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Questionário: Módulo 2

Módulo 2: O que é a IATI e que tipo de dados posso encontrar?



Bem-vindo ao Módulo 2  
No Módulo 1, foi efetuada uma introdução aos dados sobre a cooperação para o desenvolvimento e uma descrição de alto nível da IATI como

organização. No Módulo 2, entraremos em mais pormenor para o ajudar a familiarizar-se com a IATI como organização e como norma de dados. Ficará

também a conhecer que tipo de dados estão disponíveis na IATI; os benefícios e limitações dos dados da IATI; e quem contribui com os seus dados

para a IATI.

Duração do módulo:   aproximadamente 90 minutos

Objetivos de aprendizagem 
No final deste Módulo, será capaz de:
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Bem-vindo ao Módulo 2

Módulo 2: O que é a IATI e que tipo de dados posso encontrar? 

Explicar a origem dos dados da IATI, incluindo que (tipos de) organizações publicam dados na IATI.

Identificar os tipos de informações contidos nos dados da IATI.

Explicar as vantagens e limitações dos dados da IATI.



Conteúdo do Módulo 
O módulo contém os seguintes segmentos:

Bem-vindo ao Módulo 2

IR PARA BEM-VINDO

1. Contexto

IR PARA A LIÇÃO 1

2. O que é a IATI?

IR PARA LIÇÃO 2

3. Qual é a origem dos dados?

IR PARA LIÇÃO 3

4. Quais são as principais vantagens de utilizar os dados da IATI?

IR PARA LIÇÃO 4

5. Como são organizados os dados da IATI?

IR PARA LIÇÃO 5

6. Que tipo de informações posso encontrar nos dados da IATI?

IR PARA LIÇÃO 6

7. Jogo de correspondência

IR PARA LIÇÃO 7



8. Limitações dos dados da IATI

IR PARA LIÇÃO 8

9. Principais conclusões

IR PARA CONCLUSÕES

Pronto? Exploremos as informações constantes dos dados da IATI!

C O NT I NU A R
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1. Contexto

Lição 1: Contexto  



[Source: UN]

Os desafios de desenvolvimento e humanitários que enfrentamos como comunidade internacional, incluindo a redução da pobreza, a proteção do

clima, a garantia da igualdade de género e muitos outros, são enormes quebra-cabeças ao nível de toda a sociedade cuja resolução requer esforços

coletivos e estratégias integradas. Como tal, uma maior disponibilidade e transparência dos dados da cooperação para o desenvolvimento não é um

fim em si próprio, mas um passo essencial para melhorar a coordenação, responsabilidade e eficácia dos recursos de desenvolvimento, a fim de

maximizar o seu impacto e apoiar a realização dos objetivos de desenvolvimento nacionais (e internacionais) dos países, incluindo os Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável (ODS), um conjunto de 17 objetivos de desenvolvimento acordados a nível internacional.

YOUTUBE

What are the Sustainable Development Goals (SDGs)?

https://sdgs.un.org/goals
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PZbgIVgQyks


No mundo inteiro, os governos e outros intervenientes estão sistematicamente a produzir mais (e mais relevantes) dados, abertos e acessíveis, sobre o

seu financiamento para o desenvolvimento. Os dados recolhidos e partilhados por estas partes interessadas, inclusive através da publicação na

Iniciativa Internacional para a Transparência da Ajuda (IATI), podem apoiar resultados positivos em matéria de desenvolvimento, melhorando a

prestação de serviços, estabelecendo prioridades relativamente a recursos escassos, responsabilizando os governos, dando poder aos cidadãos

individuais e apoiando a tomada de decisões de base factual pelas partes interessadas nos domínios do desenvolvimento e da ação humanitária.

Recapitulemos rapidamente o que é a IATI e o que faz!

C O NT I NU A R

What are the Sustainable Development Goals (SDGs)?
Human-kind faces many challenges to ensure that all people have the same development and well-being

opportunities. One of the major recent achievements in sustainability has been the adoption of Agenda 2030

and the Sustainable Development Goals. Do you know what they are and how they were born?

VIEW ON YOUTUBE 

https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FPZbgIVgQyks%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPZbgIVgQyks&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FPZbgIVgQyks%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FPZbgIVgQyks%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPZbgIVgQyks&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FPZbgIVgQyks%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube


A Iniciativa Internacional para a Transparência da Ajuda (IATI) é uma iniciativa global, que reúne governos, instituições multilaterais, organizações da

sociedade civil, o sector privado e outros para aumentar a transparência e a abertura dos recursos de desenvolvimento humanitários. A IATI foi criada

no Terceiro Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia da Ajuda em Acra, no Gana, em 2008, e foi concebida para servir as necessidades de informação das

partes interessadas dos países parceiros: para permitir o planeamento e gestão da cooperação para o desenvolvimento e aumentar a

responsabilização pela utilização destes recursos; bem como para apoiar simultaneamente os parceiros de desenvolvimento no cumprimento dos seus

compromissos em matéria de transparência. 

