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Preâmbulo 
 
Graças à Pobreza e Corrupção em África (PCA), o uso de abordagens participativas criou novas 
modalidades para que as pessoas que se encontram em situação de pobreza, marginalizadas e 
excluídas possam influenciar as políticas ou decisões de desenvolvimento. As populações pobres 
em África foram levadas a acreditar que não têm voz no debate do desenvolvimento porque "têm 
pouca educação, não sabem ler e escrever e são desinformadas". Os pobres foram mantidos à 
distância da consciência dos seus direitos, o que levou à sua exclusão social e marginalização. 
Verifica-se frequentemente a forte tentação de "ajudar" os pobres e marginalizados através de 
soluções "pré-fabricadas" para os seus problemas. A PCA prestou-lhes atenção e deu espaço para 
a participação, e cedo ficou claro que as pessoas conhecem melhor as suas condições e 
circunstâncias locais, e, assim, também as melhores soluções para resolver os seus problemas. 
Recorrendo a várias abordagens como o vídeo participativo, o mapeamento de riscos, a facilitação 
de foros da pobreza e os pactos de desenvolvimento, cidadãos do Gana, Libéria, Moçambique, 
Serra Leoa, Uganda e Zâmbia tomaram consciência do poder da sua voz. Agora eles têm 
consciência da importância de participarem nos assuntos das suas comunidades para assegurar 
uma melhor governação. 
 
Para mim, o feito mais importante da abordagem da PCA foi a tomada de consciência dos pobres e 
marginalizados do poder que têm para mudar as suas condições e circunstâncias locais de forma 
pacífica e construtiva. Muitos dos conflitos em África surgiram como resultado de os grupos 
marginalizados terem deixado de conseguir suportar os pesados fardos que recaíam sobre eles e 
os seus filhos. Ao disponibilizar plataformas para a discussão entre os cidadãos e os funcionários 
públicos, a PCA habilitou as comunidades a salvaguardarem a harmonia, exigindo ao mesmo 
tempo uma maior transparência, participação e responsabilidade social. Para além disso, a PCA 
demonstrou que os cidadãos estão dispostos a investir tempo e recursos para contribuírem para a 
prevenção da corrupção e, consequentemente, para o melhoramento das suas condições de vida. 
A contribuição do projecto para materializar nas comunidades envolvidas a abordagem baseada 
nos direitos foi imensa: os cidadãos não só conhecem os seus direitos como estão preparados 
para cumprir as suas responsabilidades. 
 
Na estratégia 2015, a Transparência Internacional comprometeu-se em envolver-se mais 
amplamente que nunca. Graças às abordagens promovidas pela PCA, conseguimos nos últimos 3 
anos em África estabelecer uma base sólida para esse envolvimento. As comunidades adquiriram 
a força necessária para desfazer as ligações entre a pobreza e a corrupção. 
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Pobreza e Corrupção em África 
Vozes comunitárias quebram o ciclo 

Um projecto da Transparência Internacional 

 
Introdução 
A corrupção perpetua a pobreza. Distorce decisões e desvia fundos escassos, negando aos pobres 
o acesso a serviços sociais e recursos básicos para melhorarem os seus modos de subsistência. 
Enquanto as pessoas em melhor situação conseguem encontrar soluções privadas para as falhas 
públicas – filtragem de água, geradores, escolas privadas e hospitais – os grupos desfavorecidos 
não têm alternativa. Para eles, a corrupção cria um ciclo vicioso. Se os pobres não podem reclamar 
os seus direitos e exigir que os seus dirigentes prestem contas, as suas necessidades não são 
correspondidas e eles não têm como fugir da pobreza. 
 
O impacto negativo da corrupção sobre a pobreza é uma das razões pelas quais a Transparência 
Internacional (TI) foi fundada. Apesar do aumento do investimento global nos últimos anos, a 
corrupção continua a ser a razão principal do falhanço do combate à pobreza. Através de alianças 
com os sectores privado e público e transversais à sociedade civil, a TI promove a luta contra a 
corrupção como parte integrante da agenda global de desenvolvimento. 
 
Apoiando as comunidades a ter uma voz activa 
Nenhuma outra região está tão afectada como a África Sub-Sahariana. Foi por isso que, entre 
2009 e 2012, realizámos um programa de três anos em seis países africanos, para ajudar as 
comunidades a lidar com a corrupção nos processos de desenvolvimento. O programa Pobreza e 
Corrupção em África sublinhou o papel dos pobres no melhoramento da prestação de serviços no 
Gana, Libéria, Moçambique, Serra Leoa, Uganda e Zâmbia. O seu objectivo foi o estabelecimento 
de um entendimento da ligação entre pobreza e corrupção, habilitando os afectados a exigirem 
uma governação responsável e transparente. 
Uma governação transparente reduz o risco de corrupção. Se os pobres estiverem envolvidos nas 
decisões que dirigem a prestação de serviços e na sua supervisão, é menos provável que a 
governação seja fraca. Porém, muitas vezes as pessoas não conhecem os seus direitos e não têm 
acesso à informação de que necessitam para influenciar as decisões e monitorizar os orçamentos 
e recursos. 
 
A Pobreza e Corrupção em África capacitou pessoas desfavorecidas para participarem nos 
processos de desenvolvimento através da abertura de diálogo entre elas e os seus governos. 
Todas as actividades se centraram no fortalecimento da voz da comunidade – com base em que as 
pessoas conhecem melhor os seus problemas e em que, com direito a formação e a informação, 
estão em melhor posição para supervisionar as soluções. Demonstrámos às pessoas as ligações 
entre pobreza e corrupção, escutámos as suas necessidades e partilhámos formas de exigir 
transparência e prestação de contas dos prestadores de serviços e administrações locais. Elas 
fizeram o resto. 
 
Acção local, princípios universais 
Desde o uso do vídeo, aos pactos vinculando funcionários e comunidades, ao acordo sobre metas 
de desenvolvimento, todas as actividades foram talhadas de acordo com o contexto nacional e 
local. As comunidades focalizaram os assuntos que eram mais prementes para si – como o apoio à 
agricultura, abastecimento de água ou medicamentos gratuitos. Mas todo o programa foi marcado 
por princípios comuns de participação comunitária. 
 
Com estes princípios universais e métodos adaptáveis, a abordagem do programa é aplicável a 
comunidades muito para além do seu âmbito. Neste documento partilhamos instrumentos e 
histórias para ajudar a uma aplicação o mais ampla possível. Dos aldeões que agora bebem água 
potável no Gana aos que têm assistência médica gratuita em Moçambique, e muitas comunidades 
de permeio que têm sanitários, pontes e escolas, os resultados falam por si. O envolvimento dos 
pobres na modelação e na supervisão da prestação de serviços melhorou dramaticamente as suas 
vidas. 
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Governação Participativa: o efeito de cascata 
 
“Não esqueças que ao combater a corrupção para beneficiar os pobres estás a tirar a comida da 
boca de outra pessoa". Edward Koroma, um coordenador de programa da Transparência 
Internacional na Serra Leoa, resume um desafio chave que se coloca ao combater a corrupção: 
onde está o incentivo para que qualquer pessoa que esteja numa posição de poder deixe de 
beneficiar da corrupção? Para quê comprometer uma vida mais confortável financiada por 
subornos ou fundos corruptos? 
 
