação pode 

não ser suficiente para fornecer esta capacidade.  

As alternativas à legislação podem implicar várias opções, nomeadamente confiar na auto-

regulamentação. O comportamento pode ser influenciado por outros meios que não seja 

comandar a acção do Governo, tais como contratos e acordos voluntários ou incentivos 

económicos.  

 

Um dos sistemas auto-regulamentados mais reconhecidos é a Organização Internacional de 

Normalização, que publica normas internacionais (ISO Standards), com vista a garantir a 

qualidade, a segurança e a eficiência, abrangendo quase toda a indústria.  

No entanto, a ISO é uma organização não-governamental independente, com membros de 163 

órgãos nacionais de normalização que existe fora de qualquer regulamentação internacional ou 

governamental. 

 

 

Por vezes, uma simples divulgação mais ampla de informação pode ser a forma mais adequada 

de resolver um problema: aumentar a posição dos que se preocupam em manter o ambiente 

limpo, através dos órgãos de comunicação e da educação, normalmente produz mais resultados 

para evitar o lixo do que multas pesadas, sendo que os infractores frequentemente partem do 

princípio de que os seus erros não serão detectados.  

Ao invés de regulamentar sobre as formas de legislação, o Estado pode fazer um uso mais 

frequente dos instrumentos na forma de directivas administrativas que não estabelecem regras 

normativas que são directamente aplicáveis através dos tribunais, mas que se pretende que 

sejam tornadas efectivas através de outros meios, tal como a maior capacidade de supervisão 

dos administradores ou altos funcionários em relação ao seu pessoal.  

Esta medida não só evita ter que se passar pelo processo meticuloso de elaboração de 

legislação, como também favorece uma implementação mais uniforme da legislação existente 

a nível nacional, um requisito fundamental do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) 

e que constitui um indicador positivo para os investidores.  
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A OCDE identificou as seguintes opções para os tipos de documentos que podem ser emitidos 

ao invés de aprovar legislação4:  

 

• Regras processuais, que determinam as etapas que se espera que sejam seguidas pelos 

administradores em relação a determinados processos administrativos.  

• Instruções, que indicam por quem ou como determinados poderes devem ser exercidos, 

tipicamente para garantir a consistência na tomada de decisões e para permitir que elas 

sejam tomadas a um determinado nível da administração, sem recorrer a uma instância 

mais elevada de direcção. 

• Guias interpretativos, que indicam às pessoas afectadas como podem esperar que 

determinadas competências ou faculdades, em particular as questões que serão 

tomadas em consideração e os critérios que serão aplicados.  

• Regras prescritivas, que indicam o comportamento que se espera que as pessoas 

afectadas adoptem, a fim de cumprirem com os requisitos obrigatórios que são 

legalmente aplicáveis.  

• Recomendações, que dão uma orientação em relação às acções ou comportamentos 

esperados para se obterem objectivos específicos.  

• Códigos de conduta, que definem directrizes ou normas generalizadas de acção ou 

comportamento em certos contextos.  

• Regras sobre práticas, que estabelecem as práticas que devem ser seguidas para tornar 

as regras obrigatórias operacionais ou eficazes.  

• Códigos voluntários para a auto-regulamentação, adoptados por órgãos do sector 

privado sob proposta do Governo ou com incentivo do Governo.  

 

 

A planificação de sistemas legislativos em muitos países membros da OCDE cada vez mais 

leva em conta a disponibilidade do seguinte kit de ferramentas do Governo. O leque de 

                                                 

4 OCDE adaptou estas directivas a partir da classificação utilizada por R. Baldwin em Rules and Government 

(Regras e Governo) Clarendon Press, Oxford (1995), pp. 81-85. Este livro é provavelmente o primeiro estudo 

abrangente sobre a utilização de regras não obrigatórias no governo. 
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mecanismos alternativos permite a utilização de uma variedade de abordagens, muitas vezes 

em combinação, especialmente com poderes que devem ser conferidos pela legislação.  

1.  Informação — O Poder da 

Influência  

• Aconselhamento  

• Orientação  

• Instruções  

• Dados e informação  

• Ameaças e persuasão  

• Acordos  

2.  Medidas Económicas — O 

Poder do Dinheiro  

• Negociações  

• Incentivos  

• Benefícios negociados  

 

 

Através de:  

• Ampla divulgação  

• Distribuição selectiva 

• Anúncios e publicidade 

• Direccionar operadores 

significativos 

• Responder a pedidos 

 

Através de:  

• Contratação do Governo  

• Aliciamento 

• Subvenções, empréstimos e 

subsídios 

3. Acção Administrativa — O Poder dos Recursos do Governo  

• Disponibilização de um serviço especializado  

• Uso de mão-de-obra qualificada  

• Administração através de uma instituição governamental existente 

• Monitoria e inspecção  

• Policiamento e intervenção correctiva 

4. Inércia — O Poder de se Abster de Intervir  

• Confiança nas forças do mercado 

• Confiança nos mecanismos de controlo social  

• Auto-regulamentação  
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“Não há nenhum problema, não importa o seu grau de complicação, que o tempo e a 

falta de solução não podem ultrapassar”5 

Henri Queuille, Primeiro-Ministro Francês (1948 – 1951) 

 

 

 

  

                                                 
5 Esta é uma citação do então Primeiro-ministro Francês, que é absolutamente genuína. No entanto, a sua 

publicação neste manual não deve ser interpretada como uma recomendação dos seus autores. 
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Capítulo 2 – Elaboração de um Documento de Consulta 
 

Podem ser utilizadas duas ferramentas principais para avaliar um problema e desenvolver uma 

política apropriada para o resolver, “livros verdes” e “livros brancos”. 

Nos Estados Unidos, na União Europeia e nos Países da Commonwealth, um livro verde é um 

relatório preliminar do Governo e um documento de consulta de propostas de políticas para 

debate e discussão. O livro verde representa o que o Governo considera mais apropriado e 

adequado propor sobre uma determinada questão. Todavia, com um livro verde, o Governo 

mantém-se não comprometido, uma vez que este tipo de documento ainda não contém os 

elementos decisivos do que o Governo considera ser a solução (por exemplo, a proposta de um 

novo instrumento normativo jurídico). Por conseguinte, pode, sem perder o prestígio, deixar a 

sua decisão final aberta até ter tido a possibilidade de considerar a reacção pública ao 

documento.  

Os livros verdes podem resultar na produção do livro branco. 

Por outro lado, um livro branco (também chamado “documento de políticas”) oferece uma 

perspectiva autorizada ou soluções para um problema. Apresenta as opiniões do departamento 

ou instituição sobre a matéria. Destina-se a ajudar os cidadãos, instituições e organizações 

potencialmente afectados e interessados a compreender a questão. Os livros brancos orientam 

os decisores através de pareceres especializados, recomendações e pesquisa analítica, numa 

fase em que ainda há espaço para comentários antes de a proposta passar a ser versão final, ser 

adoptada e tornar-se em lei ou regulamento. 

Embora nenhuma disposição em vigor em Moçambique impeça um ministério ou instituição 

de produzir um livro verde, e posteriormente um livro branco sobre uma determinada matéria 

sempre que considere apropriado, de procurar obter comentários e pareceres dos outros 

departamentos e do público em geral, este manual considera que é mais eficiente, na maioria 

dos casos deste país, produzir um único “documento de consulta” quando se trate de definir 

uma questão de políticas que este ministério pretenda resolver através de um instrumento 

normativo jurídico novo ou revisto. 

Um documento de consulta é uma ferramenta de comunicação focada da comunidade de 

políticas públicas. Como tal, o presente guia não apenas detalha a natureza do documento de  

consulta em si, como também focaliza no contexto e na função do documento na comunidade. 

 



24 

 

   

 

A. O que é um Documento de Consulta? 

 

Os documentos de consulta são diferentes dos documentos de pesquisa normais em vários 

aspectos:  

Destinam-se a um público não académico. Estes documentos pretendem obter o parecer de 

outros ministérios que possam ser afectados e ajudar a alinhar e harmonizar a política sectorial 

proposta com as orientações gerais do Governo. 

Também são direccionados aos grupos da sociedade que possa ser directa ou indirectamente 

afectados e são disponibilizados aos interessados, normalmente através da publicação em 

websites do Governo. 

Os documentos de consulta podem ser apresentados como notas informativas, que 

normalmente proporcionam a um responsável pela tomada de decisões e ao público uma visão 

geral sobre uma determinada questão ou problema, análise direccionada e, muitas vezes, 

recomendações exequíveis. 

O foco dos documentos de consulta muitas vezes incide em questões prescritivas. Podem 

começar por diagnosticar uma determinada questão ou situação e tipicamente defendem uma 

solução que irá resolver essa questão ou situação.Muitas vezes, estes documentos são 

persuasivos. A intenção é convencer o público-alvo que a posição do departamento é a correcta. 

Este documento recomenda a incorporação num único documento o que nos outros países pode 

ser discutido separadamente em dois (livros verdes e brancos); os redactores de documentos 

de consulta podem considerar apropriado apresentar de forma resumida e discutir neste único 

documento as principias alternativas que não tenham sido seleccionadas e explicar a razão pela 

qual a opção proposta é a preferida. 

A existência de evidências em apoio a uma posição é crucial. Este aspecto também é importante 

para os artigos de pesquisa, mas tende a ser absolutamente crucial em documentos de consulta. 

Os documentos de consulta são redigidos de forma eficiente. Muitas vezes, o público não tem 

muito tempo e não quer ler um livro sobre a matéria. Com efeito, muitos documentos de 

consulta são acompanhados por um sumário executivo, que faz o resumo dos documentos numa 

única página ou menos. Os decisores e as pessoas consultadas posteriormente consultam o 

documento extenso para uma análise aprofundada que suporta as principais conclusões e 

recomendações. 
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B. Quem deve ter a tarefa de redigir um documento de consulta? 

 

Poucos projectos de legislação são da responsabilidade de um ministério apenas. A forma como 

determinados aspectos são tratados pode invadir assuntos que são da competência de um outro 

ministério. Seria importante para a coerência de um novo plano ter a avaliação de peritos ou 

especializada de tais assuntos, além de assegurar que sejam identificados possíveis conflitos 

em termos de políticas suficientemente cedo para que possam ser resolvidos antes que o 

trabalho num determinado plano tenha avançado demais.  

A consulta normalmente procura obter reacções de outros ministérios às decisões iniciais já 

tomadas pelo ministério competente (por exemplo, o grupo de trabalho) e de um modo geral, 

este é um processo contínuo. Porém, nos casos em que se preveja o envolvimento considerável 

de um outro ministério, o Governo deve considerar a possibilidade de criar um grupo de 

trabalho conjunto para que todos os principais interesses façam parte do processo de definição 

de políticas desde o início.  

Em princípio, não há razões para que um grupo de trabalho conjunto não seja criado apenas 

para efeitos de consulta e verificação.  

 

C. Como é que um documento de consulta é estruturado? 

 

Um documento de consulta é uma ferramenta muito poderosa e tem muitas finalidades no 

processo de definição de políticas, especialmente porque discute alternativas de políticas, incita 

uma consulta nas outras instituições do Governo e, em conjunto, apresenta as soluções que um 

ministério pretende traduzir em legislação.  

1. Atenção à Linguagem 

Os documentos de consulta produzidos por analistas de políticas são direccionados aos 

responsáveis pela tomada de decisões e desenham políticas específicas a serem implementadas 

na comunidade alvo. 

Eles são endereçados a outros ministérios que podem não ter a mesma compreensão 

aprofundada do tema em apreço, assim como ao público afectado, que está familiarizado com 

o assunto, mas provavelmente vê-o de uma perspectiva muito diferente e que não domina 

necessariamente assuntos jurídicos e macroeconómicos. 
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Ademais, uma vez que o documento devia ser disponibilizado para um debate geral por parte 

dos interessados, deve-se tentar o máximo possível evitar a utilização de linguagem 

profissional. 

Também se deve polir a estrutura e o fluxo do argumento apresentado. 

2. Apresentar uma análise guiada pelos resultados 

A procura de um resultado prático não só carece de um exame bem elaborado e abrangente de 

todos os dados disponíveis, mas uma vez que as questões consideradas destinam-se a resolver 

problemas, o analista de políticas bem-sucedido também apresentará alguns pareceres baseados 

em valores sobre o resultado que melhor atenderia ao problema específico.  

Discutir os resultados de uma análise de dados não será suficiente para produzir um impacto 

no debate das políticas de um determinado assunto. Pelo contrário, através da utilização destes 

dados como evidências num argumento abrangente e coerente da vossa posição, darão ao vosso 

trabalho a melhor oportunidade possível de produzir este impacto. 

Por outras palavras, propor soluções específicas não se resume apenas a uma observação fria 

da análise de dados, mas mais importante ainda é a capacidade do legislador/Governo de 

convencer o público-alvo sobre a sustentabilidade e a adequação das  recomendações do 

Legislador/Governo em termos de políticas.  

 

3. Desenhar soluções para problemas do mundo real 

Os documentos de consulta devem abordar questões de políticas do dia-a-dia e apresentar 

soluções e, desta forma, fornecer um quadro para a sua aplicação dentro da sociedade, algo 

cujo foco é dirigido à criação do conhecimento, ao contrário de muitos documentos académicos 

tradicionais. 