A norma de dados da IATI encontra-se no centro da IATI; trata-se de um formato e um quadro para a publicação de dados sobre atividades de

desenvolvimento e humanitárias de uma forma normalizada. Mais de 1500 organizações (ou "editores" da IATI) têm prestado informações sobre as

suas despesas de desenvolvimento e humanitárias utilizando a norma IATI.
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2. O que é a IATI?

Lição 2: O que é a IATI? 

https://iatistandard.org/en/
https://www.oecd.org/dac/effectiveness/thehighlevelforaonaideffectivenessahistory.htm
https://iatistandard.org/en/iati-standard/
https://www.iatiregistry.org/publisher/


[Source: IATI]

Os dados que fornecem incluem:



Exploremos a origem dos dados!

C O NT I NU A R

 O que é um editor da IATI?

Um editor da IATI é qualquer organização, seja ela governamental, uma organização multilateral como as Nações Unidas, uma
organização da sociedade civil, uma empresa do sector privado, uma organização filantrópica, etc. que publica dados na IATI
utilizando a norma de dados da IATI. Mais de 1500 organizações têm comunicado dados à IATI desde a criação da iniciativa em
2008 (clique aqui para ver a lista completa de editores da IATI).

https://iatiregistry.org/publisher?q=&page=67


A IATI é uma iniciativa voluntária, ou seja, não existe uma diretiva oficial da comunidade internacional para que as organizações que trabalham na

cooperação para o desenvolvimento ou para a ação humanitária forneçam dados à IATI. Na IATI, junta-se a uma grande comunidade de governos,

organizações da sociedade civil, organizações multilaterais, fundações, organizações do sector privado e outros que estão empenhados em aumentar a

transparência através da partilha dos seus dados sobre a cooperação para o desenvolvimento e a ação humanitária. A motivação para a partilha de

dados pode diferir entre organizações: algumas comprometeram-se a partilhar os dados abertamente para aumentar a transparência das suas

atividades de desenvolvimento e humanitárias, para encontrar novos parceiros ou para reduzir a sobreposição e a duplicação. No caso de outras,

incluindo muitas organizações da sociedade civil, pode ser um requisito da agência que as financia de que publiquem dados sobre a forma como os

recursos estão a ser aplicados.
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3. Qual é a origem dos dados?

Lição 3: Qual é a origem dos dados?



Mais de 1500 organizações têm prestado informações sobre as suas atividades de desenvolvimento e humanitárias utilizando a norma de dados da

IATI, um conjunto de regras e recomendações sobre os dados que devem ser publicados na IATI (e como). Na maior parte das vezes, esta informação é

recolhida dos próprios sistemas internos dos editores, formatada de acordo com a norma de dados da IATI e subsequentemente publicada no Registo

da IATI, onde é integrada nas ferramentas da IATI e disponibilizada online para utilização a título gratuito por qualquer pessoa.

Os editores atualizam os seus dados com diferentes frequências, mas a maioria atualiza os seus dados trimestralmente, sendo que alguns os atualizam

mensalmente ou até semanalmente. Assim que os editores alteram os seus dados, estes são atualizados nas ferramentas de acesso aos dados da IATI

(exploradas no Módulo 4) no prazo de 24 horas, o que permite aos utilizadores dos dados descarregar, analisar e visualizar os dados, tornando, em

muitos casos, os dados da IATI disponíveis em tempo real. Com o tempo, a IATI trabalha com os editores para aumentar a qualidade e a atualidade dos

seus dados.

Os mais de 1500 editores da IATI incluem:

 










https://www.iatiregistry.org/
https://iatiregistry.org/publisher/


Governos, por exemplo, dos Países Baixos ou dos Estados Unidos da América.





Organizações multilaterais, por exemplo, agências das Nações Unidas ou o Fundo Global.





Instituições multilaterais e bilaterais de �nanciamento do desenvolvimento, por exemplo, o Banco Europeu de Investimento (BEI), a

Sociedade Financeira Internacional (SFI) ou o FMO (Países Baixos).





Organizações �lantrópicas, por exemplo, a Fundação Bill e Melinda Gates.





ONG internacionais, por exemplo, Save the Children ou Oxfam.





OSC locais, por exemplo, ASK Nepal ou Reach a Hand Uganda.





Organizações do sector privado, p. ex. PwC ou KPMG.





Organizações académicas, de formação e de investigação, por exemplo, a Universidade de Oxford ou a Universidade do Zimbabué.



Lembra-se do tipo de dados que a IATI fornece? 

A minha organização deve publicar na IATI?

A IATI convida qualquer organização que financia ou realiza atividades de desenvolvimento ou humanitárias a publicar na IATI. A
publicação na IATI demonstra o compromisso da sua organização para com potenciais financiadores, parceiros ou beneficiários,
bem como dá visibilidade à sua organização. Além disso, muitos parceiros de desenvolvimento (por exemplo, o Reino Unido, a
Bélgica e os Países Baixos) tornam obrigatório que os beneficiários das suas subvenções publiquem na IATI.

 

Para mais informações sobre o processo de publicação da IATI, visite o website da IATI ou contacte a IATI em
 support@iatistandard.org. 