Neste cenário, uma vitória contra a corrupção representa uma perda para a pessoa que está no 
poder. A Pobreza e Corrupção em África trata precisamente esta questão nuclear. Trata o tipo de 
corrupção que afecta directamente os pobres – muita vezes chamada de pequena corrupção1 e 
desvio de fundos. Essa corrupção deixa os pobres com escolhas impossíveis: "Hoje compro pão 
para a minha família ou pago o suborno ao hospital para conseguir tratar o meu filho doente, ou à 
escola para conseguir matricular os meus filhos?" 
 
A Pobreza e Corrupção em África visa uma situação vencedora que traga benefícios a todos os 
interessados – incluindo os que estão no poder – na governação dos cidadãos, principalmente dos 
pobres. Como alcançar essa situação vencedora? 
 
O contrato social mais favorável 
Nos sistemas democráticos, o contrato social2 entre as pessoas e os seus governos estabelece um 
quadro simples em que se dá e se recebe, em que existe apreço e benefício mútuos. O cidadão 
votante elege o governo e se o governo tratar bem do cidadão este votará novamente no mesmo 
governo. Mas estes sistemas podem falhar porque quem está no poder pode considerar que outros 
incentivos são mais atractivos do que a satisfação dos cidadãos, ou porque o contrato social é 
irrelevante porque os cidadãos não têm voz, ou, ainda, porque não há espaço para o governo 
demonstrar a sua integridade. 
 

 
Foto: vídeo participativo no Uganda © Transparency International 

 
Se o contrato social falhar, as pessoas – especialmente os pobres – são forçadas a comprometer a 
qualidade dos seus modos de vida e os seus direitos humanos e sociais. Neste caso, para 
restabelecer o contrato social, as pessoas precisam de reclamar os seus direitos e fazer-se ouvir. E 

                                                
1 Ver Transparency International, 2009, “The Anti-Corruption Plain Language Guide” 
2 Ver Jean-Jacques Rousseau, 1762, “Du contrat social” (“The Social Contract”) 
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os que estão no poder precisam de uma plataforma para demonstrar a sua integridade, por forma a 
que os cidadãos voltem a ser um incentivo. 
 
Porém, fazer-se ouvir é muito difícil para um povo que sente que não tem voz ou que não é 
escutado. Prevalece a cultura do silêncio. Os pobres constatam muito frequentemente que não têm 
direito à palavra e que não são convidados a participar porque têm pouca educação, são 
analfabetos, desinformados, não têm consciência dos seus direitos ou são socialmente 
marginalizados. Eles são assim excluídos de todos os processos de tomada de decisão. 
 
Fazer ouvir a voz do povo 
Uma vez que cerca de 80 porcento das populações africanas vivem com menos de $23 dólares 
americanos por dia e normalmente permanecem em silêncio, os que se encontram em posições de 
poder podem facilmente abusar das suas funções e continuam a excluir e a explorar os pobres. 
Mas se o povo tiver voz sobre como está a ser governado (governação participativa) e os 
funcionários forem responsáveis e prestarem contas ao povo que servem (responsabilidade social) 
os pobres adquirem consciência do seu poder e da força da sua voz quando manifestada. 
 
Os instrumentos participativos de responsabilidade social aumentam a comunicação entre o 
cidadão e o governo e, assim, aumentam a transparência, a responsabilidade e a boa governação. 
Reduzem as oportunidades que as pessoas que se encontram no poder têm para abusar da sua 
autoridade. O aumento da participação dos cidadãos traduz-se em comunidades melhor 
informadas, aumento da supervisão pública e menos corrupção na planificação e monitorização do 
desenvolvimento local. 
A restituição do contrato social cria uma situação igualmente favorável para ambas as partes. Os 
pobres beneficiam do desenvolvimento local, os detentores do poder beneficiam de serem 
exemplos de integridade, e a comunidade desenvolve-se e prospera, e toda a gente tem uma vida 
melhor. 

 
Nas páginas seguintes, as seis organizações parceiras da TI que participaram no programa 
descrevem os instrumentos de responsabilidade social que desenvolveram para envolverem 
populações pobres e os seus governos em diálogos construtivos. Começando pelo nível local de 
pequena escala, as suas experiências demonstram como a participação da comunidade a que 
deram início ganha momento e causa ondas de choque, aumentando ainda mais o interface 
cidadão-governo. Isto leva a uma governação mais transparente e responsável e ao envolvimento 
da comunidade em projectos de desenvolvimento local. Por sua vez, isso materializa-se na 
redução da pobreza e no melhoramento dos modos de vida das populações. 

                                                
3 De acordo com o World Bank, Africa Development Indicators (ADI) 2011  

Os Pactos de Desenvolvimento  são acordos negociados entre os funcionários públicos e os seus 
constituintes ou grupos a quem têm de prestar contas pela prestação e fornecimento de serviços e bens 
públicos. No quadro de um Pacto: 

• Os prestadores de serviços, os governos locais e os funcionários políticos ou administrativos 
comprometem-se a responder com integridade às prioridades de desenvolvimento das 
populações; 

• As organizações comunitárias de base ou de interesses, os utentes dos serviços e as 
comunidades, comprometem-se a participar na montagem, implementação e monitorização das 
prioridades de desenvolvimento. 

Adaptado de: www.transparency.org/news_room/in_focus/2010/develo pment_pacts   
 
O Vídeo Participativo  é um conjunto de técnicas destinadas a envolver um grupo ou comunidade na 
modelação e criação do seu próprio filme. Dado que a produção de um vídeo é fácil e acessível, é uma 
excelente forma de juntar as pessoas e explorar questões, exprimir preocupações ou simplesmente libertar 
a criatividade e contar as suas histórias. Este processo pode ser um instrumento de emancipação bastante 
potente, habilitando os grupos ou comunidades a agirem para resolverem os seus problemas e para 
transmitirem as suas necessidades e ideias aos decisores políticos ou a outros grupos e comunidades. 
O Vídeo Participativo pode ser um instrumento bastante eficaz para envolver e mobilizar pessoas 
marginalizadas e de as ajudar a conduzir as suas próprias formas de desenvolvimento sustentável com 
base nas necessidades locais. 
Adaptado de: Insights into Participatory Video – a Handbook for the Field, N. and C. Lunch, InsightShare 2006  
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Gana – Mapeando os riscos de corrupção  
 
A Estratégia de Redução da Pobreza do Gana menciona o fornecimento de água potável para 
consumo humano para todos como um dos seus principais desafios de desenvolvimento. O 
fornecimento de água de má qualidade agrava as já más condições de vida para muitas pessoas. 
As comunidades raramente têm a oportunidade de participar nas decisões relacionadas com o 
abastecimento de água, e, muitas, vezes, sofrem com a inadequabilidade do sistema de gestão de 
águas. As doenças transmitidas pela água e o tempo gasto na recolha e transporte de água de 
fontes distantes faz com que as pessoas faltem à escola e ao trabalho, e são importantes causas 
de pobreza. Assim, a organização parceira da TI no Gana, a Iniciativa Global de Integridade (GII), 
ajudou três comunidades a reclamar um melhor abastecimento de água e a proteger os seus 
recursos hídricos contra riscos de corrupção. 
 