Analisar as fontes e os padrões de uma situação numa determinada sociedade contribui para a 

sua compreensão como um fenómeno social – não representa um estudo de políticas. Pelo 

contrário, um estudo de políticas deve aplicar este conhecimento à situação real no terreno 

entendendo as causas, demonstrando que é um problema dentro da comunidade em causa e 

sugerindo um plano de acção para resolver o problema. Deste modo, a relação problema-

solução deve ser vista no centro da disciplina, o que significa que qualquer análise realizada 

deve ser dirigida e direccionada à busca de um resultado prático, exequível e abrangente.  
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4. Principais componentes de um documento de consulta 

• Definir o problema ou questão: destacar a urgência e manifestar claramente as 

conclusões significativas para o problema com base nos dados.  

o A objectividade é a  prioridade. 

o Descrever o contexto e a importância do problema. É útil definir 

cuidadosamente o problema e enquadrá-lo como uma pergunta específica que 

carece de resposta. 

• Discutir o leque de opções de políticas 

o Trata-se de escolhas para resolver o problema de políticas. 

• Deixar explícitos os critérios para julgar as escolhas de políticas 

o Muitas vezes, esta etapa é saltada na análise de políticas. Os redactores muitas 

vezes partem do princípio de que todos comungam as mesmas ideias sobre que 

critérios devem ser seguidos para fazer uma escolha. Isto está errado. Na 

verdade, constitui um serviço importante para o leitor (e para o responsável 

pelas decisões) conhecer as razões para recomendar uma política (ou conjunto 

de políticas) em detrimento de outras. 

o Distinguir os critérios de avaliação, tais como eficiência e justiça, dos critérios 

práticos, tais como legalidade e aceitação política. 

• Analisar, não se limitar a apresentar os dados: Mostrar como chegaram às 

conclusões ou recomendações através da analise de dados qualitativos e/ou 

quantitativos.  

o Tirar conclusões cuidadosas que ajudem a entender os dados. 

o Os dados devem ser replicáveis. 

• Fazer um resumo das vossas conclusões: a maior parte das pessoas ou entidades alvo 

só conseguirá dedicar pouco tempo à leitura do  documento de consulta.  

o Os responsáveis pelas decisões normalmente só vão ler o sumário executivo. 

o Por isso, o sumário deve incluir os detalhes do  relatório, mas é importante não 

aborrecer o leitor com aspectos minuciosos. 

o Reservar a análise, os gráficos, números e as resenhas brilhantes para o relatório 

em si. 
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•  Produzir ideias para avaliar os dados. Explicar os principais pressupostos e 

metodologia subjacentes à análise e priorizar os critérios usados para avaliar as 

evidências.  

• Abordar, e sempre que for apropriado, refutar os contra-argumentos, excepções à 

regra, interpretações alternativas e reservas em relação às conclusões. A  

credibilidade como analistas de políticas depende da  capacidade de identificar e 

contabilizar os contra-argumentos. Devem ser especialmente sensíveis aos prováveis 

contra-argumentos que um responsável pela tomada de decisões enfrentaria ao 

implementar ou agir sobre as conclusões.  

• Atenção à necessidade de apresentar recomendações claras e específicas: Fornecer 

recomendações ou conclusões específicas em resposta a problemas específicos e evitar 

generalizações.  

• Ao produzir recomendações, analisar as opções e as contrapartidas de acordo com a  

metodologia e avaliar a sua viabilidade. Quais são os prós e os contras? O que é viável? 

Quais são os resultados previsíveis? Desenvolver um modelo lógico para estruturar a 

vossa análise e apoiar as vossas asserções com dados relevantes [ver exemplo abaixo]. 

o O ideal seria que a recomendação de políticas fluísse da aplicação lógica dos 

vossos critérios às vossas escolhas de políticas. 

o De notar que nem todos os critérios são iguais.  

▪ Pode ser útil classificar a importância dos critérios. 

▪ A legalidade seria provavelmente considerada um critério necessário.  

o Poderá ser necessário incorporar alguma incerteza em algumas das vossas 

decisões em matéria de políticas.  

o Devem demonstrar por que a solução que recomendam é a melhor opção. 

o Tal como procederam com as conclusões, devem discutir no documento de 

consulta os contra-argumentos às vossas recomendações. 

• Sugerir os próximos passos, bem como as implicações das conclusões ou 

recomendações: Poderão abordar de forma sucinta a viabilidade das próximas etapas 

ou explorar as implicações das vossas análises.  
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• Breves conclusões numa secção final lembrarão o responsável pela tomada de 

decisões sobre o panorama geral, o objectivo global ou a urgência da tomada de 

medidas. Isto lembra ao leitor o valor da pesquisa e das recomendações.  

EXEMPLO: 

Pergunta sobre Políticas: 

O que deve ser feito para aumentar a afluência às eleições? 

 

Opções de Políticas 

 

A: Pagar 

às Pessoas 

para 

Votarem  

B: Agendar as 

eleições para dias 

em que poucas 

pessoas 

trabalham 

C: Aumentar 

os gastos em 

mensagens a 

incentivar as 

pessoas a votar 

D: Multar os 

que não 

comparecem 

no dia das 

eleições 

Critério 1: Legalidade Não Sim Sim Sim 

Critério 2: Aceitabilidade 

política 

Não Sim Sim Não 

Critério 2: Eficácia em 

termos de custos* 

Não Neutro em termos 

de custos 

Provavelmente Sim 

Critério 3: Inclusão  Sim Provavelmente  Sim Sim 

Recomendar? Não Sim Sim Não 

* Eficácia em termos de custos: a política afecta a gama mais ampla possível de eleitores 

 

Neste exemplo, o pesquisador conseguiu apurar resultados claros sobre como as escolhas de 

políticas obedeceram a certos critérios (a Opção de Política A não satisfaz os critérios de 

legalidade, a Opção de Política D não satisfaz o critério de aceitabilidade política).  

Porém, existe alguma incerteza em relação às outras opções. Por exemplo, não está claro 

como a Opção de Política B afectaria o critério de inclusão, ou como julgar a eficácia em 

termos de custos da Escolha de Política C. No mundo real, podemos precisar de incorporar 

alguma incerteza nos nossos julgamentos de políticas. Mas é importante que o analista seja 

claro para com os leitores e responsáveis pela tomada de decisões onde se situa essa incerteza. 

 

5. Antes de Começarem a Redigir um Documento de Consulta  

Prestar atenção às seguintes questões: 
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Depois de se decidir que é necessário elaborar um documento de consulta, isto significa que 

embora a estrutura e disposições finais de um instrumento normativo jurídico estejam abertas 

à discussão, o seu ministério já considerou que criar ou alterar regulamentos aplicáveis é 

provavelmente a opção mais adequada para resolver um determinado problema. 

Tomar em consideração o processo de elaboração de políticas em que estão envolvidos e 

responder às seguintes perguntas:  

• Identificaram com clareza o problema que pretendem resolver? Podem resumi-lo em duas 

frases?  

• Têm evidências inquestionáveis que justificam a vossa afirmação de que existe um 

problema? Podem resumi-lo facilmente em duas frases? 

• Já definiram e avaliaram as possíveis opções de políticas que poderiam resolver este 

problema? 

o Que critério de avaliação utilizaram?  

o Já decidiram qual é a alternativa preferida?  

o Têm evidências suficientes para defender efectivamente a alternativa escolhida 

em relação às outras? 

• Que actores da comunidade (ministérios, sector privado, sociedade civil) estão 

interessados na política em que estão a trabalhar?   

• Uma vez que na maior parte dos casos vocês já decidiram e consideram que a 

regulamentação [ou alterar os regulamentos existentes] é a forma mais adequada de 

resolver o problema, podem validar vigorosamente esta opção? 

• Que tipo de comentários esperam deles?  

o Alguns actores (em especial as pequenas empresas, as comunidades rurais, os 

grupos mais desfavorecidos, as minorias…) poderão necessitar de assistência 

para conseguirem manifestar as suas opiniões. 

• Todos foram (ou serão) efectivamente envolvidos em cada etapa do processo de definição 

de políticas? 

• Não se esqueçam de quem são os vossos leitores 

o O vosso documento destina-se em primeiro lugar ao elemento que é responsável 

pela tomada de decisões. 

▪ Devem reflectir as principais preocupações do responsável pela tomada 

de decisões. 
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o Em conjunto, o vosso documento será também analisado pelos grupos alvo da 

sociedade civil. Devem, então, procurar colocar-se no lugar do grupo (ou 

grupos) alvo.  

▪ A realização de discussões preliminares (mesmo que sejam informais) 

com as principais contrapartes no seio dos grupos alvo antes da redacção 

do documento de consulta será útil a este respeito. 

6. O Sumário Executivo 

Assim que tiverem determinado quais são as principais conclusões e recomendações, estarão 

prontos para estruturar o vosso documento de consulta. Devem também considerar com cautela 

como vão elaborar o respectivo Sumário Executivo, uma vez que a maior parte dos altos 

responsáveis a quem o vosso documento é dirigido (ou seja, os principais responsáveis pela 

tomada de decisões) provavelmente só vão ler esta secção e dar apenas uma vista de olhos no 

resto do documento. 

O Sumário Executivo serve de ponto de partida – mas também de ponto final – para o 

documento de consulta. Pode ajudar a redigir primeiro um rascunho do Sumário Executivo 

como um dispositivo de estruturação. Obviamente que regressarão a ele no fim do processo de 

elaboração do documento, revendo-o de acordo com a vossa análise final. 

O Sumário Executivo apresenta as vossas principais recomendações, contando com a vossa 

autoridade como pesquisadores ou peritos na vossa área. Esta parte do documento não só é um 

resumo dos principais pontos para os leitores atarefados, como também destaca as 

recomendações que nortearão discussões no futuro. Pensem nele na perspectiva do vosso 

decisor e dos líderes da sociedade civil que irão consultar: que pontos principais os prepara 

melhor para se lembrarem e entenderem a vossa pesquisa e recomendações?  

Embora o Sumário Executivo seja a parte mais importante de qualquer documento de consulta, 

muitas vezes é difícil escrevê-lo. Este sumário deve descrever, de forma sucinta, a actual 

situação no que se refere às políticas, apresentar os prós e os contras imediatos da vossa 

justificação para a mudança e apresentar explicitamente as vossas recomendações e conclusões.   

Como regra geral, o Sumário Executivo não deve ser mais de 5% de todo o documento, pelo 

que um documento de consulta de40-50 páginas teria um Sumário Executivo de 2 páginas. Esta 

é apenas a regra geral. Claro que o vosso Sumário Executivo deve ter o tamanho que for 

necessário para constituir o resumo dos vossos pontos principais.  
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A. Lista de verificação para a elaboração do Sumário Executivo:  

• Foram abrangidos todos os pontos cruciais do vosso argumento? Preparam os vossos 

leitores para a análise que se segue? Por outro lado, se isto é tudo o que o leitor tinha 

para refrescar a sua memória após ler a vossa análise completa, este leitor estaria 

devidamente equipado para discutir o vosso argumento, testemunhar sobre a questão 

ou avançar com um debate de políticas?  

• Existe um enredo breve e claro que descreve o panorama geral?  

• Qual o vosso grau de eficácia ao resumir as secções adiante? A estrutura dessas secções 

revela a lógica correcta para o vosso público-alvo? Enquadraram as questões na 

perspectiva dos principais intervenientes, dos altos responsáveis pela tomada de 

decisões ou do vosso público alvo?  

• Até que ponto a descrição dos antecedentes está focalizada? Atenção ao desperdício do 

espaço nos antecedentes.  

• Os problemas estão bem especificados na perspectiva dos prováveis leitores? Se for 

relevante, estão abrangidas as leis, os regulamentos e as actuais intervenções de 

políticas (existentes e potenciais)?  

• Se estiverem a propor opções de políticas, sinalizam as contrapartidas envolvidas? 

Todos os problemas são compatíveis com possíveis soluções ou directrizes para 

mudança? O tratamento de vantagens e desvantagens é (económica, política e) 

analiticamente sólido e explicado com clareza?  

• As recomendações e/ou as conclusões são viáveis, claras e priorizadas de uma maneira 

lógica?  

• Sugerem um quadro para trabalho no futuro sobre a matéria?  

• A qualidade geral da apresentação e da redacção é de padrão profissional? Evitam 

frases longas demais?  

1. Quem, o Quê, Porquê, Como? 

Uma maneira útil de elaborar o seu documento é utilizar a heurística “Quem / O Quê / Porquê 

/ Como” dos jornalistas.  

2. QUEM e O QUÊ / Quando?  

• Reconhece o público alvo e a divulgação prevista para o documento.  

• Apresenta com precisão o problema em questão. Pode orientar o problema em termos de 

políticas. Quais são as limitações ou deficiências na actual política?  
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3. O QUÊ? 

• Oferece os motivos que justificam o início de uma pesquisa para examinar o problema e 

explica de forma mais completa por que a questão é problemática.  

• Pode destacar as principais opções de políticas ou abordagens padrão; por vezes, isto é 

apresentado como sendo o status quo, outras vezes inclui alternativas existentes que 

procuram solucionar ou abordar o problema. 

• Pode destacar os prós e os contras das abordagens ou opções existentes ou pode sublinhar 

as tendências gerais na abordagem da questão.  

4. COMO / Quando? 

• Pode fazer referência à metodologia utilizada na análise dos dados ou explicar os 

principais pressupostos que nortearam a pesquisa e a análise.  

• Indica as conclusões ou evidências que exploram / descrevem / explicam a questão. Pode 

recomendar acções ou políticas correctivas.  

• Oferece razões que justificam a análise das evidências ou para a selecção ou destaque de 

certas acções.  

• Pode concluir, de forma resumida, com a urgência e a oportunidade de agir.  

Formato recomendado de um Documento de Consulta 

  Título 

  Índice  

  Sumário Executivo 

  Descrição do Problema  

  Alternativas de políticas 

  Opção favorita e recomendações 

         - Incluindo as linhas gerais propostas para a legislação 

  Conclusão 

  Notas finais  

  Bibliografia 

  Apêndices / Anexos 
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Capítulo 3  Incentivando a Consulta Pública 
 

A. Certificar-se de que o documento de consulta chega até os grupos alvo  

 

Quando o vosso documento de consulta for final, devem obter o aval dos responsáveis pelas 

decisões (ou seja, o Ministro, ou autoridade competente) antes de torná-lo público. Podem 

facilmente disponibilizá-lo ao público em geral num website do Governo (o website do 

Ministério, um Boletim do ministério ou de outro órgão do Estado. 