O modo como são orçamentados e aplicados os recursos no âmbito das atividades de
desenvolvimento e humanitárias.

Os locais onde uma atividade está a decorrer.

As qualificações dos líderes dos projetos.



https://iatistandard.org/en/guidance/publishing-data/
mailto:support@iatistandard.org


SUBMIT

 

C O NT I NU A R



Como conjunto de dados exaustivo, online e de utilização livre, há muitas vantagens em utilizar os dados da IATI, incluindo a de encontrar:
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4. Quais são as principais vantagens da utilização dos dados da IATI?

 
Lição 4: Quais são as principais vantagens da utilização dos dados da IATI?



Informações atualizadas –

Os editores são encorajados a atualizar regularmente os seus dados: de facto, os editores da IATI são solicitados a atualizar os seus dados pelo menos
trimestralmente, e um número crescente de editores atualizam os seus dados mensalmente ou mesmo semanalmente. Os dados são atualizados nas
ferramentas de acesso aos dados da IATI (exploradas no Módulo 4) no prazo de 24 horas, o que permite aos utilizadores dos dados descarregar, analisar
e visualizar os dados, tornando, em muitos casos, os dados da IATI disponíveis em tempo real.
 
Por exemplo, a ActionAid Internacional, uma federação global que trabalha para libertar o mundo da pobreza e da injustiça, utilizou dados da IATI em
tempo real para orientar a sua resposta à COVID-19 no Bangladeche. Saiba mais sobre este projeto aqui.

Dados exaustivos num só local –

A IATI apresenta dados de mais de 1500 organizações, que podem ajudar a fornecer uma imagem abrangente do panorama do desenvolvimento e da
ação humanitária num determinado país (por exemplo, o Nepal) ou área em destaque (por exemplo, o controlo da tuberculose). A utilização de dados da
IATI também evita a recolha de dados junto de cada organização individual, o que pode envolver a consulta de vários websites e relatórios ou o envio de
pedidos de informação a entidades individuais.
 
Por exemplo, a Fundación Datalat, uma organização da sociedade civil equatoriana dedicada à promoção da utilização de dados para causas sociais,
utilizou dados da IATI para fundamentar um quadro abrangente sobre o financiamento no seu país durante uma formação para estudantes

YOUTUBE

ActionAid: Covid-19 response in Bangladesh

VIEW ON YOUTUBE 

ActionAid: Covid-19 response in Bangladesh

https://actionaid.org/
https://iaticonnect.org/VCE2-recap-ActionAid
https://datalat.org/
https://www.youtube.com/
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2Fw8POcMVXetc%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dw8POcMVXetc&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fw8POcMVXetc%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2Fw8POcMVXetc%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dw8POcMVXetc&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2Fw8POcMVXetc%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=w8POcMVXetc


equatorianos. Ouça o que diz a própria organização.

Dados comparáveis –

Cada organização tem a sua própria forma de recolher e divulgar informação, desde relatórios anuais a folhas de cálculo Excel e bases de dados
internas; e a diferentes níveis de granularidade ou desagregação, o que torna muitas vezes os dados difíceis de comparar. Com os dados da IATI, os
utilizadores podem aceder a dados de muitas organizações num único formato (a norma de dados da IATI), pelo que a comparação e a análise se tornam
assim muito mais fáceis.
 
Por exemplo, Development Initiatives, uma organização global que utiliza o poder dos dados e dos factos para eliminar a pobreza, reduzir a
desigualdade e aumentar a resiliência, utilizou dados da IATI para seguir tendências em matéria de despesas de ajuda no contexto da COVID-19 na África
Oriental. Ouça o que diz a própria organização.

YOUTUBE

Fundación Datalat: promoting the use of IATI data for social causes in
Ecuador
This video is part of the Virtual Training for Civil Society Organisations (CSOs) offered by IATI. The aim of the course is to provide a

space for civil society organizations to learn how to access, understand and use IATI data.

VIEW ON YOUTUBE 

Fundación Datalat: promoting the use of IATI data for social causes in Ecuador

YOUTUBE

Development Initiatives: tracking trends in aid spending in East Africa

https://www.youtube.com/watch?v=x26RpJqQa4Q
https://devinit.org/who-we-are/
https://www.youtube.com/watch?v=gBSv5Im-1KI
https://www.youtube.com/
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FPLnpuJ4oE34%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPLnpuJ4oE34&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FPLnpuJ4oE34%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FPLnpuJ4oE34%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPLnpuJ4oE34&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FPLnpuJ4oE34%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://www.youtube.com/watch?v=PLnpuJ4oE34
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=L2ZOLBhrU8U


Dados sobre uma grande variedade de recursos –

Há muitos tipos de recursos para combater a pobreza e as crises. A IATI inclui dados sobre uma vasta gama de recursos que fluem para os países
parceiros, desde a ajuda estrangeira até ao investimento privado e ao financiamento climático.
 
Por exemplo, a livestockdata.org, uma plataforma dedicada a melhorar o panorama dos dados no domínio da pecuária, utilizou dados da IATI para
criar um painel de controlo com o objetivo de dar aos financiadores, implementadores de projetos e governos nacionais acesso a informações cruciais
sobre projetos de pecuária: onde decorrem, em que consistem e que dados possuem.