Mapeamento de riscos 
O enfoque na água potável foi acordado colectivamente pelas pessoas em três comunidades rurais 
na Região da Grande Accra – Adenkrebi, Kweiman e Otinibi. Esta prioridade excedeu em muito 
outras necessidades prementes, como boas escolas e estradas. Uma comunidade dependia de um 
riacho poluído distante para a sua água para consumo. As outras duas tinham furos com 20 
fontanários, onde se empregavam vendedores oficiais para vender a água e manter os fontanários 
limpos. O sistema expunha frequentemente as comunidades a riscos de pequena corrupção, como 
preços da água inflacionados ou desvio dos fundos destinados à manutenção. 
 
Para ajudar as pessoas a apresentarem o seu caso por um melhor abastecimento de água, a GII 
organizou foros trimestrais em que os funcionários e a comunidade podiam partilhar experiências e 
acordar numa saída. Cada uma das comunidades elegeu um chefe de projecto e uma equipa de 
monitorização que a GII formou para gerir e monitorizar as actividades, bem como para trabalhar 
com as autoridades para conseguir transparência e responsabilidade na tomada de decisão e na 
prestação de serviços. 
 
A GII também formou 50 voluntários em Vídeo Participativo para que as comunidades pudessem 
apresentar as suas necessidades aos decisores de forma directa e eficaz. Elas usaram os seus 
novos conhecimentos para fazer filmes a contar as histórias das pessoas, salientando os 
problemas de governação existentes no seu abastecimento de água e sugerindo soluções. 
 

 
Foto: filmando o leito do rio no caminho para Adenkrebi © Transparency International 
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Para melhorar a gestão do sistema de águas, a GII ensinou as comunidades a mapear os riscos de 
corrupção. Através de discussões e entrevistas em grupo, as pessoas mapearam a possível 
severidade e frequência dos riscos de corrupção num gráfico e depois sugeriram soluções para os 
mais prementes. As suas constatações e recomendações foram confirmadas num foro comunitário. 
Os cidadãos e os funcionários participaram então num workshop de gestão de sistemas de água, 
trabalhando em conjunto para bloquear as oportunidades de corrupção no seu abastecimento de 
água. 
 
Resultados Claros 
Ao utilizarem o vídeo para contar as suas histórias e os mapas de risco para priorizarem as suas 
acções, as pessoas melhoraram substancialmente o seu abastecimento de água. A comunidade 
que bebia água de um riacho poluído recebeu uma máquina de purificação de água enquanto se 
procedia à construção de um novo furo e à instalação de fontanários. Através da monitorização e 
de uma maior transparência dos funcionários, as pessoas que usavam os fontanários cercearam o 
potencial de corrupção no sistema de abastecimento de água. 
 
Tendo a acção da comunidade como fulcral, a abordagem abriu o diálogo entre as comunidades e 
as autoridades. Estas estão agora a trabalhar em conjunto noutros assuntos – com tanto sucesso 
que um vereador local chegou mesmo a estabelecer um Pacto de Desenvolvimento 
comprometendo todas as partes na consecução dos seus objectivos. 

 
 

Melhoramentos agradáveis no abastecimento de água  
por Mary Awelana Addah, Ghana Integrity Initative  

 
A água no riacho abaixo de Adenkrebi, nos arredores de Accra, capital do Gana, é turva e 
castanha. Ninguém a quereria beber. Mas os aldeões não tinham alternativa. Era a sua única 
fonte de abastecimento – e nem sequer fica próximo das suas casas. Antes da escola, as 
crianças tinham de andar quilómetros, subindo e descendo o monte com baldes à cabeça para 
ir buscar água para beber, tomar banho, cozinhar e lavar. Para além de os deixar doentes, o 
uso do riacho como fonte de água consumia várias horas todos os dias. Os professores 
destacados para a aldeia recusavam-se a ir ou faltavam frequentemente. 
 
Mas as autoridades prestaram atenção à situação dos aldeões. Assim, quando nos 
encontrámos com a comunidade, as pessoas identificaram imediatamente a água como o 
serviço com maior potencial para melhorar as suas vidas. Através de encontros com a 
comunidade, trabalhámos com as pessoas para decidir qual a melhor abordagem para as 
ajudar a conseguir um melhor abastecimento de água. Os aldeões elegeram uma pessoa focal 
para dirigir os seus esforços e uma equipa de monitorização para supervisionar as actividades. 
Abordámos as autoridades locais e funcionários da empresa de águas, que se juntaram ao 
processo participando nos foros comunitários trimestrais. Também procedemos à formação de 
uma equipa de monitorização para trabalhar com os funcionários para garantir uma maior 
transparência na prestação de serviços. 
 
A comunidade trabalhou em conjunto para constituir o seu caso e apresentá-lo à Assembleia do 
Distrito com uma proposta por escrito para melhorar o abastecimento de água. Tiveram sucesso 
imediato. Agora Adenkrebi tem uma máquina de purificação para tornar a água do riacho 
própria para consumo humano, ao mesmo tempo que se está a fazer um furo e a instalar 
tubagem para levar água à aldeia. Os membros da Assembleia do Distrito ficaram tão 
impressionados com o processo que pediram que o projecto fosse replicado noutros locais, 
afirmando que isto os ajudou a servir melhor a população. 
 
A equipa de monitorização de Adenkrebi foi formada para ajudar a gerir e a manter o sistema de 
abastecimento de água quando este começar a funcionar. "O processo resultou numa grande 
mudança para o nosso povo", diz o Chefe de Adenkrebi. "Eles podem dispor mais 
produtivamente dos seus dias". Em vez de recolherem água suja, as pessoas têm a saúde e o 
tempo de que precisam para trabalhar e estudar. 
Contato : gii@ghanatel.com.gh; tighana@4u.com.gh; www.tigha na.org   
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Libéria – Foros da Pobreza  
 
O envolvimento do povo da Libéria na moldagem e monitorização da prestação de serviços é 
mínimo. Isto permitiu que a corrupção prosperasse, resultando numa pobreza profunda. A 
centralização da tomada de decisão e a total falta de informação pública sobre os serviços e os 
orçamentos resultam em que a maior parte das pessoas ache que não tem nada a ver com as 
questões de governação. Os montantes perdidos através de custos administrativos como salários e 
subsídios são excessivos, sobrando pouco para programas de desenvolvimento que poderiam 
melhorar as condições de vida das pessoas. Para ajudar a inverter esta situação, a organização 
parceira da TI na Libéria lançou actividades para incitar a voz das pessoas comuns e ajudá-las a 
conduzir a defesa e promoção de serviços melhores. Pessoas de todas as origens cedo 
demonstraram a sua capacidade para desempenarem um papel chave em decisões relativas a 
serviços que virão realmente melhorar as suas vidas. 
 