Mas se pretendem obter comentários mais específicos dos grupos alvo, também se devem 

certificar de que o documento chegue até eles correctamente.  

Considerem sempre a possibilidade de consultar todos os grupos que possam ter algum 

interesse objectivo, mesmo que seja indirectamente, em apresentar os seus pontos de vista e 

opiniões sobre o problema de que o documento de consulta trata. Uma maneira fácil de se 

certificarem de que não estão a deixar de fora nenhum destes grupos é pedir contactos dos 

principais intervenientes dos outros ministérios / instituições envolvidos no processo de 

legislação. 

Quanto mais influentes forem os grupos alvo (por exemplo, grandes empresas, organizações 

da sociedade civil bem estruturadas, grandes comunidades urbanas), mais fácil é chegar até 

elas. Existe provavelmente um pesquisador ou um lobista que monitoriza qualquer novo 

documento que esteja disponível nas áreas da sua alçada. 

É bastante diferente em relação a grupos menos favorecidos ou organizados, residentes nas 

zonas rurais e ainda mais para grupos desfavorecidos. Para eles, devem usar os órgãos de 

comunicação locais (imprensa diária, TV e rádio comunitários) para informar sobre a consulta 

e a publicação do documento com o objectivo de estimular a manifestação das opiniões desses 

grupos. Devem ser disponibilizados exemplares impressos do documento de consulta – ou pelo 

menos o seu Sumário Executivo – nas localidades, nos conselhos autárquicos, etc. Usar as 

comunidades como representantes também seria uma boa ideia. A informação sobre o 

documento de consulta deve estar, também, em línguas locais, pois nem todas as pessoas das 

zonas rurais falam português. Quem orienta a consulta pode falar em português mas deve haver 

tradução simultânea para a língua local 

Não se esqueçam também que, além dos grupos da sociedade civil, o documento de consulta 

também se destina a garantir que outras entidades (ministérios, instituições, etc.) apresentem a 

sua opinião, recomendações e sugestões. Este é um aspecto que se reveste de grande 
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importância, uma vez que irá simplificar o processo de “harmonização” levado a cabo pelo 

Ministério da Justiça, que se seguirá aquando da elaboração da legislação.  

Normalmente, um ministério só consulta os outros ministérios que considera que estão 

envolvidos. Isto pode dar azo a que muitos interesses sejam descurados. Por essa razão, alguns 

países exigem que todas as leis sejam enviadas a todos os ministérios. Por sua vez, esta situação 

pode levar a um trabalho infrutífero pelos ministérios que não tenham nada a ver com a lei e a 

problemas de coordenação e atrasos quando estão envolvidos tantos potenciais inquiridos. 

Como uma questão de princípio, constitui uma boa prática enviar, numa base rotineira, uma 

cópia da lista das publicações e plano de trabalho do ministério (por email ou documento físico) 

a todos os outros departamentos. A publicação geral dos planos de trabalho de todos os 

ministérios normalmente é suficiente para dar-lhes a oportunidade de notificar o ministério 

responsável que os seus interesses podem ser afectados por uma determinada lei. Sempre que 

um departamento estiver interessado em ler um dos vossos documentos de consulta, pode 

facilmente encontrá-lo no website do Governo em que foi publicado (ou pedir um exemplar 

em formato físico). 

Ao enviar um documento de consulta a um Ministério, a carta que acompanha o documento, 

pode referir que pede consulta do documento em geral, mais gostaria que o ministério prestasse 

atenção ao artigo tal. Esta pratica evita que ministérios não apresentem sugestões quando na 

realidade devem apresentar sugestões. Para melhor compreensão desta questão vamos 

apresentar um exemplo: imaginemos que o documento de consulta e um anteprjecto da lei da 

droga e este documento se chegar ao ministério da educação pode não se mostrar interessado 

achando que e um documento ligado aos ministérios da justiça e interior. Ao mandarmos o 

documento devemos chamar atenção ao ministério da educação de que o anteprojecto da lei da 

droga tem um artigo que versa sobre o combate ao consumo da droga nas escolas. Assim, o 

ministério vai saber que o anteprojecto tem um artigo que lhe diz respeito. 

Por outro lado, os anteprojectos devem ser enviados a todos os ministérios devido a multi, inter 

e transdiciplinariedade dos assuntos na actualidade 

 

B. Organizar consultas públicas 

 

Com efeito, todos documentos de consulta não carecem da mesma atenção.  

Depende realmente da importância do assunto e da importância da reforma que o documento 

pretende introduzir. Alguns pequenos ajustes na política podem carecer apenas de algumas 
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consultas bilaterais (oralmente e/ou por escrito) com os grupos mais afectados e pode ser útil 

a colocação do documento de consulta on-line, permitindo que os interessados escrevam 

sugestões que podem ser usadas quando se trata de elaborar o regulamento.  

Todavia, deve-se prestar muita atenção às grandes reformas (por exemplo, um novo 

regulamento geral para um sector económico chave, uma grande reforma que pode ter um 

impacto significativo em largas camadas da população) e serem discutidas durante fóruns de 

consulta pública adequados.  

É mais fácil discutir um documento de políticas do que apresentar um parecer jurídico e técnico 

sobre o esboço de um regulamento. Não esquecer, porém, que alguns grupos, desorganizados 

ou menos habituados ao debate público, não são tão capazes de articular e manifestar os seus 

pontos de vista. Devem garantir que o formato do evento seja adequado ao público alvo 

(reunião de nível nacional, provincial, ou mesmo vilas / aldeias) e contribui para uma consulta 

efectiva. Deve-se criar um ambiente de muita abertura e cordialidade praa que as pessoas 

consultadas não se sintam acanhadas em dar as suas sugestões. As pessoas que organizam a 

consulta devem ser mais horizontais possíveis, ou seja, não devem demonstrar superioridade a 

comunidade consultada. 

Poderá ser necessário realizar várias reuniões em diferentes formatos, para consultas sobre o 

mesmo tema se houver vários grupos afectados distintos.  

Quando o vosso documento de consulta tiver chegado aos grupos alvo por vós identificados 

(os afectados pela proposta de política nova / alterada), é altura de considerar as formas mais 

adequadas de garantir que os seus representantes ou porta-vozes possam dar um parecer 

fundamentado sobre esta proposta. 

Certifiquem-se de que haja tempo suficiente para que essas pessoas analisem o documento 

antes de serem consultadas. O ideal seria que fosse dado um período médio de 30 dias para 

consultas sobre o vosso documento. Se a comunidade a ser consultada e constituída 

maioritariamente por pessoas que não sabem ler, deve-se divulgar na radio e televisão 

comunitária local os assuntos objecto de consulta de modo a permitir uma reflexão previa. 

À semelhança dos meios de circulação sobre o documento, que devem ser adaptados aos vários 

grupos, devem procurar organizar proactivamente e realizar a consulta para garantir que não 

se trata apenas de uma mera formalidade, mas sim de um processo produtivo.  

Poderão usar o vosso poder discricionário e ajustar o nível / formato da consulta ao âmbito do 

problema, bem como à importância do seu possível impacto na população. 



37 

 

   

 

Estando também o documento de consulta disponível on-line num site do Governo, devem ser 

feitos arranjos que permitam ao público em geral publicar as suas opiniões e comentários no 

website. O vosso ministério deve considerar cuidadosamente se estas opiniões devem ser 

imediatamente disponibilizadas ao público e aos outros leitores electrónicos, caso necessitem 

de designar um moderador para o website, ou se o acesso aos comentários deve ser restrito. 

1. Preparar e Realizar Reuniões de Consulta Pública  

Um fórum público pode ser um local eficaz para sensibilizar e obter os pontos de vista dos 

grupos alvo de um documento de consulta. Os fóruns públicos são a forma mais comum de os 

funcionários do Estado discutirem questões que constituem preocupação pública.  

Uma versão formal do fórum público é a auscultação pública, um encontro que normalmente 

é realizado antes da adopção de políticas importantes. As auscultações públicas são tipicamente 

abertas ao público em geral, enquanto outros tipos de reuniões públicas, e dependendo da sua 

finalidade, são muitas vezes organizadas para um público mais pequeno, que é especificamente 

convidado a participar. 

Estas iniciativas são normalmente temporárias, na medida em que a reunião ou o grupo se 

dissolverá assim que a sua finalidade tiver sido cumprida. Elas são particularmente úteis para 

estimular a discussão com base no conteúdo do documento de consulta. Ajudam a esclarecer 

problemas e a encontrar soluções.  

Ao realizar-se um fórum público, é muito importante ter em mente as sensibilidades culturais 

da área local. O foco dos fóruns bem-sucedidos incide nas necessidades e interesses da 

comunidade.  

Existem vantagens em realizar fóruns públicos com o objectivo de discutir um documento de 

consulta:  

• São reuniões relativamente fáceis de organizar e o seu funcionamento não é oneroso.  

• Promovem a comunicação nos dois sentidos entre os cidadãos e os funcionários do 

Estado, que pode ajudar as pessoas a entender perspectivas diferentes sobre uma 

determinada questão.  

• Podem funcionar a partir de uma série de locais diferentes, nomeadamente o conselho 

autárquico, escolas do bairro e outros tipos de locais de realização de reuniões.  

Por outro lado, existem algumas desvantagens em realizar fóruns públicos, nomeadamente:  
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• Tendem a favorecer as pessoas que são particularmente bem-falantes e têm tempo para 

participar.  

 É por este motivo que devem garantir que os pontos de vista dos mais envolvidos 

no assunto sejam devidamente representados durante estas reuniões: identificar as 

pessoas ou organizações com maior probabilidade de contribuir efectivamente para 

o debate e convidá-las. 

• Um fórum aberto constitui uma plataforma para os oponentes atacarem ou criticarem o 

organizador e podem ser facilmente perturbados por uma minoria empenhada.  

 Certificar-se que a presidência da reunião é experiente e evita que o debate saia dos 

carris. 

• Se a participação num fórum for fraca, a implicação é que o assunto não suscita muito 

interesse e apoio.  

 Organizar fóruns públicos quando o problema é importante para a comunidade e 

quando os riscos são elevados. Para questões menores, deixar que os interessados 

coloquem os seus comentários on-line. 

2. Planificar as Reuniões com Cuidado  

A chave para um fórum público de sucesso é a planificação e a preparação.  

É importante que estejam envolvidas as pessoas certas na organização da reunião. Uma equipa 

de gestão deve ser constituída pelas seguintes pessoas: um representante do responsável pela 

tomada de decisões (presidente), um moderador ou facilitador, um apresentador, um elemento 

para tomar notas, um elemento de ligação com os órgãos de informação e um coordenador da 

logística.  

O responsável pelas decisões (ou seu representante) preside ao fórum. Este responsável deve 

ser uma pessoa com autoridade suficiente para gozar do respeito e atenção públicos; o ideal 

seria alguém responsável pela política que constitui o assunto do fórum. A pessoa também 

decidirá sobre os planos que dizem respeito ao seguimento do fórum.  

O moderador ou facilitador do fórum é muitas vezes (mas não necessariamente) a mesma 

pessoa que o presidente. A sua tarefa é garantir que o fórum seja realizado de uma maneira 

civil e ordeira e que os comentários feitos sejam construtivos e responsáveis. Tal inclui 

certificar-se de que todos têm a oportunidade de fazer as suas perguntas, de apresentar 

comentários ao documento de consulta, que todas as perguntas sejam respondidas e que o 

debate se mantenha em torno do tema.  
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O moderador/facilitador deve: 

• Criar um ambiente que seja aberto e convidativo para as pessoas manifestarem os seus 

pontos de vista. 

• Esclarecer os comentários feitos na reunião para que todos compreendam o que está a 

ser dito. 

• Ser neutro, ajudando a convidar a apresentação de diferentes opiniões.   

• Sempre que for apropriado o facilitador deve também ajudar o público a chegar a um 

consenso. 

Existem várias vantagens em ter um presidente e um facilitador distintos no fórum, em especial 

se o assunto em debate for controverso. Um facilitador imparcial está em melhores condições 

de desempenhar as funções de moderador entre facções opostas e de ajudá-las a avançar em 

direcção ao alcance de um consenso ou compromisso. Um moderador/facilitador pode assumir 

um controlo firme do processo do fórum, limitando os intervenientes ao tempo que lhes foi 

atribuído e impondo a ordem nas intervenções.  

O elemento de ligação com os órgãos de informação é alguém que possa escrever e distribuir 

comunicados de imprensa e apresentar perguntas dos repórteres antes e depois da reunião.  

O anotador assegura que os comentários e declarações do público sejam documentados com 

exactidão e correctamente. Este elemento também é responsável por elaborar o relatório da 

reunião posteriormente. Produzir um registo detalhado e exacto do fórum permite que 

quaisquer sugestões ou comentários tenham seguimento e sejam tomados em consideração no 

processo de tomada de decisões. A pessoa que toma notas pode usar também um gravador, ou 

seja, toma nota e a gravar simultaneamente para não escapar nenhuma ideia. A pessoa que toma 

nota pode pedir a quem preside a consulta para pedir o interveniente a repetir o que disse caso 

não tenha ouvido bem 

3. Gerar Publicidade Usando os Órgãos de Informação Locais 

Obter publicidade nos órgãos de informação é um dos principais objectivos de um fórum 

público.  