Development Initiatives: tracking trends in aid spending in East Africa
This video is part of the Virtual Training for Civil Society Organisations (CSOs) offered by IATI. The aim of the course is to provide a

space for civil society organizations to learn how to access, understand and use IATI data.

VIEW ON YOUTUBE 

YOUTUBE

SEBI Livestock: improving the landscape of livestock data

https://www.livestockdata.org/data-object/livestock-project-portal
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FL2ZOLBhrU8U%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL2ZOLBhrU8U&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FL2ZOLBhrU8U%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FL2ZOLBhrU8U%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL2ZOLBhrU8U&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FL2ZOLBhrU8U%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=omLvTn7nBHk


Planos de despesas futuras e não apenas passadas –

Os editores da IATI são encorajados a partilhar os seus orçamentos/planos de despesas futuros com pelo menos três anos de antecedência. Estes dados
permitem aos governos, às organizações da sociedade civil e a outros utilizadores de dados, planear e coordenar melhor atividades e serviços futuros.
 
Por exemplo, os governos da Nigéria e do Chade utilizaram dados da IATI para ajudar a avaliar os fluxos externos projetados e reais de recursos de
desenvolvimento para os seus países. Os dados da IATI têm sido utilizados para fundamentar o planeamento orçamental nacional dos governos, em
particular a afetação de recursos no orçamento nacional; para preparar o Quadro de Despesas a Médio Prazo da Nigéria; e tem contribuído para
relatórios de cooperação para o desenvolvimento baseados quase exclusivamente em dados da IATI: o Relatório de Cooperação para o Desenvolvimento
da Nigéria: Exercício Fiscal 2016-2020 e o Rapport sur l'aide internationale au Tchad et perspectives do Chade, que foi incluído como anexo à Lei das
Finanças de 2021.

Dados para além das finanças –

Para além dos dados financeiros, as organizações publicam outras informações úteis sobre as suas atividades de desenvolvimento e humanitárias,
incluindo em alguns casos, locais, documentos estratégicos e/ou resultados. 
 
Por exemplo, a PBL Netherlands Environmental Assessment Agency utilizou a informação geográfica contida nos dados da IATI para compreender
melhor as atividades que ocorrem nos seus locais de interesse. Ouça o que diz a própria organização.

SEBI Livestock: improving the landscape of livestock data
This video is part of the Virtual Training for Civil Society Organisations (CSOs) offered by IATI. The aim of the course is to provide a

space for civil society organizations to learn how to access, understand and use IATI data.

VIEW ON YOUTUBE 

YOUTUBE

PBL Netherlands Environmental Assessment Agency: d-portal for Landscape Governance and…

https://www.pbl.nl/en
https://www.youtube.com/watch?v=hQZEFuJ5DhM&list=PLqZfREr7Uf5TC8Vn2ZMc-LemDRIDE1J3c&index=9
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FomLvTn7nBHk%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DomLvTn7nBHk&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FomLvTn7nBHk%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FomLvTn7nBHk%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DomLvTn7nBHk&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FomLvTn7nBHk%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=cvQe62thfsI


PBL Netherlands Environmental Assessment Agency: d-portal for
Landscape Governance and Planning
This video is part of the Virtual Training for Civil Society Organisations (CSOs) offered by IATI. The aim of the course is to provide a

space for civil society organizations to learn how to access, understand and use IATI data.

VIEW ON YOUTUBE 

https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FcvQe62thfsI%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcvQe62thfsI&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FcvQe62thfsI%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube
https://cdn.embedly.com/widgets/media.html?src=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FcvQe62thfsI%3Ffeature%3Doembed&display_name=YouTube&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcvQe62thfsI&image=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FcvQe62thfsI%2Fhqdefault.jpg&key=40cb30655a7f4a46adaaf18efb05db21&type=text%2Fhtml&schema=youtube


No entanto, a IATI não é a única fonte de dados sobre a cooperação internacional para o desenvolvimento. Conhece outra organização

que forneça dados sobre a cooperação para o desenvolvimento?

C O NT I NU A R

Junto de que outras fontes posso encontrar dados sobre a cooperação para o
desenvolvimento sem ser na IATI?
Para além dos dados contidos na IATI, existem várias outras bases de dados nacionais e internacionais que também fornecem informações úteis sobre

a cooperação para o desenvolvimento e a ação humanitária.



Breve recapitulação: Quais das seguintes opções são exemplos das vantagens da IATI?

Dados sobre uma grande variedade de recursos. 