Foros para a mudança 
A avaliação feita pela organização parceira da TI na Libéria, o Centro para a Transparência e 
Responsabilidade na Libéria (CENTAL), revelou que sem informação sobre os seus direitos e 
sobre onde deveriam ser destinados os recursos, as pessoas não podiam participar na tomada de 
decisão nem monitorizar a despesa pública. Isso compromete seriamente a prestação de serviços. 
 
A CENTAL formou em quatro distritos – Nimba, Bing, Margibi e Grand Bassa -  Conselhos de 
Observação da Pobreza constituídos por dez membros da comunidade de diferentes origens, e 
formou-os em questões de corrupção, ‘advocacy’ e monitorização. Para ajudar a melhorar a 
prestação de serviços, cada um dos conselhos realizou dois Foros da Pobreza – encontros 
públicos juntando as autoridades, os prestadores de serviço e as comunidades para discussão 
aberta. 
 
Representantes dos sectores da saúde, educação, justiça e infra-estruturas fizeram apresentações 
sobre trabalhos recentes de desenvolvimento e responderam às questões das pessoas. 
Explicaram os incumprimentos, partilharam as dificuldades que enfrentam e trabalharam com as 
comunidades para acordarem nos passos a seguir para resolver os problemas. Um funcionário das 
obras públicas concordou em enviar um representante para discutir a construção de estradas e 
pontes. Um funcionário da educação prometeu pressionar o seu ministério para disponibilizar 
professores melhor qualificados. 
 

 
Foto: Foros da Pobreza na Libéria © CENTAL 
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A rádio local e grupos de teatro divulgaram os foros. A afluência excedeu as expectativas, 
reflectindo o desejo das pessoas em ter acesso a informação e em exprimir as suas preocupações 
sem recear represálias. Mais de 200 pessoas participaram num foro, com um total de 1300 no 
conjunto dos oito realizados. Mais pessoas participaram através de emissões de rádio em dois 
foros. Para muitas pessoas, os foros providenciaram a primeira oportunidade de falarem com 
funcionários do seu governo. 
 
Descobrindo um papel 
Os foros da pobreza ajudaram a preencher um vazio de informação sobre um amplo leque de 
assuntos, desde clínicas vazias, falta de professores qualificados, e estradas de má qualidade até 
projectos incompletos por falta de fundos que foram roubados. Eles prestaram às comunidades a 
informação de que estas precisavam para poderem contribuir para a tomada de decisão e exigir 
prestação de contas aos funcionários. 
 
As pessoas ficaram a saber qual o papel que podem desempenhar e desenvolveram a 
autoconfiança necessária para melhorarem a prestação de serviços. Isso construiu uma relação 
entre as pessoas e os seus dirigentes. Os funcionários locais agem agora com mais transparência 
e integridade, e não querem ser alvo das críticas das pessoas nem perder a sua confiança. 
 
Os participantes sugeriram repetidamente que os foros devem ser replicados por toda a Libéria. 
Eles demonstraram que, desde que adequadamente informadas e tendo uma plataforma, as 
comunidades agirão contra a corrupção. 
 

 

“Quer dizer que a saúde é grátis?”  
Por Anderson Miamen, CENTAL 

 
A audiência ficou estupefacta. Num foro da pobreza no distrito de Margibi, o administrador chefe 
do hospital do distrito tinha declarado que todos os serviços de saúde do governo eram 
gratuitos. Desde as vacinas aos raios-X, sublinhou, ninguém tem nada a pagar. "São grátis e 
continuarão a ser grátis enquanto for essa a política do governo". 
 
As pessoas explodiram em descrédito. A sua afirmação não reflectia as experiências das 
pessoas e por isso elas desafiaram-no. Um homem com deficiência visual lembrou que as 
autoridades de uma clínica local tinham exigido pagamentos antes de prestar cuidados médicos 
urgentes à sua mulher. Seguiu-se a apresentação de uma barragem de casos semelhantes pela 
assistência. Foi a vez de o administrador ficar chocado. 
Os serviços do hospital e de outras instalações médicas do governo são de facto grátis – mas 
porque a maior parte das pessoas não o sabem, funcionários com demasiado trabalho 
aproveitam-se disso frequentemente para extorquir dinheiro aos pacientes. Nunca ninguém o 
reportou porque não tinham ideia de que o tratamento pudesse ser gratuito. Embaraçado pelas 
experiências da audiência, o administrador pediu desculpas e assegurou que iria investigar o 
caso e tomar medidas. 
 
Num foro mais recente, as pessoas elogiaram-no por ter honrado a sua promessa. O 
administrador explicou que através de um contacto regular com pacientes e uma acção 
administrativa forte, tinha estado a trabalhar para mudar a situação. Foram colocados sinais no 
exterior das clínicas e hospitais a indicar explicitamente: "Todos os serviços são gratuitos. Não 
pague nada". Para evitar a extorsão, as clínicas estão a informar proactivamente os pacientes 
sobre os serviços disponíveis a título gratuito. O administrador divulgou o seu número privado 
de telefone e exortou as pessoas a denunciarem sempre que instadas a pagar por serviços de 
saúde. 
 
Desta vez, as pessoas presentes no foro reportaram ter recebido "serviços totalmente grátis" no 
hospital. "Deixe-me agradecer por ter intercedido sobre o dinheiro que estávamos a pagar", 
disse um artesão local em representação da sua associação. "Eu não paguei um centavo na 
minha última visita". 
Contato: tnah@cental.org; www.cental.org   
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Moçambique – Usando a tecnologia para combater 
a pobreza  
 
O governo local em Moçambique tem um registo muito fraco de prestação de serviços. O pouco 
que presta é normalmente de má qualidade devido à corrupção existente nos processos de 
aquisições e contratos públicos. O conceito de participação comunitária na governação a nível local 
é quase inexistente e as pessoas não sabem como lidar com a corrupção, sugerir ideias ou 
influenciar decisões. O domínio esmagador do partido no poder também as impede de falar. Assim, 
a associação parceira da TI em Moçambique, o Centro de Integridade Pública (CIP), concebeu 
formas de capacitar as comunidades locais para responsabilizar os funcionários locais pela 
qualidade da prestação de serviços através da supervisão de orçamentos e da planificação. 
 
Formando activistas comunitários 
Para garantir a apropriação comunitária das iniciativas, o CIP trabalhou com organizações 
parceiras e estações de rádio comunitárias em dois distritos da Província de Gaza. Com a 
formação, materiais de campanha e apoio técnico do CIP, começou-se por consciencializar as 
pessoas locais sobre as consequências da corrupção e o que fazer para a evitar. Nos encontros 
públicos, as comunidades decidiram então quais os assuntos que gostariam de tratar, escolhendo 
a educação, a saúde e a água, nomeando os activistas para dirigirem as campanhas. 
 