Usar os órgãos de informação é o principal meio de ter o fórum e os seus objectivos 

amplamente divulgados. Sempre que possível, envolver a rádio ou as redes televisivas locais, 

com vista a alargar a cobertura do fórum.  
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4. Planificar a Agenda e Realizar a Reunião 

A agenda define a estrutura da discussão e influi nas decisões sobre as técnicas adequadas para 

incentivar a participação e obter resultados. Uma agenda bem organizada é essencial para a 

realização de um fórum ou auscultação efectivos. 

O conteúdo do documento de consulta ajudará a preparar a agenda do fórum. As questões que 

levanta, a fundamentação desenvolvida e as soluções que recomenda devem dar as linhas gerais 

básicas da agenda.   

Também se deve ter em consideração as seguintes perguntas antes da realização da reunião:  

• Como é que a discussão deve ser estruturada?  

• Que técnicas de participação seriam adequadas?  

• Que perguntas específicas podem ser feitas para estimular e orientar a discussão? 

Durante a reunião, existem técnicas de participação com que se devem familiarizar, a fim de 

facilitar uma discussão aberta e participativa. Tais técnicas incluem:  

Multimédia: Caso seja possível, mostrar uma breve apresentação no início da reunião para 

destacar a questão e apresentar as principais conclusões e títulos do documento de consulta. 

Esta apresentação deve ser breve.  

Reflexão: esta é uma boa técnica para recolher e criar novas ideias. É essencial que todos os 

participantes no processo sejam incentivados a participar e que nenhuma ideia seja criticada 

injustamente.  

• Incentivar todos os participantes a apresentar as suas ideias.  

• Registar todas as ideias sem avaliação. 

• Levar a cabo uma discussão de todas as ideias. 

• Classificar os itens por prioridade.  

• Registar os resultados do fórum.  

Criação de Consensos: os cidadãos de uma determinada comunidade muitas vezes têm ideias 

diferentes sobre quais são as prioridades da comunidade e como as coisas devem ser feitas. 

Encontrar pontos comuns entre estes diferentes interesses e ideias é uma das tarefas mais 

importantes do Governo. É o primeiro passo para tomar decisões que todos possam apoiar.  

Todos os participantes devem se comprometer em expressar os seus desacordos de forma 

honesta e aberta no fórum. Todos os participantes devem permitir que as outras pessoas 
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presentes tenham a sua opinião. Se for o caso, todos os participantes devem concordar em 

continuar a discutir o assunto até que um consenso seja alcançado, algo que se consegue 

trabalhando-se em direcção a uma proposta que acomode todos os pontos de vista 

representados no fórum.  

Não e obrigatório que se chegue a consenso pois as consultas são várias a serem feitas em 

diferentes locais e ocasiões. Quem dirige a consulta pode apenas apresentar o resumo das 

principais ideias e dizer que há consenso neste aspecto e não há consenso neste aspecto e dizer 

que o grupo de trabalho vai analisar as várias posições. 

5. Resumir as conclusões da consulta 

É necessário ter sempre em mente que o objectivo da consulta com base no documento de 

políticas é apresentar um problema, oferecer recomendações exequíveis para acção e obter os 

comentários dos outros ministérios (caso o problema diga respeito a vários ministérios e/ou 

instituições) e os grupos mais afectados.  

Quando o ministério estiver satisfeito em como toda a informação, comentários e sugestões 

estão disponíveis após a consulta, poderá ser elaborado um resumo das conclusões. 

Este documento deve incluir: 

- Uma lista das principais organizações e entidades consultadas, 

- Uma breve análise dos comentários recebidos sobre o conteúdo do documento de consulta e 

suas recomendações: existe um forte apoio à acção proposta, ou ao possível conteúdo do novo 

instrumento normativo jurídico? Quais são as principais reservas? De que forma estas 

objecções podem ser tratadas? 

- Com base nas conclusões da consulta, e quando for apropriado, poderão recomendar emendas 

às orientações elaboradas no documento de políticas (rever o âmbito da legislação, ajustar 

algumas das propostas, melhorar as medidas operacionais, etc.) 

Todas as conclusões (das consultas bilaterais, reuniões, documentos recebidos, comentários 

colocados on-line…) devem ser resumidas numa nota informativa para ajudar o responsável a 

decidir quais devem ser as orientações para as próximas etapas e guiar-vos na elaboração das 

disposições do instrumento normativo jurídico.   
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Título II – Princípios para a Elaboração de Legislação 

Capítulo 1 Princípios Gerais para uma Legislação Bem Redigida 
 

Os redactores de lei convertem as políticas num corpo coerente de regras normativas. O Título 

I do presente manual analisou como as políticas devem ser desenhadas e desenvolvidas num 

documento de consulta antes de se iniciar a elaboração da legislação e como as consultas 

públicas podem promover o apoio público ao processo. Assim que a consulta sobre a política 

tiver sido realizada e os títulos propostos para um instrumento jurídico tiverem sido definidos, 

os redactores jurídicos devem abordar as propostas de políticas sob essa perspectiva.  

A redacção de textos legislativos exige competências jurídicas especiais que raramente são 

ensinadas nas universidades. Essas competências resultam, em parte, de uma compreensão 

especial da metodologia legislativa e, em parte, de uma experiência distinta em técnicas de 

redacção. A elaboração de legislação preconiza uma aplicação sistemática de uma competência 

técnica particular num vasto leque de habilidades analíticas e de escrita.  

A função do redactor é também garantir que o documento elaborado seja compatível com outra 

legislação, que o método que usa será prático e efectivo sob o ponto de vista jurídico, que 

obedeça a formas convencionais e utilize uma linguagem e termos apropriados e 

compreensíveis. Essas funções exigem que os redactores apliquem uma série de verificações 

ao longo do processo de redacção, embora outras pessoas, incluindo os funcionários dos outros 

ministérios, também venham a realizar verificações semelhantes de confirmação quando são 

consultados e particularmente depois de a proposta estar completa. A proposta final deve 

comunicar requisitos legais com clareza e certeza.  

G. C. Thornton, um redactor de textos legislativos, sugeriu no seu livro “Legislative Drafting” 

(4ª edição, 1996, p. 128) que a redacção deve seguir uma progressão lógica através de cinco 

etapas. Porém, é muitas vezes necessário recuar para uma etapa anterior para tratar de questões 

que venham à tona numa etapa posterior. 
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As Cinco Etapas do Processo de Redacção 

A. Entender o projecto 

B. Analisar o projecto 

C. Desenhar a estrutura do instrumento jurídico 

D. Compor e desenvolver o texto 

E. Verificar e testar o texto 

 

A. Entender o Projecto 

A escolha da abordagem legislativa apropriada, dos conceitos jurídicos e dos meios de 

implementação, assim como da estrutura e linguagem legislativas, só pode ser feita se o 

redactor estiver totalmente informado do que se pretende. Parte deste conhecimento provém 

da participação do redactor na elaboração de políticas. 

Porém, o redactor também deve garantir o foco sobre as questões e incertezas relativas às 

políticas que afectam a elaboração de regras normativas e que as mesmas sejam resolvidas. De 

forma particular, além da informação de base completa sobre o problema a ser resolvido, a 

redacção do texto exige uma compreensão completa dos objectivos pretendidos e exequíveis 

do projecto, os mecanismos seleccionados para atingir esses objectivos e consequências 

previsíveis da implementação.  

Grande parte da informação deve estar disponível se a formulação de políticas tiver sido feita 

de uma maneira efectiva. Se essa formulação tiver sido deficiente ou se não tiverem sido dadas 

respostas essenciais, deve-se procurar resolver esta situação. Isto pode exigir consultas 

adicionais com as pessoas, instituições, organizações ou organismos apropriados de outros 

ministérios ou do sector privado e da sociedade civil. 

B. Analisar o Projecto 

Os redactores devem analisar eles próprios uma série de questões. Não só devem fiar-se nas 

percepções dos outros, como também devem ter uma compreensão clara das questões que 

afectarão a maneira como eles redigem disposições individuais. 

Mesmo antes do início da redacção do texto, o redactor deve verificar as seguintes questões: 
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Assuntos para Consideração do Redactor na Fase de Análise 

• Até que ponto as propostas terão impacto nas matérias já regidas pela legislação vigente; 

• O projecto e os meios legais a serem usados devem ser compatíveis com a Constituição, em 

especial as disposições que garantem os direitos individuais, e também com os tratados e 

convenções aplicados; 

• que  legislação vigente pode ter que ser revogada ou emendada porque é incompatível com 

as propostas; 

• Os meios de implementação e de aplicação da lei propostos devem ser praticáveis e eficientes 

e como podem ser formulados de modo a garantir a justiça e a transparência. 

 

[Ao redigir legislação primária]  

• Até que ponto a legislação secundária poderá ser necessária para permitir que a legislação 

seja implementada; 

• Se o projecto deve entrar em vigor através da emenda a uma lei existente ou de uma lei 

omnibus. 

 

C. Desenhar a Estrutura de um Instrumento jurídico 

Tal como qualquer projecto por escrito, um texto legislativo deve ser elaborado com cuidado 

antes de a sua composição iniciar. Uma estrutura para todo o instrumento que seja programada 

deliberadamente pode garantir que a legislação seja organizada da forma mais lógica e, por 

conseguinte, ajuda na comunicação. Este aspecto reveste-se de particular importância no caso 

de legislação complexa ou extensa.  

Pode ser aplicada uma série de princípios gerais ao ordenamento legislativo: 

Princípios da Concepção Legislativa 

1. Os objectivos da lei devem ser indicados no início, uma vez que definem o contexto em que 

as disposições que seguem devem ser lidas. 

2. Quaisquer definições fornecidas para os termos usados numa lei devem ser determinadas 

antes da sua utilização. Em qualquer dos casos, a maneira como uma lei utiliza um termo deve 

ser evidente desde a primeira ocasião em que o termo é utilizado. 

• Sempre que for possível, utilizar expressões de uso quotidiano.  
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• As palavras que já tenham uma definição geralmente aceite não precisam de ser novamente 

definidas no instrumento jurídico. 

• Evitar definições circulares (por exemplo, “um telefone celular é um telefone que é celular”) 

ou seja, deve-se evitar que o termo definido volte a constar da definicao 

3. As disposições relacionadas devem ser reunidas na mesma parte do esboço do instrumento, 

devendo ser criados grupos distintos de disposições relacionadas como Partes separadas do 

esboço. 

4. Os grupos de disposições e as Partes devem ser ordenados de acordo com os mesmos 

princípios que regem as disposições individuais. 

5. As disposições primárias (ou básicas) devem constar antes das disposições secundárias que 

se desenvolvem ou expandem ou dependem delas. 

6. De forma particular, as disposições gerais devem vir antes de uma declaração de excepções 

a elas. 

7. As disposições de aplicação universal ou geral devem vir antes das que tratam apenas de 

casos específicos ou particulares. 

8. As disposições que criam órgãos devem vir antes das que regem as suas actividades e o 

desempenho das suas funções. 

9. As disposições que criam direitos, deveres, poderes ou privilégios (“normas substantivas”) 

devem vir antes das que definem como as coisas devem ser feitas (“normas de administração 

ou de procedimento”). 

10. As disposições a que se fará referência com frequência vêm antes das que não terão um uso 

regular. 

11. As disposições permanentes devem vir antes das que estarão em vigor ou terão aplicação 

durante um período de tempo limitado apenas (por exemplo durante um período de transição). 

12. As disposições que afectam uma série de eventos ou acções relacionados devem ser 

definidas de acordo com a ordem cronológica em que tais eventos ou acções ocorrerão. 

13. A aplicação ou cobertura da lei (ou seja, a declaração dos casos gerais tratados e não 

tratados) deve vir antes das disposições que se aplicam a esses casos. 

14. As disposições que definem o âmbito de poderes para criar uma legislação secundária 

devem ser tratadas após as disposições substantivas do plano legislativo. 
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D. Compor e Elaborar o Esboço 

Quase toda a legislação requer a composição de uma série de esboços para se poder atingir a 

qualidade necessária. O número de esboços é normalmente ditado tanto pelo tempo disponível 

como pelo grau de complexidade do assunto em causa. Mas este processo tem benefícios 

consideráveis, uma vez que permite que cada versão ou cada capítulo completado seja revisto 

pelo grupo de trabalho (ou em certos casos, por um grupo de trabalho com uma composição 

diferente) e que as lacunas na política ou problemas sejam identificados e resolvidos. 

Do mesmo modo, cada esboço (ou cada capítulo de um esboço substancial) pode ser enviado 

para revisão por outros ministérios interessados, em particular com o objectivo de obter, com 

a maior brevidade possível, as suas reacções no que diz respeito às questões que constituem 

motivo de preocupação. 

O modo e o estilo de redigir normas jurídicas varia de um país para outro, em particular em 

resposta às peculiaridades da gramática e da língua. Além disso, o nível de generalização em 

que as regras são expressas pode ser diferente, afectando materialmente a extensão e a 

complexidade das leis. Porém, certos princípios comuns são amplamente aceites: 

 

Alguns Princípios da Composição Legislativa 

 

1. Apresentar as regras normativas como prescrições, e não numa forma narrativa. 

2. Apresentar as normas de forma directa, evitando a circunlocução e incluir apenas as normas 

que desempenham uma função jurídica necessária. 

3. Evitar frases longas. 

4. Seguir a ordem das palavras de utilização convencional. 

5. Evirar terminologia jurídica desnecessária, mas usar termos jurídicos para expressar 

conceitos jurídicos. 

6. Omitir palavras desnecessárias. 

7. Usar terminologia de forma consistente em toda a lei (e em toda a legislação secundária que 

a implementa); usar o mesmo termo para o mesmo caso e um termo diferente para um caso 

diferente. 

