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A COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO: DEVE PORTUGAL 

CONTINUAR A CONTRIBUIR PARA A APD? 
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Esta Dissertação aborda a temática da Cooperação para o Desenvolvimento, enquanto vertente 
das Relações Internacionais. É compreendido e justificado o fenómeno da Cooperação entre os 
países à luz das Teorias de Relações Internacionais, afigurando-se a Teoria Liberal como a que 
melhor permite compreender o fenómeno em si mesmo. Entende-se a temática da Ajuda Pública 
ao Desenvolvimento, na sua forma e essência, atores envolvidos, assim como os principais 
argumentos a favor e contra que surgem no debate internacional em torno desta questão. Do 
ambiente teórico partir-se-á para a análise do caso Português, caraterizando-se a Cooperação 
Portuguesa em termos da sua política, principais destinatários e a forma que assume. No final, 
responde-se à questão de partida: Deve Portugal continuar a contribuir para a APD? Da análise 
feita, abre-se espaço para uma sugestão de mudança de políticas públicas em torno da 
Cooperação para o Desenvolvimento em Portugal.  

 

 

 

 

 

 DEVELOPMENT COOPERATION: SHOULD PORTUGAL CONTINUE ITS 
POLITICS REGARDING ODA? 

 

ABSTRACT 

 

KEYWORDS:  International Cooperation; Public Development Aid; Millennium Development 
Goals; Economic Growth; Economic Development; Aid Efficiency; Tied /Untied Aid;  Debt 
Relief. 

 

This Dissertation addresses the issue of Development Cooperation, as part of International 
Relations. The Development Cooperation phenomenon is analyzed in the light of International 
Relations’ Theories with the argument that Liberal Theory is the most suitable theoretical 
framework to better understand the phenomenon. Within this framework, Official Development 
Aid (ODA), ODA actors, as well as the main arguments for and against ODA are critically 
questioned in the thesis. Portugal´s ODA is analyzed as a case study and the thesis suggests 
changes in the current Portuguese ODA policies.  
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INTRODUÇÃO 

«O teste ao nosso progresso não é saber se acrescentamos mais à abundância daqueles que têm 

muito; é saber se damos o suficiente àqueles que têm demasiado pouco.»  

Franklin D. Roosevelt, Presidente dos EUA,  

discurso de posse do segundo mandato, 1937 

 

Motivação. Vivemos actualmente num mundo globalizado. Muitos países beneficiaram 

dos efeitos da globalização mas outros parecem permanecer à margem do sistema 

internacional. Enquanto as alterações políticas, económicas e sociais ocorrem a um 

ritmo surpreendentemente rápido, há países e regiões que permanecem presos à 

conhecida “armadilha da pobreza”, utilizando a expressão de Jeffrey Sachs1.  

Vivemos também, por isso, num mundo dividido, onde as alterações geopolíticas 

marcam novas dinâmicas na cena internacional. 

Enquanto a Europa assiste à ascensão da China e da Índia, no continente 

americano surgem outros polos que desfocam a atenção dos EUA, com o gigante Brasil 

ou mesmo a Argentina ou Venezuela a ditar as suas regras no mercado regional. Apenas 

África parece passar à margem do sistema internacional. Os líderes africanos necessitam 

ainda de encontrar um lugar na arquitectura internacional do mundo multipolar. 

As diferenças em termos de esperança de vida estão entre as maiores das 

desigualdades. De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) de 

20052, mais de mil milhões de pessoas sobrevivem numa pobreza extrema, com menos 

de 1 dólar por dia e em cada hora morrem mais de 1.200 crianças.  

Cerca de 2.5 mil milhões de pessoas que vivem com menos de 2 dólares por dia 

(40% da população mundial), representam 5% do rendimento mundial e os 10% mais 

ricos, que vivem quase todos em países de rendimento elevado, representam 45%, 

segundo dados do mesmo relatório3. Além disso, a desigualdade de rendimentos está a 

aumentar em países que representam mais de 80% da população mundial.  