Os activistas comunitários juntaram então informação sobre irregularidades nos serviços e 
apresentaram as suas reclamações às autoridades locais e provinciais. O processo foi reforçado 
por programas da rádio comunitária sobre combate à corrupção, para inspirar as comunidades a 
participarem na exigência de prestação de contas. Foram entrevistadas pessoas sobre abusos 
detectados perpetrados pelas autoridades, com os prestadores de serviços a responderem, no 
estúdio, a telefonemas públicos. Os assuntos cobriram desde a venda ilegal de materiais de saúde, 
a pessoas que eram obrigadas a beber água suja de valas, ou ao desvio de fundos das escolas 
destinados a apoiar as crianças vulneráveis. As estações de rádio fizeram o acompanhamento das 
promessas de melhoramento dos serviços feitas autoridades, transmitidas directamente a partir 
das comunidades. 
 

 
Foto: vídeo participativo em Moçambique © CIP 
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Em ambos os distritos, os activistas comunitários e os programas de rádio aproximaram os 
funcionários das preocupações das pessoas. Como resultado disso, elas começaram a trabalhar 
com os activistas para os resolver. A Direcção Provincial de Saúde visitou um distrito e fez um 
levantamento antes de concordar em medidas para melhorar os serviços. As comunidades foram 
consultadas e mantidas informadas através de encontros regulares de planificação de actividades 
e de foros trimestrais de monitorização e avaliação. 
 
Passando a palavra 
Uma vez formados e dotados de conhecimentos chave, os activistas comunitários 
responsabilizaram os seus dirigentes. O projecto permitiu que eles fossem ouvidos ao nível mais 
alto – gerando melhoramentos visíveis na prestação de serviços. Há menos medicamentos à 
venda nos mercados, as clínicas locais pararam de aplicar taxas ilegais e os enfermeiros recusam 
subornos. Os fundos das escolas para apoio aos órfãos são geridos com transparência e as 
bombas de água avariadas são reparadas. 
As pessoas estão cada vez mais conscientes do seu direito de participar na governação e 
demonstraram o seu empenho em resolver os problemas que afectam a sua vida quotidiana. As 
autoridades receberam com agrado o trabalho dos activistas e estão a encorajá-los a alargarem a 
sua abordagem a outros distritos. O que não deve ser difícil. Vendo o seu sucesso, as 
comunidades vizinhas já contactaram os novos activistas moçambicanos para pedirem formação. 

 

Aproveitando o poder da tecnologia  
Por Centro de Integridade Pública  

 
As comunidades de Moçambique adoptaram a tecnologia para as ajudar a influenciar os 
funcionários para responderem às suas necessidades mais básicas. Usando a rádio e o vídeo, 
investigaram problemas, acenderam o debate, apresentaram pedidos, exigiram respostas – e 
mudaram a maneira como os serviços são prestados. 
Nos distritos de Chókwè e Mabalane formámos pessoal em duas estações de rádio local para 
identificar e evitar a corrupção. Depois demos-lhes equipamento móvel de gravação e 
amplificadores e eles partiram para as suas comunidades para investigar e monitorizar assuntos 
específicos. Juntamente com os activistas da comunidade, eles organizaram grandes encontros 
locais em que receberam e registaram discussões sobre tópicos levantados pela comunidade – 
incluindo serviços de saúde, abastecimento de água, educação e uso dos fundos locais de 
desenvolvimento. 
 
As pessoas participaram com ânimo e, com esta rica matéria-prima, as estações fizeram vários 
programas de rádio, cada um cobrindo um tópico separado. Durante as emissões, as estações 
de rádio convidaram vários funcionários ao estúdio para responderem a chamadas telefónicas 
do público. Em Mabalane, as pessoas levantaram preocupações sobre o uso dos orçamentos 
das escolas e o desvio de alimentos destinados aos alunos. Formámos activistas locais em 
monitorização de orçamentos e, usando a estação de rádio, eles transmitiram discussões 
públicas salientando formas de a comunidade monitorizar o uso dos subsídios escolares. 
Quando a equipa da rádio regressou para avaliar a evolução, os alunos reportaram que lhes 
estava a chegar mais comida e material didáctico. 
 
No Chókwè, o vídeo foi crucial para o melhoramento dos serviços locais. Formámos membros 
de uma organização comunitária (na sua maior parte, mulheres analfabetas) em prevenção de 
corrupção e Vídeo Participativo. Elas escolheram filmar testemunhos dos membros da 
comunidade sobre subornos que tiveram de pagar no hospital local – especialmente na 
maternidade, onde as novas mães eram forçadas a pagar artigos como redes mosquiteiras que 
deviam receber gratuitamente. 
 
As mulheres apresentaram as suas provas ao dirigente local. Quando este não foi capaz de 
ajudar, elas não se detiveram e foram à Direcção Provincial de Saúde. Como resultado, o 
funcionário relevante visitou o hospital local e acabou com o suborno e o peculato. Graças aos 
conhecimentos de vídeo das mulheres, as pessoas têm agora cuidados de saúde gratuitos – e 
as crianças dormem em segurança sob as redes mosquiteiras. 
Contato: cip@cip.org.mz ;www.cip.org.mz  
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Serra Leoa – Monitorizando os serviços públicos 
 
A Serra Leoa é rica em recursos naturais, mas na lista das NU encontra-se entre os países mais 
pobres do mundo. A corrupção é uma das principais causas, com as autoridades a enriquecerem à 
custa dos bens do Estado em vez de responderem às necessidades da população. Para ajudar a 
evitar um futuro de subdesenvolvimento e extrema pobreza, a Transparência Internacional na 
Serra Leoa trabalhou para ajudar pessoas comuns a identificar e a evitar a corrupção. Pela criação 
de grupos de monitorização e a sua formação no uso do vídeo, habilitámo-los a supervisionarem 
projectos de desenvolvimento e a defender com sucesso o melhoramento das suas vidas. 
 
Monitorizando os Melhoramento 
A Transparência Internacional na Serra Leoa criou comités de monitorização em dois distritos, 
Kenema e Kono, tendo cada um deles membros provenientes da comunidade, incluindo grupos de 
jovens e de mulheres, chefes tradicionais e religiosos e sindicatos de trabalhadores. Realizámos 
workshops para os formar em questões de corrupção e desenvolvimento, e em como monitorizar e 
promover a mudança. Para fornecer um enfoque na actividade de monitorização e estabelecer o 
relacionamento, também realizámos um seminário de dois dias sobre questões de 
desenvolvimentos para vereadores, monitores e membros da comunidade. 
 
O comité monitoriza o orçamento e a despesa municipais todos os meses e verifica a evolução dos 
trabalhos. Cada um dos comités tem subgrupos para monitorizar sectores específicos como a 
saúde, a educação e a agricultura. Os membros reportam as suas constatações em encontros 
trimestrais com os funcionários do estado, onde acordam sobre os melhoramentos necessários. Os 
membros da equipa de monitorização asseguram que estas se realizam. 
 
O comité de monitorização comunica à comunidade através de foros mensais e programas de 
rádio locais, onde uma audiência maior se pode juntar à discussão por meio de telefonemas e 
mensagens de texto. Isto dá aos monitores, aos membros da comunidade e aos vereadores a 
oportunidade de discutirem abertamente questões de desenvolvimento e de trabalharem 
conjuntamente para melhorar a prestação de serviços. 
 