8. Evitar expressões e termos ambíguos que são vagos e carecem de uma definição clara. 

9. Limitar a referência cruzada a outras normas como um método de dar conteúdo às normas. 

10. Efectuar operações a outras leis através da alteração expressa de disposições especificadas. 
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Alguns países introduziram as suas próprias directrizes para as práticas linguísticas e técnicas 

que se espera que todos os redactores (seja dos ministérios ou fora da função pública) sigam. 

Esta é uma iniciativa desejável que poderia ser adoptada noutros contextos de uma forma útil.  

E. Verificar e Testar o Texto 

O processo de verificação do texto legislativo é contínuo durante a redacção, em particular com 

o intuito de melhorar a sua clareza. Mas de acordo com as melhores práticas, cada versão deve 

ser sujeita a uma verificação específica como última etapa de verificação da forma jurídica, 

clareza e grau de compreensão. Esta responsabilidade cabe em primeiro lugar aos redactores 

de leis, mas o ideal seria que a revisão fosse feita por olhos frescos.  

Uma verificação mais minuciosa deve ser o último passo da versão final; este processo deve 

abranger um leque mais variado de matérias, nomeadamente uma série de verificações legais, 

antes do envio do esboço final ao Ministério da Justiça para efeitos de revisão legal e linguística 

e de harmonização.   

Estes podem repetir as verificações levadas a cabo numa fase anterior, mas são necessárias,  

uma vez que a tradução das políticas em normas precisas pode ter introduzido novas 

características no texto. Mais uma vez, as listas de verificação podem constituir uma ajuda útil 

à verificação. 

 

Verificação da Versão Final do Texto 

1. Conformidade constitucional e legal  

2. Conformidade com os tratados e convenções 

internacionais  

3. Modalidades de implementação  

4. Poderes de legislação secundária 

5. Forma legal, clareza e ausência de ambiguidade. 

 

Esta prática salutar pode ser aplicada exigindo que o redactor prepare um certificado de 

compatibilidade que confirme que as verificações foram realizadas e que as compatibilidades 

foram retiradas ou são mantidas por motivos que são tornados explícitos. A não apresentação 

de um tal certificado pode ser utilizada como motivo para não permitir que o esboço seja 

encaminhado ao Governo ou ao Parlamento. Esta prática merece consideração em países em 

que o dispositivo ainda não é usado. 
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Uma alternativa é que se pode solicitar aos redactores que reportem sobre questões como as 

que se encontram na nota explicativa que devem acompanhar o esboço completo. Este aspecto 

reveste-se de particular valor, uma vez que cria as bases para o escrutínio externo por parte de 

outros órgãos do Governo e do Parlamento.  

Mais uma vez, a não indicação de que as verificações foram concluídas ou a não prestação de 

informação que possa ser relevante para posterior consideração pode constituir motivo para 

reter a legislação.   

Capítulo 2 Regras processuais 
 

A. Leis omnibus 

 

Uma lei omnibus refere-se a uma lei que ainda se encontra na fase de proposta, mas que inclui 

matérias não tão estreitamente ligadas. As leis omnibus baseiam-se no princípio de unir 

diferentes legislações com o objectivo de simplificar um processo de criação de leis. 

Por vezes, um Governo pode introduzir uma mudança substancial na legislação, que irá afectar 

vários textos legislativos não relacionados apresentando-a numa lei omnibus. Uma das razões 

mencionadas para se introduzir uma lei omnibus é reunir numa única lei todas as alterações 

legislativas decorrentes de uma única decisão em termos de políticas, com vista a facilitar o 

debate parlamentar. 

O Congresso dos Estados Unidos, assim como vários países da Europa, utilizam legislação de 

forma rotineira, nomeadamente em questões ligadas às finanças e orçamento. Uma vantagem 

das leis omnibus é permitir a alteração de várias leis existentes em consequência da introdução 

de uma nova legislação.  

Uma lei omnibus procura alterar, revogar ou promulgar várias leis e é caracterizada pelo facto 

de ser constituída por uma série de iniciativas relacionadas, mas distintas. Reúne todos os 

decretos propostos e, dessa forma, torna a lei inteligível para efeitos parlamentares. 

A lei em si é um documento legislativo único que pode ser aprovada numa sessão de votação. 

Por exemplo, uma lei que se destina essencialmente a aprovar normas de construção pode 

também introduzir emendas ou novas leis sobre questões remotas, tais como impostos ou 

legislação ambiental. Nos Estados Unidos, as leis omnibus são essencialmente usadas pelo 

Congresso Nacional. 
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A razão de se instituir leis omnibus é que funcionam como um mecanismo de poupança de 

tempo para os órgãos legisladores. Uma lei omnibus leva menos tempo a debater, votar e 

aprovar do que várias leis apresentadas e discutidas de forma independente. 

Embora as leis omnibus poupem muito tempo e recursos, podem também ter as suas 

desvantagens se esta técnica, que se destina a poupar tempo, for usada para enganar o 

Parlamento e os cidadãos e para “enterrar” assuntos que não estão relacionados com a matéria, 

numa tentativa de evitar possíveis desafios. Como forma de evitar tais problemas, alguns países 

proíbem, ao abrigo do escrutínio do Tribunal Constitucional, a incorporação de alterações a 

uma lei omnibus que não tenha nenhuma relação ou que se trate de uma relação distante com 

o assunto principal. 

Não obstante, a apresentação de lei omnibus é fortemente recomendada, se for justa e for 

utilizada de uma forma transparente.  

 

B. Princípio do paralelismo das formas  

 

O princípio do paralelismo das formas é um princípio jurídico com base no qual uma lei 

aplicada de acordo com um certo procedimento só pode ser modificada ou revogada seguindo 

o mesmo procedimento (uma lei revoga ou altera uma lei mais antiga, um diploma ministerial 

revoga ou altera um diploma ministerial anterior, etc.). 

Contudo, se um instrumento jurídico de nível superior (por exemplo, uma lei vs. um diploma 

ministerial) revogar uma lei cujas disposições tenham sido previamente discriminadas e 

detalhadas num diploma ministerial de implementação, este diploma normalmente deixará de 

ser juridicamente vinculativo.  

Sempre que a autoridade considerar que algumas das suas disposições devem ser mantidas, 

deve aprovar um decreto que confirme as suas cláusulas, desde que elas se mantenham 

consistentes dentro do novo quadro jurídico. 
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Capítulo 3:  Redacção da Nota Explicativa 
 

As notas explicativas são usadas para acrescentar explicações, comentários ou outras 

informações adicionais relacionados com o conteúdo principal de uma proposta de instrumento 

jurídico, mas se estiverem incluídas no próprio instrumento, tornariam o texto demasiado longo 

ou difícil de ler. Estas notas também expressam em linguagem simples o significado das 

disposições. 

A preparação e utilização das notas explicativas constitui uma parte importante do processo de 

elaboração de legislação. As notas explicativas devem ser claras, precisas e informativas, uma 

vez que são utilizadas para: 

• Informar os órgãos decisores (Conselho de Ministros, Ministros, Parlamento); 

• No que diz respeito às leis, elas contribuem para um debate informado no Parlamento; 

• Garantir o escrutínio parlamentar efectivo das leis e legislação subordinada; 

• Apoiar a interpretação de legislação, nomeadamente pelos profissionais, advogados e 

tribunais; 

• Tornar a legislação mais acessível por ajudar as pessoas a entender o efeito nos seus 

direitos e obrigações impostos pela legislação; e 

• Informar a discussão pública sobre a legislação, nomeadamente se a legislação presta a 

devida consideração aos direitos e liberdades individuais e aos princípios democráticos. 

 

As notas explicativas devem ser exigidas em momentos cruciais da criação de legislação e são 

preparadas com a finalidade de acompanhar: 

• A autoridade na apresentação de uma lei / proposta de decreto ao Conselho de Ministros; 

• A lei na sua apresentação ao Parlamento; 

• Quaisquer alterações durante a análise detalhada de uma lei; 

• Uma autoridade para encaminhar legislação subordinada significativa ao Conselho de 

Ministros; 

• Toda a legislação subordinada que é submetida ao Parlamento (nos países em que o 

Parlamento controla a circulação e o conteúdo da legislação secundária pelo Conselho de 

Ministros).  

Recomenda-se fortemente que as notas explicativas sejam redigidas numa “linguagem 

simples” e num estilo também simples e que é preferível dizer muito do que dizer pouco, se 

não for possível abordar devidamente uma questão de forma resumida. 
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As directrizes e modelos de leis e legislação subordinada apresentados a seguir contêm mais 

detalhes sobre a preparação das notas explicativas. 

 

A. Notas Explicativas para as Leis6 

 

Este documento deve ser tornado público quando a lei é submetida ao Parlamento, juntamente 

com o texto do próprio projecto de lei. Esta publicação facilitará a fase de consulta pública do 

esboço, que deve ser feita pelo Parlamento ou pelas suas comissões. 

A Nota Explicativa (NE) deve começar por repetir o título abreviado da proposta de lei e incluir 

todas as referências necessárias (número da proposta de lei, data, etc.) 

Objectivos de Política e Sua Justificação 

A Nota Explicativa deve conter uma breve declaração dos objectivos de política da lei, bem 

como as razões para a sua criação. Ao preparar esta declaração, poderão citar os termos que 

foram utilizados no documento de consulta, desde que os ajustem às conclusões e resultados 

do período de consulta inicial.  

Ao preparar esta declaração, devem discutir as razões adequadas que ditaram os objectivos de 

política ao apresentar esses mesmos objectivos.  

Exemplo: 

Os objectivos da Lei são: 

1. Criar um órgão independente para tratar dos pedidos de licenças apresentados pelas pequenas 

empresas a nível distrital 

2. Garantir que o órgão independente trate das matérias de uma forma que seja transparente 

O Governo anunciou a sua intenção de criar um novo órgão independente na sequência da 

revisão efectuada pela Direcção do Comércio. A revisão resultou de preocupações de há longa 

data sobre inconsistências verificadas nas decisões tomadas pelos conselhos distritais sobre 

esta matéria [detalhar]. 

 

 

                                                 
6 Esta secção também se aplica aos decretos de lei. 
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Realização de Objectivos de Políticas 

 

Redigir uma breve declaração sobre a maneira como os objectivos de políticas serão realizados 

pelo projecto de lei e por que esta abordagem é razoável e adequada. 

Ao preparar esta declaração, devem: 

- Apresentar uma justificação da abordagem adoptada no projecto de lei e como ela irá 

atingir os objectivos de políticas; 

- Indicar por que esta forma de obter os objectivos é razoável e adequada – lembrem-se 

de que não é correcto indicar simplesmente que “é razoável e adequada”, e 

- Explicar por que a acção do Governo é eficaz e proporcional à questão que está a ser 

abordada. 

Exemplo: 

Para alcançar os objectivos, o projecto de lei deve criar o órgão independente e definir as suas 

funções e competências. 

O projecto de lei atingirá o seu objectivo de justiça: 

- Exigindo que o órgão independente ### 

- Exigindo que ### 

A Lei atingirá o seu objectivo de responsabilização pública: 

- Exigindo que #### 

- Exigindo que #### 

 

Formas alternativas de realizar objectivos de política 

Se for apropriado, especialmente nos casos em que a consulta inicial se tiver baseado no 

documento “aberto” do género de um livro verde, incluindo alternativas não regulamentares 

para o problema, poderão redigir uma breve declaração de quaisquer formas alternativas 

razoáveis de atingir os objectivos de políticas e por que razão as alternativas não foram 

adoptadas. 

Ao preparar esta declaração: 

- Explicar o leque de opções de políticas viáveis que foram tomadas em consideração, 

incluindo abordagens auto-regulamentares, co-regulamentares e não- regulamentares, 

bem como os benefícios e custos de cada opção, onde for apropriado, e  
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- Explicar por que motivo a legislação produz o maior benefício líquido para a 

comunidade. 

Exemplo: 

O Departamento do Comércio publicou um documento de discussão para consulta pública 

procurando obter comentários sobre várias opções de reforma. Além da recomendada, as 

opções foram: 

- #### 

- #### 

Explicar os custos e benefícios da adopção das opções preferidas e alternativas 

A consulta confirmou que a maioria dos intervenientes apoiou [não apoiou] a Opção 1 pelos 

seguintes motivos: 

- #### 

- #### 

A maioria dos intervenientes apoiou [não apoiou] a Opção 2 pelos seguintes motivos: 

- #### 

- #### 

 

Estimativa do custo de implementação pelo Governo 

Devem redigir uma breve avaliação do custo administrativo que a implementação da lei 

representa para o Governo, incluindo os custos referentes aos recursos humanos e programas, 

mas não o custo de criação da lei. 

E fundamental analisar os custos do cumprimento da lei pelos particulares ( empresas, 

cidadãos, partidos políticos, sociedade civil, etc).  Por exemplo, o Governo de Moçambique 

acaba de decretar em Abril de 2019 que os autocarros de transporte escolar devem ter cor 

amarela. Provavelmente, o Governo não analisou os custos para o cumprimento da Lei. Pintar 

um autocarro com a cor amarela tem custos elevados para a maioria dos transportadores 

escolares. Ate aqui são poucos os transportadores que cumprem esta medida mas nos por 

indisciplina mas por custos elevados do seu cumprimento 

Se o Parlamento não obtiver informação útil sobre os custos do Governo, pode não conseguir 

avaliar cabalmente se os benefícios da solução regulamentar proposta ultrapassam os custos. 
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Além disso, a informação completa sobre o cálculo de custos pode estar ocultada dentro dos 

lançamentos existentes e representar, de forma errónea, as implicações económicas reais para 

o Estado e os intervenientes. 

Não é considerado necessário incluir um valor exacto ao definir os custos, mas sim deve-se 

descrever na íntegra os tipos de custos e como estes serão financiados. 