Décadas de ajuda passadas e a situação é ainda preocupante. De facto, o 

continente continua no centro das grandes preocupações mundiais, em resultado de teias 

que o prendem à pobreza extrema. Na África Subsahariana, a conjugação da estagnação 

                                                           
1 SACHS, Jeffrey – O Fim da Pobreza, como consegui-lo na nossa geração. 2ª Edição, Casa das Letras, 
Cruz Quebrada, 2006 
2 PNUD – Human Development Report 2005 – International Cooperation at a crossroads – Aid, trade 
and security in an unequal world. New York, 2005.  
Versão portuguesa em: http://hdr.undp.org/en/media/hdr05_po_complete.pdf  
3 ibidem  



 10

económica, progressos lentos na educação e propagação do HIV/SIDA, levou a uma 

grande diminuição do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

De acordo com o mesmo RDH4, a África Subsahariana conta com 20% dos 

nascimentos mas com 44% dos óbitos de crianças. A cada dois minutos, morrem quatro 

pessoas de malária, três das quais crianças, que morrem por causa do sítio onde 

nasceram. 

Num mundo onde a segurança e a prosperidade não mais ficam contidas dentro 

das fronteiras nacionais, não existe ainda um sistema de protecção social dos mais 

pobres. A Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) parecer ser o único mecanismo 

internacional que pode ser orientado para os mais pobres. E se considerarmos a 

prosperidade crescente que se viveu nos países ricos desde a década de 90, pode alegar-

se que isso pouco influenciou no aumento da generosidade: os que ganharam com a 

globalização não deram prioridade à ajuda para os que perderam5. Esta realidade é tanto 

mais preocupante quanto a segurança colectiva está cada vez mais dependente das 

causas subjacentes à pobreza e à desigualdade. 

Conforme refere Kofi Annan na introdução do Africa Progress Report 2012, 

«(…) the world as we know it has changed dramatically in the course of months. (…)  

For societies to function and prosper, I have always argued that we need three inter-

related conditions: economic and social development; peace and security; and, the rule 

of law and respect for human rights.»6 

Importa, contudo, notar que se atingiram resultados positivos ao longo dos 

últimos anos. De acordo com o relatório do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD)7, registaram-se alguns progressos desde a assinatura da 

Declaração do Milénio que levaram a uma diminuição da pobreza e à melhoria dos 

indicadores sociais. Os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) deram sem 

dúvida um grande contributo na colocação do desenvolvimento e da luta contra a 

pobreza no centro da agenda internacional. Em média, as pessoas dos PED estão mais 

                                                           
4 ibidem 
5 ibidem 
6 Africa Progress Panel - Africa Progress Report 2012 - Jobs, Justice and Equity, Seizing opportunities in 
times of global change. Geneva, 2012. 
O Painel trabalha um conjunto de questões como a governação global, paz e segurança, alterações 
climáticas, segurança alimentar, desenvolvimento económico sustentável e os ODM. O objectivo 
principal é defender a responsabilidade partilhada entre os líderes africanos e os seus parceiros 
internacionais para assegurar o desenvolvimento equitativo e sustentável em África. 
7 PNUD – Human Development Report 2005 – International Cooperation at a crossroads – Aid, trade 
and security in an unequal world. New York, 2005.  
Versão portuguesa disponível em: http://hdr.undp.org/en/media/hdr05_po_complete.pdf  
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saudáveis, mais instruídas e menos empobrecidas. Desde 1990, a esperança de vida nos 

PED aumentou dois anos. Há menos 3 milhões de óbitos de crianças anualmente e 

menos 30 milhões de crianças que não frequentam a escola. Mais de 130 milhões de 

pessoas escaparam também à pobreza extrema.  

A década de 90 ficou mesmo conhecida como a década do desenvolvimento 

humano. Dado que grande parte do mundo em desenvolvimento viveu um rápido 

progresso social e melhorou os padrões de vida.  

Apesar dos desafios que os conflitos colocam ao desenvolvimento humano, o 

seu número também diminuiu desde a década de 90, tendo nos últimos anos várias 

guerras civis terminado através da via da negociação com intervenção da ONU. 

Conforme referido no Africa Progress Report de 20128, «In the world economic 

growth league, Africa has moved from the lower echelons to the premier division.» 

No entanto estes resultados positivos não permitem descurar as atenções sobre a 

pobreza. Nos últimos anos, a instabilidade financeira global e o baixo crescimento 

económico no Ocidente têm vindo a colocar em risco os ganhos registados e a 

comprometer a obtenção das metas quantitativas acordadas internacionalmente, segundo 

dados do relatório «Contribuição de Portugal para os Objectivos de Desenvolvimento 

do Milénio»9. 