 
Foto: vídeo participativo em Giima © Transparency International Sierra Leone  
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Para apoiar as equipas de monitorização, formámos uma task-force de dirigentes sénior distritais, 
enviámos pessoal para avaliar o trabalho dos monitores e sugerir formas para aumentar a sua 
eficácia. Também formámos voluntários da comunidade em Vídeo Participativo para que possam 
fazer pequenos filmes para salientar os seus problemas e registar a evolução de como estes estão 
a ser resolvidos. Com este impacto directo, os registos de vídeo proporcionaram aos funcionários 
uma visão aprofundada das necessidades locais, ajudando as pessoas a promover a mudança. 
 
Quebrando o silêncio 
Como resultado, os monitores ajudaram a arrancar vários projectos de construção do municípios 
que tinham parado. Os comerciantes de rua e os agricultores locais têm bancas novas e bonitas no 
mercado para os ajudar a ganhar a vida. Os funcionários já prestam regularmente contas ao 
público, através de quadros de aviso, e envolvem a comunidade nos seus planos de 
desenvolvimento. Estão mais receptivos às necessidades das pessoas mais desfavorecidas. 
 
Ao falar, as comunidades conseguiram grandes melhoramentos na sua qualidade de vida. Os 
subsídios de matrícula nas escolas são distribuídos a tempo, constroem-se e mobilam-se as salas 
de aula e cada vez mais pessoas recebem medicamentos e assistência à agricultura. As pessoas 
já percebem o seu direito e responsabilidade de exigir que as autoridades locais prestem contas. A 
cultura de silêncio que envolvia a corrupção na Serra Leoa está finalmente a ser quebrada. 
 

 

Filmando o caminho para uma saúde melhor  
Por Edward Bankoloh Koroma Jr., Transparency Intern ational Sierra Leone 

 
Sem instalações sanitárias adequadas, os habitantes da vila de Giima eram frequentemente 
vítimas de doenças transmitidas pela água, como a cólera e diarreias. As tentativas de construir 
sanitários públicos tinham falhado por falta de mecanismos de monitorização. Os fundos 
resultantes das contribuições da comunidade foram desviados por funcionários locais e os 
materiais fornecidos por uma organização de desenvolvimento foram roubados. Mas graças à 
eficácia do vídeo, a saúde da população melhorou significativamente. 
 
Para ajudar a população a influenciar as decisões que afectam as suas vidas, realizámos um 
curso de Vídeo Participativo para 10 voluntários da comunidade. Com grande entusiasmo, os 
participantes aprenderam a usar a câmara, a elaborar guiões, realizar entrevistas e editar os 
registos. "Agora tenho confiança para transmitir às autoridades as questões que nos 
preocupam", disse um dos participantes. "Agora podemos mostrar os nossos problemas e 
sugerir formas de os resolver". 
 
Após consultar a comunidade, os voluntários realizaram um filme salientando a falta de 
instalações sanitárias. As pessoas explicaram em frente às câmaras de que forma é que a falta 
de saneamento afectava a sua saúde e capacidade de trabalhar e frequentar a escola. Quando 
os voluntários exibiram o filme ao conselho distrital, o impacto foi enorme. Podendo ver por si 
próprios a dimensão do problema, os funcionários prometeram arranjar financiamento para 
construir sanitários. 
 
Quando, de início, nada aconteceu, a equipa de monitorização pôs-se em campo, fazendo o 
acompanhamento das promessas juntamente com as autoridades. As pessoas também 
expressaram a sua frustração através de foros de diálogo e programas de discussão na rádio. 
Como resultado, o presidente do conselho distrital convocou uma reunião de emergência do 
conselho para garantir o início da construção dos sanitários. Desta vez, os monitores tiveram 
um papel decisivo para garantir que a gestão dos fundos era transparente e os materiais eram 
armazenados e usados correctamente. 
 
Ao fim de três meses, a população de Giima tinha cinco sanitários públicos. A sua saúde 
melhorou rapidamente. "Já não estamos a viver sob a ameaça das doenças transmitidas pela 
água", diz o funcionário local da saúde. "A nossa população pode manter-se saudável e forte 
para trabalhar os campos e ganhar a vida". 
Contato: nagsl@yahoo.co.uk ; www.tisierraleone.org   
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Uganda – Evitando a corrupção na agricultura  
 
Apesar do aumento da despesa do governo em serviços, o Uganda está a registar pouca evolução 
no que se refere aos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. A corrupção perpetua a pobreza, 
principalmente no sector agrário, onde a má governação em serviços concebidos para apoiar os 
agricultores está a atrasar o progresso. Com pouco menos de 80 porcento dos agregados 
ugandeses dependentes da agricultura de pequena escala para a sua subsistência, isto tem um 
grande impacto no desenvolvimento nacional. Quando a TI no Uganda perguntou às comunidades 
locais qual o sector em que as iniciativas anti-corrupção teriam maior impacto para o melhoramento 
da sua qualidade de vida, elas indicaram a agricultura. Em resposta, trabalhámos com elas para 
melhorar os serviços de apoio à agricultura, ajudando a planificar e a monitorizar a prestação. 
 
Erradicando a corrupção  
Os serviços agrários do Governo do Uganda disponibilizam empréstimos, insumos e 
aconselhamento a grupos de agricultores. No entanto, por todo o distrito rural de Rakai, as pessoas 
reportaram a má gestão e o desvio de fundos, a falta de transparência na selecção de funcionários 
e o inflacionamento dos custos dos insumos em proveito próprio dos funcionários. 
Assim, a TI no Uganda pediu às comunidades para elegerem comités para dirigirem o 
envolvimento da população no melhoramento dos serviços aos agricultores. Formámos membros 
para identificarem a corrupção, monitorizar a prestação de serviços e promover melhoramentos 
junto dos funcionários locais. Para assegurar um esforço duradouro e real por parte das 
comunidades e dos funcionários no sentido do melhoramento dos serviços, sugerimos que toda a 
gente assinasse uma Pacto de Desenvolvimento – um contrato social comprometendo-os com uma 
prioridade de desenvolvimento acordada. A TI no Uganda, ajudou as comunidades a identificar os 
objectivos do pacto e reuniu com funcionários locais chave para granjear apoio. Foram assinados 
dois pactos, ambos comprometendo os funcionários para com a prestação transparente de 
serviços aos agricultores e as comunidades para com o apoio e monitorização do progresso. 
 