Ao prepararem esta avaliação, devem: 

- Apresentar mais do que um simples argumento, uma vez que mesmo que não haja 

custos para o Governo, deve ser apresentada uma análise.  

- Considerar o risco de absorver os custos nos orçamentos das instituições devido à 

possibilidade de os actuais programas e serviços poderem ter que ser reduzidos – alguns 

exemplos dos referidos custos: 

o Formação de pessoal para implementar os novos regulamentos, 

o Perda de receitas devido à alienação de bens, 

o Publicitar as mudanças em resultado das alterações nos regulamentos, 

o Custos de inspecção e de conformidade, 

o Custos de manutenção e de depreciação dos bens adquiridos ou transferidos. 

Exemplo: 

 

O Governo contrairá um custo adicional na implementação e apoio do órgão independente. Foi 

providenciado um financiamento único para apoiar a criação deste órgão independente. 

Este financiamento foi direccionado para a criação de legislação e a implementação de 

tecnologia, procedimentos empresariais, comunicação e modalidades estruturais. 

Os custos de apoio adicionais associados a estes elementos serão financiados através do 

realinhamento das fontes existentes. [Detalhar] 

No fim deste manual está disponível um modelo para guiá-lo na realização desta avaliação 

(Anexo 2). 

 

Consistência com os princípios legislativos fundamentais  

Redigir uma breve avaliação da consistência do projecto de lei em relação aos princípios 

legislativos fundamentais, e se for inconsistente com alguns destes princípios, mencionar as 

razões dessa inconsistência. 
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Cabe ao Parlamento a responsabilidade de determinar se a legislação “se debruça o suficiente” 

sobre os direitos e liberdades individuais e a instituição da Legislatura. As notas explicativas 

devem fornecer informação abrangente para apoiar o Parlamento na determinação sobre esta 

matéria. Esta declaração pode ajudar na posterior interpretação da legislação. 

Na preparação desta avaliação, é preciso ter em conta que: 

- A legislação deve ser consistente com os princípios de justiça natural; 

- Se deve abordar uma possível violação dos princípios legislativos fundamentais, 

mesmo nos casos em que tal violação seja entendida como justificada; 

- Deve haver mais do que apenas uma simples asserção de que a legislação “é consistente 

com os princípios legislativos fundamentais”, a menos que esteja muito claro que é; 

- A legislação não precisa de apresentar uma conformidade rigorosa com os princípios 

legislativos fundamentais, mas antes deve debruçar-se o suficiente sobre estes 

princípios. Note-se que se deve fornecer informação explicativa ou justificativa para 

indicar por que razão a disposição proposta estaria a debruçar-se o suficiente sobre os 

princípios legislativos fundamentais. 

Exemplo: 

De um modo geral, o projecto de  Lei é consistente com os princípios legislativos fundamentais. 

A seguir são tratadas as possíveis violações de tais princípios. 

Cláusula ## (inserir a descrição da cláusula) 

A Cláusula ## da Lei viola potencialmente o princípio de justiça natural de que não deve tomar 

uma decisão que irá privar uma pessoa de algum direito, interesse ou expectativa legítima de 

um benefício sem que se dê a essa pessoa uma oportunidade de ser ouvida pelo responsável 

pela tomada de decisões. 

(### fundamentação da potencial violação) 

 

Notas Sobre as Disposições 

Uma Nota Explicativa deve conter uma explicação simples da finalidade e operação pretendida 

de cada artigo do projecto de lei. Esta secção deve apresentar as explicações em cada capítulo, 

parte e títulos. As explicações de cada artigo num projecto de lei são importantes para aumentar 

o debate parlamentar sobre o projecto de lei e é de particular importância na interpretação 
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subsequente de artigos individuais, assim que o projecto de lei tiver sido aprovado como acto 

legislativo. 

A explicação das cláusulas contidas num projecto de lei não se deve limitar a uma paráfrase ou 

repetição; deve facultar uma explicação mais completa. 

Ao preparar as explicações de cada artigo: 

o Note-se que é necessário ter o cuidado de qualquer paráfrase não alterar o significado 

ou a intenção da legislação 

o Garantir que as explicações de um artigo não sejam inconsistentes com os 

termos do articulado em si; 

o Garantir que as explicações de um artigo não sejam incompletas ou enganosas 

por não mencionarem ou explicarem correctamente algum facto ou antecedente 

relevante 

o Considerar a possibilidade de explicar a finalidade das emendas, por exemplo, 

se as emendas: 

o Se destinam a esclarecer 

o Se destinam a resolver um determinado problema 

o Se destinam a obter consistência com outras disposições  

o Se irão impor maiores ou menores obrigações nas pessoas ou organizações. 

o Considerar a possibilidade de explicar qualquer antecedente relevante da 

cláusula, por exemplo: 

o Se uma determinada abordagem foi influenciada durante o processo de consulta 

com uma parte da comunidade 

o Se a mudança resulta da recomendação de um relatório; 

o Considerar se para uma compreensão adequada do projecto de lei é necessária uma 

explicação de como o mesmo está relacionado com a actual legislação. Quando um 

projecto de lei altera, revoga ou volta a publicar legislação, incluir uma tabela de 

disposições comparativas entre as cláusulas do projecto de lei e a respectiva legislação. 

 

A. Notas Explicativas da Legislação Subordinada 

À semelhança das notas referentes aos projectos de lei, as Notas Explicativas da legislação 

subordinada devem conter secções sobre: 

- Objectivos de políticas e respectivas razões 
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- As realizações desses objectivos de políticas  

- Meios alternativos de realizar objectivos de políticas (quando a consulta inicial se tiver 

baseado num documento “aberto” do género de um livro verde, que tinha como 

finalidade obter alternativas não regulamentares para o problema) 

- Estimativa do custo para a implementação pelo Governo  

- Consistência com os princípios legislativos fundamentais  

- Consulta 

- Notas sobre as disposições  

A Nota Explicativa da legislação subordinada (decreto) deve conter algumas secções 

específicas: 

Lei de Autorização Legislativa 

A legislação subordinada deve basear-se no âmbito, objecto e extensão previstos na lei de 

autorização legislativa e não deve ultrapassar o âmbito da autorização dessa lei ou de outras 

leis aplicáveis. 

Consistência com os Objectivos de Políticas da Lei de Autorização Legislativa 

A nota explicativa carece de uma breve explicação sobre como a legislação é consistente com 

os objectivos de política da lei de autorização legislativa. Considerar os objectivos da lei de 

autorização e como a legislação é consistente com esses objectivos. 
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Capítulo 4 Realizar Avaliações do Impacto Regulamentar e Orçamental  
 

Através da Avaliação do Impacto Regulamentar (AIR), os Governos podem melhorar a 

qualidade das suas intervenções garantindo que os impactos – tanto os pretendidos como os 

imprevistos – da legislação e regulamentos propostos sejam avaliados com antecedência e 

constituam um contributo para um processo decisório. Por conseguinte, as decisões dos 

ministérios e instituições baseiam-se na melhor informação científica, técnica, económica ou 

outra obtida razoavelmente. 

Ao elaborar um projecto de lei ou outro instrumento jurídico, a AIR ajuda o Governo a 

determinar se: 

1. Os possíveis benefícios para a sociedade justificam os potenciais custos do instrumento 

jurídico 

2. A acção proposta maximizará os benefícios jurídicos para a sociedade 

3. A acção proposta será a mais rentável em termos de custos, incluindo o recurso aos 

objectivos de desempenho, tanto quanto for viável. 

A avaliação dos impactos dos projectos de lei e regulamentos trata da avaliação ex ante de 

como a legislação proposta afectará a economia do país, assim como a sociedade, o orçamento 

e as leis existentes, os acordos internacionais, etc.   

O sistema de Avaliação do Impacto Regulamentar (AIR) incorpora os princípios das melhores 

práticas regulamentares no desenvolvimento regulamentar e no processo de revisão, 

pretendendo igualmente melhorar a qualidade de novos regulamentos. 

Um ambiente regulamentar melhorado reduzirá os custos de conformidade regulamentar 

(burocracia), irá promover uma concorrência mais robusta na economia e inspirar confiança na 

comunidade internacional (por exemplo, os investidores corporativos e as organizações de 

ajuda internacionais) e na comunidade nacional (por exemplo, empresas locais e investidores) 

para participarem e investirem na reforma económica e social necessária em Moçambique. Isto 

beneficiará o bem-estar do povo.  
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B. História 

Os regulamentos de má qualidade podem ser onerosos para a sociedade e constituir um 

impedimento ao crescimento de uma economia. Os Estados Unidos foram o primeiro país a 

definir um programa destinado a rever sistematicamente os futuros regulamentos utilizando a 

análise económica. Em 1974, em resultado do aumento dos preços do petróleo, os Estados 

Unidos viram-se confrontados com elevados índices de desemprego e inflação e um fraco 

crescimento — uma situação que esteve na origem do termo stagflation (estagflação). Uma 

vez que as ferramentas macroeconómicas tradicionais da política fiscal e monetária pareciam 

ser ineficazes quando uma economia enfrentava simultaneamente o desemprego e a inflação, 

o Presidente convocou uma cimeira económica dos melhores economistas do país. Dessa 

cimeira saiu a noção de que os regulamentos e medidas do Governo eram muitas vezes 

inflacionárias e prejudiciais à criação de postos de trabalho.  

Os participantes na cimeira também propuseram que fosse criada uma instituição 

governamental no centro do Governo (no Gabinete Executivo do Presidente) para monitorizar 

quaisquer regulamentos inflacionários publicados por outros ministérios do Governo. A 

instituição criada foi chamada Conselho de Salários e Estabilidade de Preços (Council on Wage 

and Price Stability – CWPS). O Gabinete de Gestão e Orçamento (também parte do Gabinete 

Executivo do Presidente) publicou um requisito em como os ministérios tinham de preparar 

relatórios do impacto da inflação antes de publicarem novos regulamentos.  

A adopção de reformas regulamentares e programas de AIR em momentos de stress ou 

dificuldades económicas também ocorreu noutros países da OCDE. Este fenómeno não se 

tratou de nenhum acidente, uma vez que estas reformas podem ser uma maneira de catapultar 

uma economia para o crescimento e estabilidade. 

Uma diferença nos problemas com que a maioria dos países da OCDE e países em 

desenvolvimento se confrontam diz respeito ao desejo desses países de harmonizar 

rapidamente as suas leis e regulamentos com os da maioria dos países desenvolvidos a fim 

de se juntarem ao mercado global. Este factor introduz complicações adicionais mas que os 

programas de AIR podem resolver. São apresentadas pelo menos duas complicações: falta de 

tempo e falta de discrição. Contudo, devido ao facto de que é necessário publicar um 

regulamento, uma parte específica de uma AIR, a análise do custo-eficácia, pode ser muito 

útil na redução da ineficácia regulamentar e na melhoria do crescimento económico. 
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C. Utilidade da Avaliação do Impacto Regulamentar (AIR) 

Uma AIR é simplesmente uma forma de reunir e organizar informação sobre os impactos 

de uma proposta de lei ou regulamentação e as suas principais alternativas viáveis. Na sua 

forma mais simples, pode ser uma lista em termos qualitativos dos impactos positivos, 

negativos e indeterminados previstos da medida pretendida. Na sua forma mais sofisticada, 

uma AIR pode ser uma análise do custo-benefício, rigorosa, por vezes usando um modelo 

econométrico de larga escala da economia, com contributos de economistas, engenheiros, 

cientistas e outros especialistas. 

A AIR também irá detalhar em termos quantitativos os benefícios líquidos para a sociedade 

(benefícios sociais menos os custos sociais), juntamente com os efeitos distributivos da medida 

pretendida pelo Governo e as suas alternativas viáveis. Entre estes dois extremos, a AIR pode 

facultar informação sobre certos impactos, mas não sobre outros. A título de exemplo, a 

orientação da Áustria e da Islândia preconiza uma análise fiscal dos impactos dos regulamentos 

e o Reino Unido prefere uma análise do custo-benefício. As AIR não pretendem ser simples 

fórmulas de decisão em que se inserem os números e se obtém uma resposta. Antes pelo 

contrário, todos os países que os utilizam fazem-no como um de vários factores que concorrem 

para a decisão final. Outros factores menos empíricos que podem ser incorporados na tomada 

de decisões incluem considerações de ordem política e constitucional, obrigações de tratados 

internacionais e a opinião de especialistas.  

Se os que redigiram o regulamento não possuem poder discricionário para alterar a 

regulamentação de uma forma material, existe pouca recompensa imediata pela produção de 

uma AIR elaborada. Neste caso, deve ser listada uma declaração simples dos efeitos favoráveis 

e desfavoráveis esperados. Uma avaliação ex post mais completa do impacto poderia então ser 

feita algum tempo depois. No entanto, a exigência de fazer uma AIR não deve ser 

completamente ignorada, porque é importante ter um padrão de efeitos esperados para julgar 

os resultados da avaliação ex post e porque geralmente é mais fácil mudar uma política antes 

de ser implementada do que depois de se ter consolidado. 

Inicialmente, o sistema de AIR deve ser aplicado, no mínimo, a anteprojectos de leis, de 

decretos-lei e de decretos. Outros regulamentos propostos (através de outros instrumentos, tais 

como decisões, ordens ou instruções) podem estar sujeitos ao sistema de AIR, à discrição dos 

funcionários do Ministério. 
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D. Princípios de uma AIR de Alta Qualidade  

As AIR são úteis porque proporcionam um conjunto sistemático de informação que os órgãos 

decisórios podem usar para efectuar comparações e escolhas informadas entre as várias 

alternativas. Mas as AIR são mais úteis na sua forma avançada quando recorrem à teoria 

económica para a previsão dos impactos correspondentes à concorrência e análise custo-

benefício para informar os decisores sobre que alternativas apresentam uma maior 

probabilidade de ser mais eficientes em termos de custos para a sociedade. A análise custo-

benefício também é útil para calcular os custos mais rentáveis para a sociedade. A análise do 

custo-benefício é sempre útil para calcular os impactos distributivos, ou seja, quem ganha e 

quem perde com o regulamento. 