Sistema de Notificação de Países Credores (SNPC) da OCDE

Sistema de Notificação de Países Credores (SNPC) da OCDE: O SNPC permite analisar para onde é canalizada a ajuda, quais os objetivos que serve e

que políticas pretende implementar, numa base comparável para todos os membros da OCDE-CAD (principais doadores bilaterais). Os dados são

tratados e validados pela OCDE e estão geralmente disponíveis um ano após o ano civil de notificação (por exemplo, a informação sobre as

atividades de 2021 está disponível no final de 2022). Como tal, os dados do SNPC são geralmente mais úteis para fins retrospetivos e de

responsabilização

Inquérito sobre as Despesas Prospetivas (IDP) da OCDE

Inquérito sobre as Despesas Prospetivas (IDP) da OCDE: O IDP mede a Ajuda Programável por País (APP), um subconjunto da Ajuda Pública ao

Desenvolvimento (APD). Apenas os doadores que aceitaram tornar públicos os seus planos de despesas futuras estão incluídos no conjunto de

dados. Os números são os números indicativos de planeamento atuais dos doadores e não representam compromissos firmes, mas sim as suas

melhores previsões dos esforços de cooperação futuros.

Sistemas de Gestão da Informação da Ajuda a Nível Nacional (SGIAN)

Sistemas de Gestão da Informação da Ajuda a Nível Nacional (SGIAN): Um SGIAN é uma aplicação de informação e comunicação que permite aos

doadores e governos parceiros partilhar abertamente dados sobre os recursos da cooperação para o desenvolvimento. São utilizados vários tipos

diferentes de SGIAN em países diferentes, e nem todos os países têm um SGIAN; no entanto, são geralmente propriedade dos governos e

preenchidos por parceiros com informações sobre o que estão a financiar no país. Muitos SGIAN estão disponíveis ao público (por exemplo, o

Painel do Projeto Libéria) e fazem parte integrante dos esforços governamentais para aumentar a transparência e a responsabilidade pela utilização

dos recursos de desenvolvimento. Os dados da IATI podem ser utilizados juntamente com os dados contidos num SGIAN para fornecer uma

imagem mais holística dos recursos de desenvolvimento ou para colmatar lacunas quando os SGIAN não estão operacionais ou a funcionar como

pretendido.

https://stats.oecd.org/index.aspx?lang=en&SubSessionId=ca228b17-9af8-4d3c-af57-d25e578e18b4&themetreeid=3
https://www.oecd.org/dac/development-assistance-committee/
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FSS
https://www.oecd.org/development/effectiveness/countryprogrammableaidcpafrequentlyaskedquestions.htm
https://iatistandard.org/en/iati-tools-and-resources/aims/
https://www.liberiaprojects.org/


SUBMIT
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Dados exaustivos num só local.

Apenas dados de despesas passadas.

Dados comparáveis.
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5. Como são organizadas as informações na IATI?

Lição 5: Como são organizadas as informações na IATI?  



[Source: IATI]

A publicação na IATI envolve a divisão do trabalho que uma organização realiza em componentes úteis, incluindo dados financeiros, sectores,

localização, resultados e outras informações e documentos. Os editores reúnem o seu trabalho em "atividades" e o editor individual define o que é

uma atividade para a sua organização - pode tratar-se de programas, projetos, etc. Mas na essência uma atividade da IATI comunica os pormenores de

uma intervenção individual de desenvolvimento ou humanitária. Os editores fornecem dados sobre cada atividade, incluindo em que consiste o

trabalho, onde e quando decorreu ou está a decorrer, quem está implicado, como está a ser financiada e assim por diante. 

Como o nível de comunicação é definido pelo editor, uma atividade pode corresponder a um vasto programa, um pequeno projeto ou outro

agrupamento lógico de tarefas e recursos. Alguns dados sobre uma atividade são obrigatórios e outros são recomendados, o que significa que pode

haver alguma variação na informação que as organizações fornecem sobre as suas atividades, visto que algumas comunicam mais dados do que

outras. Além disso, as atividades podem ainda ser divididas em "transações", que especificam o fluxo de fundos entre organizações, dando aos

utilizadores dos dados uma melhor noção sobre onde e por quem os recursos estão a ser afetados e aplicados. 

 O que é uma transação na IATI?

Os dados sobre transações são uma componente central da IATI, que especifica o fluxo de fundos entre organizações. Existem
vários tipos de transações. Os mais comuns são:

Compromissos: uma obrigação firme e escrita de um parceiro de desenvolvimento de conceder um determinado montante
de fundos. Por exemplo, se a Alemanha se comprometer por escrito a desembolsar 1 milhão de USD ao Governo do Ruanda

https://iatistandard.org/en/guidance/standard-overview/preparing-your-data/activity-information/activity-information-you-can-publish/
https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/financial-transactions/


Vejamos em mais pormenor qual  o tipo de informações que pode encontrar nos dados da IATI!
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para um determinado projeto a partir de uma determinada data.

Desembolsos: o montante transferido para outra organização na cadeia de distribuição (por exemplo, uma organização
parceira que é financiada), por exemplo, um governo bilateral que financia uma OSC a nível nacional para implementar um
projeto.

Despesas: despesas da organização com um bem ou um serviço, por exemplo, a compra de material escolar ou o pagamento
de serviços de impressão.

Fundos recebidos: os fundos recebidos de uma fonte de financiamento (por exemplo, um doador) para utilização na
atividade; por exemplo, a receção pela UNICEF de fundos provenientes do governo dos Países Baixos para um projeto de
ASH.