Na introdução a este mesmo documento, é referido o relatório de progresso dos 

ODM publicado em Julho de 2009 pelas Nações Unidas10, que afirma que neste ano 

entre 55 a 90 milhões de pessoas passaram a viver em situação de extrema pobreza face 

ao que era esperado antes da crise económico-financeira. Alerta-se também para o facto 

de que a tendência positiva na erradicação da fome que se registava desde início dos 

anos 90 foi revertida em 2008, devido à insegurança alimentar e à crise financeira, 

sendo a situação particularmente grave em África, onde a maioria dos países são 

fortemente dependentes das exportações e dos fluxos externos. 

Além disso, o crescimento foi desigualmente distribuído dentro e entre os países 

e o crescimento de riqueza não foi convertido em desenvolvimento humano à taxa 

suficiente para se atingir os ODM. 

                                                           
8 Africa Progress Panel - Africa Progress Report 2012 - Jobs, Justice and Equity, Seizing opportunities in 
times of global change. Geneva, 2012. 
9 IPAD – Contribuição de Portugal para os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, Relatório de 
2009. Publicado em Janeiro de 2010. Disponível em: 
http://www.ipad.mne.gov.pt/CooperacaoDesenvolvimento/ObjectivosDesenvolvimentoMilenio/Documen
ts/RelatorioODM_final,%202009.pdf 
10 Disponível em: http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2009_ENG.pdf 
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O prazo para se atingir os Objectivos termina em 2015. É certo que o 

desenvolvimento humano não se esgota nos ODM mas estes dão uma importante 

referência no caminho para o progresso. Basta considerar que em muitos países, o 

acesso inadequado a infraestruturas básicas como água, estradas, eletricidade e 

comunicações limita as oportunidades das famílias, restringe o investimento do sector 

privado e o mercado interno e constrange as receitas do Governo. 

Em alguns países, o crescimento registado continua a ser incompatível com os 

ODM. Segundo o PNUD11, os países necessitam em média de um crescimento per 

capita de 1% a 2% ao ano para reduzir a pobreza para metade, num período de 25 anos, 

como se preconiza nos ODM. 

Mas os líderes africanos não podem fazer tudo sozinhos. Eles precisam de contar 

com o compromisso sustentado da comunidade internacional e o cumprimento das suas 

promessas. 

Da parte dos doadores, é tanto mais importante honrarem os compromissos 

quanto já se fala da Agenda pós-2015. Se as metas delineadas até esta data não foram 

cumpridas e credibilizadas, qualquer outra agenda será descreditada desde início. 

Fica, desta forma, justificada a escolha deste tema da cooperação para o 

desenvolvimento. A possibilidade de reduzir a pobreza, o comprometimento 

internacional em fazê-lo e os constrangimentos que o impedem são as grandes 

motivações para a realização deste trabalho, tanto mais quanto o mundo tem os recursos 

financeiros, tecnológicos e humanos que permitem o desenvolvimento humano. E não 

falamos apenas de pobreza em sentido económico mas também dos próprios direitos e 

liberdades do ser humano: a possibilidade de cada um usufruir de uma vida saudável, de 

ir à escola e de ter rendimento suficiente para uma vida justa. O desenvolvimento 

humano é, por isso, mais do que os ODM em si mesmos mas encontra neles as suas 

dimensões fundamentais. 

 A escolha de Portugal como estudo de caso deve-se ao facto de sermos um país 

com potencialidades, com vantagens, mas ao qual tem faltado a capacidade e a liderança 

necessárias na área da cooperação. 

Além disso, esta é uma temática sobre a qual importa continuar a reflectir e a dar 

visibilidade, até que a Ajuda se torne naturalmente eficaz e cumpra os seus objectivos.  

                                                           
11 PNUD – Human Development Report 2005 – International Cooperation at a crossroads – Aid, trade 
and security in an unequal world. New York, 2005.  
Versão portuguesa disponível em: http://hdr.undp.org/en/media/hdr05_po_complete.pdf  
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A multiplicação de atores na cena internacional e de configurações regionais 

indica que não existem modelos únicos e perfeitos. Da mesma forma, o modelo de ajuda 

atual poderá não ser o adequado aos Países em Desenvolvimento (PED). Mas como se 

verá, o panorama do desenvolvimento está a mudar, com o surgimento de novas fontes 

importantes de financiamento como os programas de ajuda da China e da Índia, em 

rápida expansão. Há também novos tipos de doadores como fundações privadas e 

autoridades locais dos países industrializados que se estão a tornar cada vez mais 

importantes. Interessa, por isso, que sejam identificados os novos desafios e 

oportunidades que surgem no contexto internacional que tirem os PED do caminho da 

pobreza. 