O programa de AIR que contém a informação mais completa relevante à melhoria da economia, 

bem-estar económico dos cidadãos do país é a análise custo-benefício.  

A análise custo-benefício pode jogar um papel importante nos debates das políticas legislativas 

e reguladoras sobre a protecção de uma melhor saúde, segurança e ambiente natural. Embora 

a análise custo-benefício formal não deva ser considerada como necessária ou suficiente para 

desenhar a política pública, pode oferecer uma quadro extremamente útil para informação 

constantemente díspar e, desta forma, pode melhorar sobremaneira o processo e, 

consequentemente, os resultados da análise de políticas. 

A base teórica da análise custo-benefício encontra-se num campo académico conhecido por 

“economia do bem-estar” e possui vários pressupostos básicos: que as pessoas podem valorizar 

acções alternativas de uma forma significativa; que estas acções podem ser agregadas nas 

pessoas em alguma unidade de valor comum, como por exemplo, o dólar; e que a sociedade 

deveria tomar medidas que maximizem estes valores para todos os seus membros. 

Basicamente, os sete aspectos seguintes devem ser tomados em consideração ao realizar uma 

AIR. 

1. É responsabilidade dos governos tentar determinar, com a devida antecedência, os 

possíveis impactos das medidas que pretendem tomar. Muitas vezes, já são 

conhecidos os impactos orçamentais imediatos, mas as medidas do Governo 

podem gerar custos para a indústria, provocar a subida de preços dos bens de 

consumo, afectar a segurança nas estradas ou reduzir a disponibilidade de 

professores. Muitos impactos desta natureza só podem ser conhecidos após uma 

análise cuidadosa. 
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2. A principal finalidade da avaliação prévia é ajudar a escolher entre as abordagens 

alternativas para a realização dos objectivos de políticas. O propósito é minimizar 

os custos orçamentais, económicos e sociais, ao mesmo tempo que se alcançam as 

metas em termos de políticas. 

3. Existem agora metodologias bem desenvolvidas e competências técnicas que 

podem ser obtidas e adaptadas por qualquer Governo que pretenda realizar uma 

AIR. 

4. A AIR não tem que ser onerosa. Se os recursos forem limitados, é possível 

planificar avaliações modestas que, não obstante, produzem resultados úteis e 

eficazes em termos de custos. 

5. Para ser útil, a AIR deve estar institucionalmente ligada à tomada de decisões e à 

criação de leis. 

6. A AIR só é útil se houver um empenho político e administrativo no sentido de 

tomar em consideração os seus resultados no processo de tomada de decisões. 

7. A AIR fornece informação factual sobre os resultados esperados das decisões. Os 

órgãos decisórios devem tomar em linha de conta esta informação, além de outras 

considerações que afectam a tomada de decisões pelo Governo, tais como 

requisitos constitucionais, compromissos de carácter político, ideologia ou 

acordos internacionais. 

Existem seis princípios que os Governos que consideram medidas legislativas ou 

regulamentares fazem uso: 

1. A análise custo-benefício é útil para comparar os efeitos favoráveis e 

desfavoráveis das políticas. 

2. Os responsáveis pelas decisões não devem ser impedidos de considerar os custos 

e benefícios económicos de diferentes políticas na criação de regulamentos. As 

instituições devem ter a possibilidade de utilizar a análise económica para ajudar 

a definir prioridades regulamentares. 

3. A análise custo-benefício deve ser exigida para todas as grandes decisões 

regulamentares. No entanto, os testes custo-benefício rigorosos não devem ser 

necessariamente vinculativos. Em circunstâncias específicas, os ministérios e as 
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instituições podem explicar por que motivo seleccionaram medidas para as quais 

evidências dignas de confiança indicam que os benefícios esperados são 

significativamente inferiores aos custos previstos. 

4. Os benefícios e custos das políticas propostas devem ser quantificados sempre que 

possível. As melhores estimativas devem ser apresentadas em conjunto com uma 

descrição das incertezas. 

5. Quanto mais revisões externas as análises regulamentares receberem, maiores as 

probabilidades de serem melhores. Ao calcular os benefícios e os custos, deve ser 

usado um conjunto central de pressupostos económicos. As principais variáveis 

incluem a taxa de desconto social, o valor da redução das mortes prematuras e dos 

acidentes de viação e os valores associados a outras melhorias no sector da saúde. 

6. Embora o foco da análise custo-benefício deva incidir principalmente na relação 

geral entre os benefícios e os custos, uma boa análise também identificará 

consequências importantes a nível distribucional. 

E. Lista de Verificação da OCDE para a Tomada de Decisões Regulamentares 

Em 1995, o Conselho da OCDE recomendou aos países membros que “tomassem medidas 

efectivas com vista a garantir a qualidade e a transparência dos regulamentos 

governamentais”. Também apresentou uma lista de dez perguntas como lista de verificação 

que muitos países da OCDE já usam e que deve ser adoptada por outros, a qual deverá melhorar 

a eficiência e a eficácia dos regulamentos governamentais. As dez perguntas, que também são 

relevantes para os países em desenvolvimento, são: 

1. O problema foi correctamente definido? 

2. A acção do Governo justifica-se? 

3. A regulamentação é a melhor forma de acção do Governo? 

4. Existe uma base jurídica para a regulamentação? 

5. Qual é o nível (ou níveis) do Governo para esta acção? 

6. Os benefícios da regulamentação justificam os custos? 

7. A distribuição dos efeitos pela sociedade é transparente? 
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8. A regulamentação é clara, consistente, compreensível e acessível aos 

utilizadores? 

9. Todas as partes interessadas tiveram a oportunidade de apresentar os seus pontos 

de vista? 

10. De que forma se conseguirá a conformidade? 

F. Quem é responsável por que acções no sistema de AIR? 

 

Ministro  Com o apoio da Divisão Jurídica (ou a 

área onde a Equipa de AIR está 

localizada), responsável pelo Projecto-

piloto de AIR do Ministério, incluindo a 

implementação e a aprovação dos 

principais documentos da AIR  

Divisão Jurídica 

(ou onde a 

Equipa de AIR 

está localizada) 

 

 

 

 

•  • Lidera o desenvolvimento e a 

implementação de um sistema de 

impacto regulamentar (SIR) no 

Ministério 

• Providencia acções de formação em 

matéria de AIR às direcções / 

departamentos do Ministério, bem 

como a outros intervenientes 

relevantes (ex. Ministério da Justiça 

ou Pessoal do Governo envolvido na 

análise das propostas regulamentares. 

• Apoia as direcções / departamentos 

do Ministério na elaboração de 

propostas regulamentares alinhadas 

com a criação de legislação do 

Governo, com os requisitos do 

sistema de AIR e no preenchimento 

dos documentos de AIR. 
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Direcções / 

Departamentos 

dos Ministérios 

•  • Implementam o sistema de AIR, 

incluindo sistemas adequados de 

controlo interno para apoiar a 

conformidade com o sistema de AIR. 

• Elaboram propostas regulamentares 

de acordo com a criação da legislação 

do Governo e com os requisitos de 

“melhores práticas” do sistema de 

AIR. 

• Articulam com a divisão Jurídica 

sobre propostas regulamentares 

específicas. 

• Para cada proposta regulamentar 

preenchem os documentos. 

Ministério da 

Justiça 

(Comissão de 

Revisão) 

 Analisa as propostas regulamentares do 

Ministério com o Resumo da Avaliação 

Regulamentar (RAR) em anexo antes da 

aprovação para parecer do Governo 

(quando apropriado). 

Governo 

(Comissão de 

Revisão) 

[quando 

apropriado] 

 Analisa as propostas regulamentares do 

Ministério com o Resumo da Avaliação 

Regulamentar (RAR) em anexo antes da 

aprovação para parecer da Assembleia 

da República ou do Primeiro-ministro. 

Outros 

Ministérios / 

Departamentos 

do Governo 

 Apoiam as direcções / departamentos 

dos Ministérios na elaboração dos 

documentos de AIR para as propostas 

regulamentares, incluindo a assessoria 

sobre os impactos da conformidade / 

administrativos, análise custo-benefício 

e consistência / inconsistência com os 

regulamentos existentes. 
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Sector 

Empresarial e 

Comunidade  

 Apoiam as direcções / departamentos 

dos Ministérios na elaboração dos 

documentos de AIR para as propostas 

regulamentares, incluindo assessoria 

sobre os impactos da conformidade, 

análise custo-benefício e consistência / 

inconsistência com os regulamentos 

existentes. 

 

G. Quais são os Elementos Chave do Sistema de AIR? 

 

Princípios de 

“Melhores 

Práticas” 

Regulamentares 

O sistema de AIR baseia-se nos princípios de melhores práticas para 

o desenvolvimento regulamentar e torna os esforços e os resultados 

do desenvolvimento transparentes aos olhos dos responsáveis pela 

tomada de decisões (ex. Ministro). 

Avaliação do 

Impacto 

Os impactos nos negócios, comunidade (pessoas singulares) e 

Governo são avaliados com vista a minimizar o tempo e o dinheiro 

gastos desnecessariamente com a conformidade e a administração.   

Consulta aos 

Intervenientes 

A consulta aos principais intervenientes afectados pela proposta nos 

negócios, comunidade e Governo é fundamental para melhorar a 

qualidade da regulamentação. 

Sensibilização para 

a conformidade  

O devido apoio aos afectados pela regulamentação melhora a 

observância dos requisitos e os resultados de políticas. 

Perspectiva das 

Pequenas Empresas  

O Sistema de AIR possui um foco especial na minimização da carga 

regulamentar sobre as pequenas e médias empresas. 

 

Documentos da AIR 

Os modelos de AIR disponíveis no fim do presente manual (Anexos 1 e 2) apoiam os 

departamentos no cumprimento dos princípios de melhores práticas durante o desenvolvimento 

regulamentar e permitem a transparência e a responsabilização dos resultados regulamentares. 
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Capítulo 5 Consulta sobre a proposta de legislação 
 

A realização de uma consulta preliminar na fase de desenho de políticas foi fundamental para 

ajudar-vos a elaborar um instrumento normativo jurídico que é consistente com os seis 

principais requisitos de qualidade para uma legislação adequada e efectiva: 

• É legal  

• É aplicável  

• É simples, clara e acessível 

• É subsidiária e proporcional 

• Está em conformidade com as convenções e tratados internacionais de que Moçambique 

faz parte, e 

• É consistente com a legislação a um nível superior e entre os departamentos 

 

Quando se considera que o esboço final do instrumento jurídico está pronto, e após a sua 

aprovação pela autoridade relevante, deve ser submetido em conjunto com a nota explicativa e 

com os documentos de avaliação do impacto, para posterior consulta aos principais 

intervenientes, como na fase inicial.  

Considerar que, em princípio, a consulta deve ocorrer com os principais intervenientes 

afectados em todas as fases do ciclo regulamentar – as notas explicativas devem explicar como 

a consulta decorreu e se não tiver acontecido, as respectivas razões. 

Os grupos de pessoas consultadas devem ser devidamente identificadas (de preferência através 

de uma lista). 

Pode vir a ser necessária mais informação sobre o processo de consulta, dependendo da 

natureza e da importância do projecto de lei – esta informação poderá incluir: 

- A forma de consulta 

- Um resumo dos pontos de vista apresentados  

- O impacto resultante do processo consultivo no conteúdo do projecto de lei 

- Se não tiver havido consulta, as razões para tal. 

O ideal seria que se atribuísse um período não inferior a 30 dias aos intervenientes para a 

apresentação dos seus comentários. Mais uma vez, o vosso departamento deve desempenhar 

um papel proactivo nesta fase na organização, sempre que possível, de uma série de reuniões 

de consulta e seminários de criação de consensos para a obtenção dos pontos de vista e opiniões 
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dos que são afectados pela nova legislação, mas que não estão bem preparados para este 

exercício (pequenas e médias empresas, comunidades rurais, grupos desfavorecidos, etc.). 

Assim que se concluir este ciclo de consultas finais, redigir uma breve declaração da dimensão 

em que a consulta foi realizada em relação ao projecto de lei ou esboço de regulamento. 

O foco desta parte das notas deve incidir na consulta com os intervenientes comunitários e com 

as organizações independentes do Governo. Embora seja uma parte importante da criação de 

um projecto de lei consultar os departamentos e instituições do Governo, normalmente não se 

considera que seja necessário fazer referência aos intervenientes do Governo nas notas 

explicativas.  

As questões ligadas à consulta e que dizem respeito aos intervenientes governamentais 

deveriam ter sido abordadas de uma forma abrangente nas apresentações anteriores ao 

Conselho de Ministros (para projectos de lei e decretos-lei) ou ao ministério relevante (no caso 

de regulamentos ministeriais). 

Exemplo: 

Durante a elaboração do relatório da Fase 1, o painel de peritos procurou obter comentários de 

uma grande variedade de intervenientes sobre as seguintes matérias ###. O painel também 

procurou obter comentários sobre ###. 

A lista dos intervenientes consultados está contida no apêndice ## do relatório da Fase 1 do 

painel. As recomendações do painel sobre ### foram informadas pelas apresentações dos 

intervenientes. 

No seu relatório da Fase 2, o painel aprimorou ainda mais as suas recomendações sobre a 

estrutura da legislação a ser implementada ###, bem como as disposições específicas 

necessárias nos projectos de lei. O relatório foi tornado público no dia ###. 