Todas as atividades publicadas na IATI relatam os detalhes de uma intervenção individual de desenvolvimento ou humanitária e incluirão, no

mínimo, as seguintes informações obrigatórias:
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6. Que tipo de informações posso encontrar nos dados da IATI?

Lição 6: Que tipo de informações posso encontrar nos dados da IATI?

1. O nome

O nome e uma descrição relevante da atividade.

2. Um identificador único

Um identificador único da atividade. Cada atividade publicada na IATI deve ter um "identificador da IATI", ou uma forma de referência

globalmente única à atividade, composta por números e/ou letras.

https://iatistandard.org/en/guidance/standard-overview/preparing-your-data/activity-information/activity-defined/
https://iatistandard.org/en/guidance/standard-overview/preparing-your-data/activity-information/creating-iati-identifiers/


3. As datas

As datas que ajudam a definir o calendário da atividade, por exemplo, as datas previstas de início e fim de uma atividade e as datas reais de

início e fim.

4. Organizações

Quais são organizações envolvidas na atividade e qual é o principal papel que desempenham. Por exemplo:

Organizações que financiam ou implementam a atividade.

Organizações que fornecem ou recebem recursos para transações individuais. Por exemplo, a Alemanha fornece recursos ao PNUD e o PNUD

regista a Alemanha como fornecedor numa transação de fundos recebidos.

O destinatário dos recursos. Por exemplo, o PAM desembolsa dinheiro para a Save the Children para implementar uma atividade e o PAM

regista a Save the Children como beneficiário numa transação de desembolso.

https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/activity-dates-status/
https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/activity-participants/


Além disso, os editores podem também optar por incluir as seguintes informações nos seus dados da IATI:

5. Dados financeiros

Dados financeiros, incluindo orçamentos e transações, tanto para a organização no seu conjunto como para atividades específicas, o que

poderá incluir:

Total das despesas da organização em atividades de desenvolvimento num determinado ano ou durante o último ano ou trimestre.

Orçamento total previsto para a organização para o ano seguinte.

Orçamentos previstos de uma organização, repartidos por países ou regiões beneficiárias individuais.

Orçamento previsto de uma organização para uma atividade específica.

Transações, incluindo informação sobre o financiamento da atividade e a aplicação dos fundos.

 

https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/activity-budgets/
https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/financial-transactions/


6. Sector

Sector, ou a área em que a atividade funciona. Os editores podem comunicar o sector a que a atividade se destina como, por exemplo, o

ensino básico, a silvicultura ou o abastecimento de água e saneamento. Em grande medida, as organizações descrevem as suas atividades de

acordo com os códigos setoriais (finalidade) do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE para assegurar a coerência entre as diferentes

normas de comunicação de informações.

 

 

7. Tipo de fluxos

Tipo de fluxos de recursos, por exemplo, Tipo de Financiamento. Por exemplo, os recursos podem ser concedidos na forma de subvenção ou

de empréstimo, que é registado em Tipo de Financiamento. Podem ser também registadas outras classificações, como tipo de ajuda ou tipo de

fluxo Estão disponíveis mais exemplos aqui

https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/activity-thematic-focus/
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/dacandcrscodelists.htm
https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/activity-classifications/


fluxo. Estão disponíveis mais exemplos aqui.

8. Localização

Localização. Os editores podem fornecer dados de localização relativos à atividade, que podem incluir o país, a localização subnacional (por

exemplo, distrito) e mesmo coordenadas precisas (por exemplo, de uma escola ou hospital financiado através da atividade) onde a atividade está a

decorrer.

9. Resultados

R lt d O dit d t bé d idi i l i d d d lt d b i t d f h d ti id d E t i f ã i l i

https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/activity-classifications/
https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/countries-regions/
https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/results/


Resultados. Os editores podem também decidir incluir dados de resultados sobre o impacto ou desfecho da atividade. Esta informação inclui um

título, uma breve descrição do resultado e uma referência a um indicador em relação ao qual a atividade específica é medida. Podem também estar

disponíveis ligações para documentos de resultados.

10. Marcadores de política

Marcadores de políticas. Uma atividade pode indicar se se destina a uma área transversal, como o género, as alterações climáticas ou a

deficiência.

https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/results/


Examinemos com mais atenção uma atividade específica da IATI, incluindo o tipo de informação que contém! 
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11. Outros documentos úteis

Outros documentos úteis. Os editores podem incluir documentos de referência relacionados com uma atividade específica, ou com a sua

organização, no âmbito da sua publicação na IATI. Estes podem incluir planos de ação por país, relatórios anuais e quadros de resultados, entre

outros.

12. Informações úteis adicionais

Informações úteis adicionais, incluindo de que modo a atividade pode estar relacionada com outras atividades; e se um ou mais Objetivos de

Desenvolvimento Sustentável podem ser atribuídos à atividade.

https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/related-documents/
https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/related-data/
https://iatistandard.org/en/guidance/standard-guidance/sdg-guidance/
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7. Jogo de correspondência

Lição 7: Jogo de correspondência 

Faça corresponder as frases!