 

Objeto. O tema desta dissertação é a Cooperação para o Desenvolvimento, enquanto 

vertente da Cooperação Internacional, especificado e formalizado na questão de partida: 

Deve Portugal continuar a contribuir para a APD? 

Para uma melhor abordagem do tema, importa algumas considerações iniciais. 

Por Cooperação para o Desenvolvimento deve entender-se a cooperação que 

ocorre entre atores estatais e não estatais em prol dos PED. Será, por isso, analisado o 

fenómeno da cooperação como forma de funcionamento do sistema internacional, 

aplicado depois à vertente da ajuda aos PED. O conceito de desenvolvimento é também 

alvo de reflexão para se perceber que áreas são abrangidas.  

A Ajuda Pública ao Desenvolvimento é a variável independente desta 

dissertação e a eficácia da ajuda a variável dependente. Fará por isso sentido, numa 

primeira parte, conhecer e caracterizar o conceito de APD e, seguidamente, o que se 

entende por eficácia da ajuda. Como se verá, existem vários aspectos que as linhas de 

ajuda devem cumprir para que seja eficaz, como por exemplo a transparência ou a 

gestão centrada em resultados.  

Deste mesmo prisma, será analisada a ajuda portuguesa. Tentar-se-á perceber se 

Portugal deverá ou não continuar a cooperar para a APD e/ou se deverá continuar a 

fazê-lo da mesma forma, consoante a ajuda esteja ou não a ser eficaz. Será, assim, 

essencialmente o debate em torno da eficácia da APD que irá centralizar o objeto de 

estudo desta dissertação. 

Qual a posição que Portugal ocupa no âmbito da APD? Qual tem sido a 

evolução da cooperação portuguesa? Tem Portugal uma presença importante na Ajuda 

aos países pobres? Está Portugal enquadrado com as práticas internacionais? Porquê que 
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Portugal coopera? Trata-se de uma visão estratégica de interesse nacional e por isso está 

relacionado com os países de língua portuguesa? Como é que Portugal se comporta em 

termos de eficácia da ajuda? Que conclusões se tiram da relação do Estado com outros 

stakeholders, como por exemplo as Organizações Não-Governamentais para o 

Desenvolvimento (ONGDs)? 

Estas serão as questões de partida a que tentarei responder, esperando chegar a 

uma conclusão plausível sobre o caso português, que ajude a repensar o estado da 

cooperação portuguesa. 

A abordagem escolhida será holística, no sentido em que o país será analisado 

como um todo na área da cooperação para o desenvolvimento e não especificamente por 

governos. Ou seja, não será focado, por limitações de tempo, o programa de cada 

governo em questões de cooperação para o desenvolvimento.  

 

Âmbito e Metodologia. Temporalmente esta dissertação tem como período central de 

análise a década de 1990 e a primeira década do novo milénio. Embora possa surgir 

informação, sobretudo estatística, referente a décadas anteriores, esta não será 

desenvolvida até porque os anos 80 são considerados a “década perdida do 

desenvolvimento”. 

A década de 90, pelo contrário, vai ser um período marcado por uma tendência 

crescente da APD e em 2000 regista-se um grande marco na questão da ajuda, com a 

realização da Cimeira do Milénio da ONU e a criação dos oito Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio (ODM).  

Tem também igual importância o decénio seguinte, usando-se os dados mais 

recentes de modo a dar o quadro mais atualizado sobre a APD, até para que os 

comentários, críticas e sugestões que se possam fazer encontrem melhor justificação e 

enquadramento na realidade actual. 