O Governo aceitou as recomendações dos relatórios da Fase 1 e da Fase 2 do painel e autorizou 

a preparação de um esboço de projecto de lei em conformidade com tais recomendações, com 

vista a facilitar a consulta. 

Foi publicado um esboço do projecto de lei para uma consulta pública direccionada em ###, 

juntamente com um projecto da ###. Os intervenientes foram convidados a apresentar os seus 

comentários. Foram também disponibilizadas notas informativas aos principais intervenientes 

para receberem comentários verbais e facilitar uma informação de retorno por escrito mais 

informada. 
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Anexo 1: NOTA DE AVALIAÇÃO DO IMPACTO (AI) PARA A 

PROPOSTA DE LEGISLAÇÃO 
 

Fase de Conclusão 

Fase Preliminar ☐ Data submetida ao Ministério da Justiça para revisão e assessoria

  

Fase de Consulta ☐ Data finalizada para a consulta de 30 dias

  

Fase Final ☐ Data submetida ao Ministério da Justiça para parecer

  

Fase Final ☐ Data finalizada para publicação 

 

1. CONTACTOS 

Ministério/Autoridade: 

Departamento/Divisão: 

Elemento de Contacto: 

Telefone: 

Email: 

 

2. RESUMO DA INFORMAÇÃO 

2.1 Dados sobre a Proposta Legislativa 

 

Título da Proposta Legislativa 

Tipo de Legislação  ................................................  ☐ Nova ☐ Alteração 

 

Principais Datas para a Conclusão da Legislação 

(Orientação – fornecer todas as principais datas, nomeadamente de consulta, autorizações, 

apresentação ao Ministério da Justiça, reunião de Ministros, sessão da Assembleia da 

República, etc.) 

1. 

2. 

3. 

n. 

 

2.2 Legislação Conexa  
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(Orientação – enumerar a legislação existente e das obrigações internacionais que estão 

relacionadas com a proposta) 

Esta legislação está em conformidade com a relevante do mesmo nível ou de nível superior:

 ................................................................................ ☐ Sim ☐ Não 

 

2.3 Provável Impacto da Legislação nos Negócios (da avaliação contida na Secção 7): 

☐ Significativo  ☐ Reduzido  ☐ Nenhum  

2.4 Provável Impacto da Legislação no Orçamento do Estado: 

☐ Significativo  ☐ Reduzido ☐ Nenhum 

☐ Aumenta a receita do Estado ☐ Reduz os custos orçamentais ☐Aumenta os custos 

orçamentais  

2.5 Provável impacto no Género  

(Orientação – apresentar detalhes sobre o problema, o seu significado e os riscos que decorrem 

do problema e apresentar uma lista de evidências da existência do problema e dos riscos) 

Prevê-se que o projecto de lei / regulamento tenha um impacto justo e equitativo nos homens e 

mulheres? 

 

De que forma se espera que o projecto de lei / regulamento melhore os direitos das mulheres (e 

raparigas) na comunidade? 

 

3. BREVE DESCRIÇÃO DA PROPOSTA DE LEGISLAÇÃO 

3.1 Finalidade  

(Orientação – apresentar detalhes sobre o problema, o seu significado e os riscos que decorrem 

do problema e apresentar uma lista de evidências da existência do problema e dos riscos) 

 

3.2 Objectivo 

(Orientação – apresentar detalhes sobre o objectivo de políticas, incluindo como estes objectivos 

estão relacionados com os do Governo) 

 

3.3 Proposta Legislativa 

(Orientação – descrever os aspectos da proposta legislativa e por que se dá preferência à 

proposta em detrimento de outras opções, por exemplo, maior benefício líquido, adequação às 

circunstâncias de Moçambique, etc.) 

Descrição / Principais Requisitos: 

Razões da Preferência: 
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4. IMPACTOS ESPERADOS 

4.1 Impactos Esperados em Moçambique e nas Comunidades 

(Orientação – considerar todos os impactos prováveis da proposta legislativa, por exemplo, 

económicos, ambientais, no emprego, sociais, na saúde e segurança e a dimensão relativa de 

cada impacto) 

 

Impactos Positivos: 

 

 

Impactos Negativos: 

 

 

 

4.2 Impactos Esperados nos – Negócios 

(Orientação – considerar todos os impactos prováveis da proposta nos diferentes tipos, grupos e 

dimensão dos negócios, bem como a amplitude relativa de cada impacto) 

 

Impactos Positivos: 

 

 

 

Impactos Negativos: 

 

 

4.3 Provável Efeito nos Requisitos e Custos de Conformidade  

(Orientação – enumerar o que se está a pedir às empresas para que estejam em conformidade 

com a proposta e o custo médio por empresa – no início e a cada ano. Alguns exemplos dos custos 

de conformidade são: obtenção de autorização, realização de acções de formação, manutenção 

de registos, aquisição e notificação do público / Governo) 
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4.4 Impactos Esperados no Governo 

(Orientação – considerar os impactos prováveis da proposta legislativa a diferentes níveis do 

Governo, por exemplo, central / provincial / municipal / local, bem como a amplitude relativa 

de cada impacto) 

 

Impactos Positivos: 

 

 

Impactos Negativos: 

 

 

4.5 Efeito Provável nos Requisitos e Custos Administrativos 

 

(Orientação: Enumerar o que se pede ao Governo que faça para administrar e fazer vigorar a 

proposta, assim como o custo total previsto – no início e a cada ano. Alguns exemplos dos custos 

administrativos são: execução, custos adicionais de pessoal e de apoio, concessão de 

autorizações, realização de acções de formação, manutenção de registos, aquisição e 

notificação do público / empresas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PESQUISA  

5.1 Opções (a serem) Analisadas 

(Orientação – enumerar no mínimo 3 opções 

que devem ser analisadas, incluindo uma opção 

não legislativa) 

5.2 Resultados da Análise 

(Orientação – explicar os efeitos prováveis de 

cada opção) 
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Outros países: 

 

 

Não-regulamentares: 

 

 

Regulamentares: 

 

 

 

 

6. CONSULTA 

6.1 Intervenientes (a Serem) Consultados 

(Orientação – enumerar os intervenientes (a 

serem) consultados durante a criação do 

proposta de legislação) 

6.2 Resultados da Consulta  

(Orientação – apresentar os pontos de vista / 

informação de retorno dos intervenientes 

consultados) 

Negócio: 

 

 

Comunidade: 

 

 

Governo: 
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7. SIGNIFICADO 

Orientação: o significado é a consideração da proposta de legislação em função dos 

principais critérios para determinar o nível de análise e de consulta necessário. 

Os indicadores do significado são descritos a seguir:  

 

1. Sectores empresariais que possivelmente serão afectados, bem como o número 

previsto de negócios que possivelmente serão afectados; 

2. O impacto da proposta de legislação na concorrência e nos casos com probabilidade 

de limitar a concorrência, uma explicação das razões;  

3. O impacto da proposta de legislação nas obrigações internacionais, e nos casos em 

que se revele relevante, uma indicação clara de quais são as obrigações e se a 

legislação satisfaz as obrigações internacionais; 

4. O nível de análise e de consulta necessário, conforme indicado a seguir: 

 

- Número de sectores de negócios afectados; 

- Número total de negócios afectados; 

- Impacto do custo nos negócios; 

- Grau de mudança para a forma actual de fazer negócios; 

- Possível desacordo acerca do legislativo no seio dos intervenientes afectados. 

 

Se qualquer dos indicadores acima mencionados for significativo, então a legislação proposta 

será considerada significativa, pelo que carecerá de uma análise mais aprofundada e de uma 

consulta exaustiva sobre as opções ou formas de resolver os problemas e deverá ser 

apresentada como anexo à Nota de Avaliação do Impacto para a proposta de legislação.   

 

7.1 Prováveis Negócios Afectados 

Sectores da Indústria Afectados: ............................................................................................  

 

# de Negócios: 

 

7.2 Impactos da Concorrência 

Proposta deve restringir a concorrência em Moçambique:  ☐ Sim  ☐ Não 

 

Se sim, favor explicar como e porquê: ...................................................................................  

 

7.3 Obrigações Internacionais 

A legislação deve cumprir as Obrigações Internacionais:              ☐ Sim  ☐ Não 

 

Se sim, que obrigações: 

☐ OMC       ☐ SADC     ☐ AGOA/GSP7    ☐ Outras (especificar)  ..................................... …. 

                                                 
7 AGOA - African Growth and Opportunity Act (Lei do Crescimento e Oportunidades para África) e o GSP – 
Generalized System of Preferences (Sistema Geral de Preferências) 
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  Se sim, a proposta legislativa cumpre as Obrigações Internacionais: ☐ Sim   ☐ Não 

 

            Se não, favor explicar: ...............................................................................................  

 

(Orientação – para mais informações sobre os requisitos das obrigações internacionais, favor 

contactar o Direcção do Comércio Externo, Ministério da Indústria e Comércio) 

 

 

 

 

7.4 Nível de Análise e de Consulta Necessário (durante a elaboração da proposta) 

Indicadores de Significado 

 

Pouco  Significativ

o 

Número de sectores industriais afectados 

(Orientação – significativo corresponde à maior parte / todos os 

sectores são afectados) 

☐ ☐ 

Número total de negócios afectados 

(Orientação – significativo corresponde a mais de 30% de negócios 

no sector ou 20% de todos os negócios afectados) 

☐ ☐ 

Impacto em termos de custos em cada negócio (em média) 

(Orientação – significativo representa mais de USD 500 por negócio 

por ano) 

☐ ☐ 

Grau de mudança na forma actual de fazer negócios 

(Orientação – significativo corresponde a uma grande mudança nas 

operações do negócio) 

☐ ☐ 

Desacordo quanto à proposta de legislação pelos intervenientes 

afectados 

(Orientação – significativo corresponde a pouco / nenhum acordo 

entre os intervenientes) 

☐ ☐ 

                                                 
 



77 

 

   

 

De um modo geral, se um dos indicadores for significativo, então a proposta regulamentar é 

considerada significativa, o que requer a conclusão de uma análise aprofundada e uma consulta 

exaustiva aos intervenientes sobre cada opção regulamentar. 

 

8. APOIO E REVISÃO DE CONFORMIDADE 

8.1 Apoio às Empresas em Termos de Conformidade 

(Orientação – enumerar como o Governo apoiará as empresas, em particular as PME, no 

cumprimento dos requisitos estabelecidos na proposta legislativa) 

 

 

 

8.2 Revisão Pós-Implementação  

(Orientação – indicar quando deve ser realizada uma revisão da proposta de legislação após a 

implementação, por quem e enumerar os objectivos e as áreas particulares para revisão) 
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9. AUTORIZAÇÃO 

NOTA DE AI (FASE PRELIMINAR / DE CONSULTA) 

1. ☐ Nota de AI aprovada para apresentação ao Ministério da Justiça (MINJUS) ou 

autoridade local para efeitos de revisão e assessoria (caso seja necessário);  

OU 

2. ☐ Nota de AI aprovada (Fase de Consulta) para uma consulta de 30 dias  

 

 …………………………….…………………….. 

CHEFE [nome], Grupo de Trabalho de REDACÇÃO  DATA 

 

 

 

NOTA DE AI (FASE FINAL) 

 

#  Sim/Não 

1. Todos os impactos foram avaliados (incluindo a economia, concorrência, 

acordos internacionais, impactos sociais e ambientais)? 

 

2. Foi tomado em consideração o custo de conformidade para os negócios 

(incluindo, por exemplo, o tempo, recursos humanos, custos de formação, 

consultoria especializada e equipamento)? 

 

3. Foram obtidos os pontos de vista dos intervenientes afectados (empresas, 

Governo, comunidade) nas opções de políticas, incluindo os requisitos 

legislativos propostos? 

 

4. A legislação é consistente com outra legislação relevante do mesmo nível ou 

superior, incluindo obrigações internacionais? 

 

5. A declaração detalhada do impacto do orçamento do Estado foi concluída?  

6. Nos casos em que se considere que a proposta tem um impacto significativo, 

foi concluída e anexada uma análise aprofundada e uma consulta exaustiva 

dos intervenientes sobre cada opção regulamentar? 

 

Se a resposta for NÃO, favor explicar: 
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CHEFE [nome], Grupo de Trabalho de REDACÇÃO  DATA 

 

 

1. ☐ Nota de AI (Fase Final) aprovada para apresentação ao Ministério da Justiça para 

parecer  

OU 

2. ☐ Nota de AI (Fase Final) aprovada, com comentários do Ministério da Justiça para 

publicação 

 

 …………………………….     …………………….. 

CHEFE DA AUTORIDADE [nome]    DATA  
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Anexo 2: DECLARAÇÃO DETALHADA DO IMPACTO NO 

ORÇAMENTO DO ESTADO 
 

Para a legislação proposta, fornecer estimativas do impacto no orçamento do Estado para cada 

nível do Governo (central, provincial, municipal, local) preenchendo as tabelas a seguir, a 

menos que não haja impacto orçamental. 

 

Impacto no Orçamento do Estado 

☐ Significativo   ☐ Pouco   ☐ Nenhum 

 

Nível do Governo: .....................................................  

 

Visão Geral das Áreas Responsáveis do Governo 

 

 

 

Receitas (Entradas) 

Razões para as Receitas (Entradas) da Proposta 

 

 

 

# Fonte de Entradas Detalhes  Fase 

Inicial  

USD/MZN 

Anualmente 

USD/MZN 

     

     

     

 

Despesas (Saídas) 

Razões para as Despesas (Saídas) da Proposta 
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# Responsabilidade do 

Regulador 

Requisitos de Recursos  Fase 

Inicial 

USD/MZN 

Anualmente  

USD/MZN 

     

     

     

 

 

☐ Esta é uma estimativa de custos razoável para implementar a legislação 
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