 
Pacto de Desenvolvimento © TI Uganda 

 
A TI no Uganda formou os comités em acompanhamento, monitorização e avaliação de 
orçamentos de serviços agrários de acordo com as directivas dos governo. Isso habilitou-os a 
verificar se os fundos atribuídos para ajuda aos agricultores pobres estão a ser usados 
correctamente e se correspondem ao valor justo do investimento. Os comités certificaram-se de 
que as pessoas entendiam o funcionamento do serviço e de que eram capazes de reportar as suas 
experiências. Os monitores reportaram as suas constatações às suas comunidades e aos 
funcionários locais em workshops em que podiam resolver questões que afectavam a prestação de 
serviços e os modos de subsistência. 
Apoio justo aos agricultores   



 13 

Ao definir claramente os objectivos e os papéis, os pactos resultaram em melhoramentos visíveis 
nos serviços de apoio aos agricultores. O envolvimento da comunidade na planificação e 
orçamentação diminui o desvio de fundos. Através de uma monitorização regular das actividades, 
os comités ganharam a confiança da população e agora os agricultores comunicam as questões 
que os preocupam e ajudam a planificar os serviços. As comunidades têm confiança para trabalhar 
com os seus funcionários e para exigir transparência financeira. 
Por seu turno, os funcionários estão mais abertos e partilham informação essencial como a lista de 
preços do governo para os insumos agrícolas. Eles reconhecem a percepção recém adquirida das 
preocupações da população e estão a trabalhar no sentido de as resolver. Os pactos provam que a 
prestação de serviços pode ser transformada se os funcionários e os membros da comunidade 
acordarem sobre as metas e trabalharem em conjunto para as atingir. 
 

 

Uma Arca para os agricultores fugirem da pobreza  
Por TI Uganda  

 
Para um programa que pretende ajudar a maioria das pessoas a ter um modo de vida, o 
veredicto sobre os serviços agrários no Uganda não foi bom. "Os funcionários distribuem entre 
si o dinheiro, dizendo que devem satisfazer-se a si próprios antes de servir os outros", reportou 
um agricultor no distrito rural pobre de Rakai. "Existe favoritismo em relação a quem deve 
beneficiar", disse um outro. "E nós pagamos mais caro por insumos que muitas vezes são de 
má qualidade". 
 
Praticamente nenhuma das actividades do serviço era transparente ou envolvia a comunidade. 
Os fundos desapareciam frequentemente sem explicação dos funcionários, ou eram libertados 
demasiado tarde, resultando em que os agricultores não conseguiam plantar culturas sazonais 
como o feijão ou o milho a tempo de beneficiarem das chuvas. O preço dos insumos que eram 
obrigados a comprar no âmbito do esquema era muita vezes inflacionado muito acima do seu 
valor no mercado. Um fornecedor forneceu 200 pintos e disse ao agricultor para assinar em 
como tinha recebido os 300 requisitados, prometendo entregá-los mais tarde – o que nunca 
aconteceu. 
 
Com a confiança das pessoas relativamente aos serviços destroçada, Rakai precisava de mais 
do que apenas promessas para melhorar a situação. Assim, juntámos as comunidades e os 
funcionários e apresentámos os Pactos de Desenvolvimento. No âmbito dos pactos, os 
membros das comunidades, os funcionários e os fornecedores comprometem-se por escrito 
com os objectivos de desenvolvimento acordados. Isso faz com que a probabilidade de 
cumprimento das promessas, o desempenho e a produção de resultados seja muito maior por 
parte de toda a gente. 
 
Em Rakai, os funcionários e os membros da comunidade assinaram dois pactos para melhorar 
o fornecimento de serviços e insumos para a agricultura. Para demonstrar a sua apropriação 
em relação aos objectivos, eles deram aos Pactos de Desenvolvimento o nome de Ekyombo – 
que em Luganda, a língua local, significa "barco ou Arca". A Arca simboliza a necessidade de 
união do povo numa única voz para que possa haver sucesso no melhoramento da prestação 
de serviços. Este nome local também ajudou a aumentar o nível de consciência das pessoas e 
dos seus dirigentes em relação aos Pactos. 
 
Quando eles começaram a trabalhar em conjunto, prestámos ajuda com formação dirigida ao 
melhoramento de processos, monitorização de orçamentos e em como obter respostas da 
comunidade. Os funcionários começaram a publicar informação sobre orçamentos e preços, e 
os comités monitorizaram o progresso. Os agricultores começaram a escolher os fornecedores, 
a negociar os empréstimos e a seleccionar os beneficiários – para que as pessoas mais 
necessitadas recebessem apoio. Ao injectar apropriação e entusiasmo nos signatários, os 
Ekyombo estão a ajudar os ugandeses a cultivar a sua saída da pobreza. 
 
Contato: info@tiuganda.org ; www.tiuganda.org   
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Zâmbia – Pactos de Desenvolvimento  
 
A complacência e a manipulação nos serviços do Estado na Zâmbia atrasaram o desenvolvimento 
do país. Muito pouco da prestação de serviços é verificado pela sociedade civil. Como resultado da 
repressão do passado, as pessoas podem ter medo dos funcionários. O Estado tem sistemas de 
verificação e balanço, mas as comunidades precisam de monitorizar a prestação de serviços para 
garantir que esta protecção não é ignorada. A chave para o sucesso é a colaboração entre 
comunidades, funcionários e fornecedores de serviços, em uníssono. Foi por isso que a 
abordagem da TI na Zâmbia focou a criação de comités para as populações locais forjarem 
alianças e conduzirem acordos comprometendo os fornecedores de serviços com o cumprimento 
honesto dos objectivos de desenvolvimento identificados pela própria comunidade. 
 
Pactos para a mudança social 
A TI na Zâmbia reuniu com as comunidade e os seus chefes nos distritos de Chongwe e Choma 
para discutir a melhor maneira de ajudar as pessoas a participar nas actividades de 
desenvolvimento local. Sugerimos a formação de comités compostos por pessoas escolhidas pela 
comunidade para promover o diálogo com os fornecedores de serviços e melhorar a transparência 
e a prestação de contas no fornecimento de serviços. 
 
As comunidades de ambos os distritos concordaram em que esta solução podia funcionar, e, 
assim, organizaram eleições para os comités dos "Community Notice Boards", com 12 a 15 
membros para monitorizar os programas de desenvolvimento e partilhar informação para garantir 
que os funcionários são responsabilizados. Ao proporcionar uma ponte entre as populações e os 
funcionários, os comités potenciam a capacidade dos funcionários para responder adequadamente 
às suas necessidades. 
 

 
Foto: Ponte Chalimbana © TI Zambia 

 
A TI na Zâmbia formou os membros dos comités em questões de transparência e prestação de 
contas, monitorização e avaliação, e em como interagir com a comunidade para obter respostas e 
ideias. Os comités assumem uma abordagem de não confrontação, negociando a mudança com 
base em dados de levantamentos e fichas de pontuação que avaliam o desempenho dos 
fornecedores. Os Pactos de Desenvolvimento – acordos contratuais entre as comunidades e os 
funcionários públicos para responder a prioridades de desenvolvimento definidas – são usados 
para impulsionar a prestação de serviços. Os funcionários comprometem-se com uma prestação 
de serviços honesta e a comunidade concorda em apoiar os seus esforços. 
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Os comités do Quadro de Avisos da Comunidade trabalharam com a população para identificar e 
hierarquizar as suas metas de desenvolvimento. A TI na Zâmbia contava com a assinatura de oito 
pactos em dois distritos. O total final foi de 14 – quatro em Chongwe e dez em Choma, com metas 
que cobriam desde a saúde e a educação até pontes e abastecimento de água. 
 
