Estratégia de Novos Financiamentos Externos - Material de Formação

Uma estratégia da dívida abrangente inclui uma avaliação de entradas alternativas de novos
financiamentos e donativos, incidindo em como mobilizar o financiamento de qualidade mais
elevada para apoiar prioridades nacionais de desenvolvimento.

Principais tarefas dos gestores nacionais da estratégia de novos financiamentos
externos
- Rever a política do Governo de novos financiamentos externos e definir
os
doadores/credores, que melhor se enquadram nos objectivos da política
do Governo e cuja
ajuda é portanto da mais alta qualidade e confere
prioridade à mobilização.
- Analisar os procedimentos e as práticas dos doadores/credores, à
medida que são
implementados a nível nacional e as implicações para os
fluxos de ajuda externa e sua
utilização e identificar os
doadores/credores cujos procedimentos se podem tornar mais
flexíveis para
a futura ajuda externa.
- Avaliar os procedimentos e as práticas do Governo, no contexto dos
indicadores de
Paris para a eficácia da ajuda e avaliar a capacidade do
Governo para satisfazer as
exigências de procedimentos dos doadores que
não utilizam os procedimentos do Governo.
- Avaliar e prioritar doadores e credores na base das suas políticas e
dos seus
procedimentos
- Conceber os cenários adequados de novos financiamentos
- Analisar os resultados das simulações para efeitos da futura
estratégia da dívida e
novo financiamento.

Os materiais de formação para a condução de um workshop nacional de estratégia da ajuda e
da dívida são compostos pelo seguinte para cada uma das áreas técnicas:
- tarefas do manual de formação, que explicam como conduzir as tarefas e
análises
relevantes
- tabelas do manual de formação para assistir na análise e no registo
dos efeitos nas
folhas de cálculo Excel
- materiais de referência, que fornecem informações de fundo e
explicativas mais
profundas, incluindo informações sobre melhores práticas
internacionais.

O manual do workshop do PFC também contém os documentos preliminares que prevêem os
pré-requisitos do workshop e apresentam amostras do programa do workshop e tarefas para as
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sessões plenárias, cenários e resultados, que estão relacionadas com as sessões plenárias
para todos os grupos técnicos. Além disso, o PFC fornece um Guia de Formação de
Formadores, que acompanha o manual do workshop nacional de estratégia da ASD.

Estes materiais de formação são disponíveis nas páginas para os membros do website PFC
PPME
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