Se quiser saber....

...quanto dinheiro foi gasto em atividades
relacionadas com a saúde na Guiné.

... quanto um editor gastou em bens e serviços
no âmbito de uma atividade específica.

...se o dinheiro foi desembolsado por uma
organização em empréstimo ou subvenção em

Preciso de analisar os dados por sector.

Preciso de analisar os dados por despesas.

Preciso de analisar os dados por tipo de

fi i t



SUBMIT

 

Como constatámos, os dados da IATI têm muitas vantagens, mas há também limitações. Ocorre-lhe alguma? 

C O NT I NU A R

Samoa.

...quanto dinheiro uma editora deu a uma
organização de execução.

....a origem do financiamento do editor.

financiamento.

Preciso de analisar os dados por desembolsos.

Preciso de analisar os dados por fundos recebidos.



Embora os dados da IATI sejam uma peça importante do quebra-cabeças na avaliação dos fluxos de recursos para a cooperação internacional para o

desenvolvimento, é importante notar várias limitações na análise e utilização dos dados:
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8. Limitações dos dados da IATI

Lição 8: Limitações dos dados da IATI 



Qualidade dos dados

Cada organização editora é responsável por decidir a quantidade de informação que fornece e garantir a qualidade e exatidão dos seus próprios dados.

Muitas organizações publicam dados de alta qualidade, mas estes podem variar e variam entre editores. A IATI assegura que os dados dos editores

cumpram as regras mínimas delineadas na Norma de dados da IATI, mas não audita nem verifica o conteúdo dos dados publicados. A IATI trabalha

continuamente para apoiar os seus editores no esforço de melhorar a qualidade dos seus dados, inclusive através de contactos específicos, apoio aos

editores e a disponibilidade de ferramentas como o Validador da IATI, que ajuda os editores a garantir que os seus dados cumpram os requisitos

mínimos de qualidade.

 Como posso saber mais sobre a qualidade dos dados da IATI de um editor?

O Painel IATI pode proporcionar aos utilizadores de dados uma visão geral da qualidade dos dados de um editor, repartidos por
parâmetros que suportam a usabilidade dos dados. A partir de 2023, este Painel será substituído por um "Índice de Qualidade dos
Dados da IATI".

https://validator.iatistandard.org/
http://dashboard.iatistandard.org/


Exaustividade

Como não é obrigatório publicar na IATI, os dados da IATI não captam completamente todas as atividades ou recursos no panorama do

desenvolvimento e da ação humanitária e não devem, portanto, ser considerados como um quadro totalmente exaustivo dos recursos disponíveis

num país, por exemplo. Embora a cobertura dos dados seja bastante ampla no caso dos principais parceiros de desenvolvimento bilaterais e

multilaterais, a IATI ainda tem trabalho a fazer para assegurar que a Cooperação Sul-Sul e os fluxos do sector privado, entre outros, estejam bem

representados. Como tal, os dados da IATI devem, idealmente, ser considerados como um complemento dos dados já disponíveis ao público a nível do

país através dos próprios sistemas de gestão da informação da ajuda dos países.



Tempestividade

A IATI incentiva as organizações a que atualizem os seus dados pelo menos trimestralmente; no entanto, sendo uma organização voluntária, a

frequência das atualizações varia entre os editores. Como tal, poderão estar em falta dados que contaria ver na IATI se o editor ainda não tiver

atualizado os seus ficheiros. A IATI trabalha continuamente com os editores para garantir que a tempestividade das suas atualizações continua a

melhorar.

 

Dupla contabilização

Como é normalmente o caso quando ao analisar os fluxos de recursos para o desenvolvimento e a ação humanitária, a dupla contabilização dos

recursos constitui um desafio quando se analisa os dados publicados na IATI. Um exemplo comum é quando uma organização bilateral desembolsa

fundos para uma agência das Nações Unidas que subsequentemente desembolsa esses fundos a uma OING, a qual por sua vez os desembolsa a uma

ONG local, que implementa a atividade. Se todas estas organizações publicarem os seus desembolsos, o resultado será uma duplicação de recursos

quando estes são agregados entre organizações. Existem formas de minimizar (leia mais informações aqui), mas não eliminar, esta dupla

contabilização, que é importante ter em mente ao analisar os dados da IATI.

https://countrydata.iatistandard.org/guidance/IATI%20CDFD%20Guidance_v2_EN.pdf




Recapitulemos o que estudamos neste módulo!
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Neste módulo, aprendemos que: 
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9. Principais conclusões

Principais conclusões 

Mais de 1500 organizações "publicaram" dados na IATI sobre as suas atividades de desenvolvimento e humanitárias utilizando a

norma de dados da IATI;
1

A publicação na IATI implica a divisão do trabalho que uma organização realiza em componentes úteis, incluindo dados financeiros,

sectores, localização, resultados e outras informações e documentos;
2

Estas atividades podem ainda ser divididas em "transações", que especificam o fluxo de fundos entre organizações, dando aos

utilizadores dos dados uma melhor noção sobre onde e por quem os recursos estão a ser afetados e aplicados;
3

As transações no quadro da IATI são:

Compromissos;

Desembolsos;

Despesas;

Fundos recebidos;

4



Parabéns! Chegou ao fim do Módulo 2! Por favor, continue para o questionário do módulo ou para o próximo módulo. 