Construindo salas de aula – e relacionamento 
Ao abrir os projectos ao escrutínio público os pactos reduzem as oportunidades de corrupção, 
ajudando assim os membros da comunidade a alcançar as suas metas de desenvolvimento. Tendo 
a população a fazer a supervisão dos procedimentos de aquisição e a monitorizar o uso dos fundos 
e dos materiais, não houve hipóteses de suborno nem de roubo. 
Para além de resultados tangíveis, como salas de aula e clínicas, os pactos também juntaram as 
pessoas e ajudaram-nas a tomar consciência da sua contribuição para o desenvolvimento. Ao 
trabalhar com as suas comunidades, os funcionários tornaram-se mais receptivos às necessidades 
da população. Ao serem mais transparentes e responsáveis, os funcionários estão a prestar 
serviços públicos de mais qualidade. Isso significa que as pessoas estão mais saudáveis e melhor 
equipadas para ganharem uma vida decente. 

 

Uma travessia segura  
Por Wesley Chibamba, TI Zambia 

 
No tempo das chuvas, o riacho da comunidade de Chalimbana enche enquanto as crianças 
estão na escola, o que faz com que elas não possam voltar para casa a menos que enfrentem a 
corrente. Vários morreram já ao tentar atravessar. Todos os anos as águas ameaçam levar a 
passagem em ruínas. As pessoas não conseguem ir para os seus campos, escolas ou 
comunidades vizinhas. Todos os anos ficam isoladas do resto do distrito de Chongwe na 
estação das chuvas. 
 
Quando nas reuniões com a comunidade se pede às pessoas para identificarem a sua 
necessidade mais premente, a ponte é imediatamente apontada. "O problema persiste há mais 
de 20 anos, apesar de nos termos vindo a queixar disso às autoridades há todo esse tempo", 
disse o Chefe. "Nalguns anos foram libertados fundos para resolver o problema, mas não deu 
em nada". 
A comunidade quis que o seu vereador assinasse um Pacto de Desenvolvimento, 
comprometendo-se em tratar do assunto pessoalmente. Eles acreditaram que a pressão pública 
que os pactos exercem acabaria por obrigar o vereador a fazer alguma coisa. Ele concordou e o 
pacto foi assinado em Fevereiro de 2011, comprometendo o vereador com o financiamento e a 
organização da construção e os aldeões com o transporte de areia e pedra para a ponte. 
 
Toda a gente mostrou boa vontade. O vereador disse que estava satisfeito por ter estabelecido 
o pacto com a população, onde antes encontrava uma atitude geral de apatia em relação ao 
trabalho comunitário. Agora que eles se tinham comprometido ele estava feliz. Entre a 
comunidade, o pacto ajudou a desfazer a percepção de que o vereador era um ladrão. 
 
A população acabou de fornecer a areia e a pedra no prazo de um mês após a assinatura do 
acordo. Mas o vereador esbarrou em problemas: a atribuição do orçamento do distrito não era 
suficiente. Sob a pressão de ter de cumprir a sua parte ele colocou, por sua vez, a pressão 
sobre o resto do conselho, defendendo cortes noutros pontos do orçamento para que se 
pudesse canalizar recursos para a construção da ponte. 
Determinado a não trair a comunidade, ele persuadiu o conselho a contactar a unidade de 
gestão de desastres do Governo que ajuda os conselhos a lidar com projectos chave que 
precisam de apoio imediato. Respeitando o pacto entre a comunidade e o vereador, a unidade 
disponibilizou os fundos. 
 
A ponte de Chalimbana foi concluída em Dezembro de 2011. Assim, na próxima estação das 
chuvas as crianças poderão atravessar sem perigo o riacho quando voltarem da escola. 
Contato: info@tizambia.org.zm; www.tizambia.org.zm   
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Lições aprendidas: pondo as pessoas no centro 
 
A nossa responsabilidade para com as populações foi essencial para conquistar a sua confiança. 
Tivemos muito cuidado em incluir as comunidades no projecto do princípio ao fim. 
 
Isto pode colocar desafios. Trabalhar com elevados níveis de participação da comunidade 
consome muitos recursos em termos de tempo, pessoal e fundos – tal como constataram as seis 
organizações parceiras da TI. Foram disponibilizados recursos não apenas pelas organizações 
parceiras como também pelas próprias comunidades com quem trabalhámos. Em todos os países, 
o sucesso dependeu bastante da contribuição de voluntários das comunidades – equipas de 
monitorização no Gana e na Serra Leoa, conselhos voluntários na Libéria, activistas em 
Moçambique, comités voluntários no Uganda e equipas dos Quadros de Aviso das Comunidades 
na Zâmbia. 
 
Tomando o lugar do condutor 
Dado que os voluntários são frequentemente pessoas pobres, o tempo gasto com o projecto 
deixou-os sem tempo para ganharem a sua vida de todos os dias. Tentámos por isso compensá-
los com pequenas verbas e despesas para transporte e alimentação. Estas pessoas dedicadas, 
muitas vezes provenientes de grupos social e economicamente marginalizados, garantiram o 
sucesso do projecto. Assumiram o lugar do condutor assim que tomaram consciência de que havia 
uma estrada e um mapa para mostrar o caminho da mudança. 
 
Aprendemos que isto só acontece quando permitimos e assegurámos qua as pessoas tivessem um 
papel e realizassem actividades do projecto, e quando descobrimos a maneira correcta de o fazer. 
Pessoas pobres criaram confiança e envolveram-se proactivamente connosco quando lhes 
prestámos atenção e trabalhámos com elas sobre as preocupações que apresentaram como sendo 
as mais importantes para elas. 
 
Também aprendemos que elas conhecem melhor as condições e as circunstâncias locais. 
Aprendemos a confiar no seu juízo ao fazerem a avaliação da integridade dos seus funcionários 
locais e a identificar exemplos de anti-corrupção com quem falar. Como resultado, as comunidades 
com que trabalhámos foram extremamente receptivas ao projecto. Os resultados altamente 
positivos demonstram que demos os passos certos. Em muitas comunidades o trabalho continua 
sem que tenhamos tido qualquer outro envolvimento. 
 
 
Uma herança duradoura: o poder da voz 
A chave para o sucesso do projecto foi a colocação das pessoas pobres no seu centro e permitir 
que elas assumissem a condução. A sua maior herança é que as pessoas pobres tomem 
consciência de que têm o direito e o poder de falar e o espaço para se fazerem ouvir. 
 
Ter voz é um passo decidido no sentido da defesa do caso de cada um e da exigência de ser 
ouvido com atenção. É um passo em direcção a uma governação receptiva, transparente e 
responsável – que cria desenvolvimento, acesso igual às oportunidades e melhor qualidade de vida 
para os pobres. 
 
De água limpa a pontes com segurança, as mudanças que o projecto levou às vidas de pessoas 
pobres são uma prova viva do poder que reside nas suas vozes. 
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