As informações constantes dos dados da IATI podem incluir:

O nome e uma descrição relevante da atividade;

Um identificador único para a atividade;

As datas que ajudam a definir o calendário da atividade;

As organizações que estão envolvidas na atividade e o seu papel relevante;

Dados financeiros, incluindo orçamentos e transações, tanto para a organização no seu conjunto
como para atividades específicas;

Sector, ou a área em que a atividade funciona;

Tipo de fluxos de recursos, por exemplo, Tipo de Financiamento

Localização;

Resultados;

Marcadores de políticas;

Outros documentos úteis;

Informações úteis adicionais;

5

Os dados da IATI têm várias vantagens, como por exemplo: 

Informações atualizadas;

Dados exaustivos num só local; 

Dados comparáveis;

Dados sobre uma grande variedade de recursos;

Planos de despesas futuras e não apenas passadas;

Dados para além das finanças;

6

No entanto, existem também limitações dos dados da IATI:

Qualidade dos dados;

Exaustividade;

Tempestividade;

Dupla contabilização.

7



Módulo 2 
O que é a IATI e que tipo de dados posso encontrar?

IR PARA MÓDULO 2

C O NT I NU A R  PA R A  Q U E S T I O NÁ R I O

https://cdn.iatistandard.org/prod-iati-website/cso_courses/pt/IATI_Module_2/scormcontent/index.html#/


Parabéns por ter chegado ao fim do Módulo 2! Abaixo, fará o questionário do Módulo 2 para verificar se percebeu o conteúdo do curso. Poderá fazer o

questionário quantas vezes quiser.
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Questionário: Módulo 2



Question

01/10

O que é a norma de dados da IATI?

Todos os dados contidos na IATI

Uma forma normalizada de analisar e utilizar os dados da IATI

Um conjunto de regras e recomendações sobre quais (e como) os dados devem ser publicados na IATI



Question

02/10

O que é um editor da IATI?

Um membro contribuinte da iniciativa da IATI

Qualquer organização que comunique dados à IATI utilizando a norma de dados da IATI

Qualquer organização que aceda, analise e/ou utilize os dados da IATI



Question

03/10

A publicação para a IATI é obrigatória para todas as organizações que implementem atividades de desenvolvimento ou

humanitárias.

Verdadeiro 

Falso



Question

04/10

Ao publicar na IATI, as organizações podem mostrar os seus compromissos de transparência aos principais interessados.

Verdadeiro

Falso



Question

05/10

Quais são as principais vantagens da utilização dos dados da IATI (selecione todas as opções aplicáveis)?

Informações atualizadas

Dados de muitos parceiros de desenvolvimento num só local

Dados comparáveis

Acesso à informação sobre as despesas privadas dos parceiros de desenvolvimento

Dados sobre uma grande variedade de recursos

Planos de gastos futuros, não apenas gastos passados

Dados para além das finanças



Question

06/10

As seguintes informações são obrigatórias para os editores incluírem nos seus dados da IATI (selecione todas as opções

aplicáveis): 

O nome da atividade

Uma descrição significativa da atividade

Um identificador único para a atividade

A(s) Organização(ões) envolvida(s) no financiamento e/ou implementação da atividade

Informação financeira para a atividade

A localização da atividade

A data / calendário para a atividade

O sector em que a atividade está a operar

Informação sobre os resultados da atividade

Se a atividade está ligada a um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (SDG)



Question

07/10

A seguinte informação pode tipicamente ser encontrada nos dados da IATI (selecione todas as opções aplicáveis):

Dados financeiros

Tipo de financiamento 

Sector

Localização

Resultados

Planos de aquisição 

Outros documentos úteis como planos de ação por país

Pedidos de subvenção



Question

08/10

Quais dos seguintes fluxos de recursos são registados em atividades publicadas à IATI (selecione todas as opções aplicáveis)? 

Fundos entrantes, que são fundos recebidos pelo editor

Despesas, ou gastos pelo editor com um bem ou um serviço

Orçamentos planeados pelo editor, repartidos por países ou regiões recetoras individuais

Desembolsos, ou fundos que o editor transfere para outra organização, por exemplo um governo bilateral
que financia uma OSC a nível nacional para implementar um projeto

Orçamento anual total planeado para o editor em cada um dos próximos três anos, quando disponível



Question

09/10

Quais são algumas das limitações potenciais de que deve estar ciente ao utilizar ou analisar dados da IATI (selecione todas as

opções aplicáveis)?

Atualidade

Contagem dupla

A necessidade de ter uma conta paga para aceder aos dados da IATI

Demasiada informação está disponível num só local



Question

10/10

Os dados da IATI devem ser utilizados:

Em substituição de um Sistema Nacional de Gestão de Informação de Ajuda

Como complemento de um Sistema Nacional de Gestão de Informação da Ajuda
 