Em termos geográficos, o estudo de caso, se assim se pode chamar, será Portugal 

e por inerência os PALOP mais Timor Leste, que constituem os países receptores de 

ajuda bilateral portuguesa. No entanto, será abordada a questão da APD num âmbito 

mais geral, considerando-se essencialmente o continente africano como região de 

análise. Este é também o continente onde se registam os progressos mais lentos em 

termos de APD de acordo com a informação consultada, pelo que por questões de 

tempo não serão abordadas as regiões da Ásia ou América Latina, onde igualmente se 

encontram países em desenvolvimento receptores de ajuda internacional. 
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Metodologicamente, foram usadas várias formas de recolha de informação. 

Num primeiro momento, revelou-se essencial uma revisão bibliográfica sobre os 

autores que tratam a temática da cooperação para o desenvolvimento e, em paralelo, 

bibliografia que justifica o fenómeno da cooperação entre os países. Esta pesquisa 

permitiu um enquadramento do objeto de estudo no âmbito das Teorias de Relações 

Internacionais (TRI), tendo-se revelado sobretudo importante os contributos de autores 

realistas como John Hobbes, John Mearsheimer ou Kenneth Waltz, em paralelo com 

autores liberais como Adam Smith, John Keynes, Woodrow Wilson, Immanuel Kant ou, 

numa linha mais liberal institucionalista, Hedley Bull e Robert Keohane. Como síntese 

das principais ideias e teorias em Relações Internacionais (RI), afigurou-se de extrema 

importância os escritos de Karns e Mingst que formulam uma síntese de vários teóricos 

das RI e ajudam a melhor compreender o sistema internacional do passado e da 

atualidade. Estas autoras serão, por isso, várias vezes referenciadas ao longo desta 

dissertação. 

As diferentes perspetivas destes autores vão permitir um primeiro debate teórico 

em torno da temática da cooperação, aplicado na esfera particular à cooperação para o 

desenvolvimento, e a eleição da Teoria Liberal como teoria explicativa do objeto de 

estudo.  

Para a segunda parte do trabalho, mais prática e baseada na análise de dados 

estatísticos, foram essenciais as pesquisas realizadas no site da OCDE, os dados 

estatísticos disponibilizados pelo IPAD e informação estatística e factual 

disponibilizada online por think tanks e organismos como o Institute for Development 

Studies12, o Center for Global Development13 ou o Overseas Development Institute14. 

Igualmente importante foram os Relatórios de Desenvolvimento Humano das Nações 

Unidas, e o recente relatório da Aid Watch15 (2012) com uma análise da performance de 

cada membro do CAD.  

Para as séries estatísticas, foi necessário um tratamento dos dados, de modo a 

criar-se gráficos e tabelas resumo de fácil leitura e interpretação, tendo sido usados 

como critérios o período temporal e as variáveis a incluir. 

                                                           
12 http://www.ids.ac.uk/ 
13 http://www.cgdev.org/ 
14 http://www.odi.org.uk/ 
15

 http://aidwatch.concordeurope.org/ 
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Foram também realizadas três entrevistas presenciais, e que seguem na íntegra 

em anexo16, que permitiram complementar a dissertação com opiniões atuais de 

especialistas que trabalham na área, e de comentadores da realidade internacional.  

No entanto, fica desde já identificada alguma escassez de recursos, sobretudo 

bibliográficos, sobre esta temática em Portugal. Para além dos documentos oficiais que 

regulam a Cooperação Portuguesa, existe sobretudo folhetos, brochuras e documentos 

produzidos por organismos ligados à área para divulgação ao público, designadamente 

do IPAD. Foram também considerados documentos e artigos disponibilizados online 

pela ONU, FMI, Banco Mundial, OCDE e UE.   

Para informação sobre o debate que se estabelece na atualidade sobre a Ajuda, 

nomeadamente argumentos a favor e contra, foram essenciais os artigos de opinião de 

autores reconhecidos internacionalmente, como Dambisa Moyo e William Easterly. 

 

Estrutura e Estado da Arte. Com vista a dar resposta à questão de partida, este 

trabalho encontra-se dividido em cinco capítulos, cada um dos quais com vários 

subcapítulos, passando-se do ambiente teórico abordado até ao capítulo IV, para a 

análise do caso português no capítulo V. 

Dado que o ambiente em que esta temática se insere é conseguido pela 

cooperação entre os países e por diferentes inter-relações que se estabelecem entre 

entidades estatais ou não estatais, inicia-se esta dissertação com um enquadramento 

teórico. Este enquadramento encontra numa das TRI a justificação para o fenómeno da 

cooperação e, mais especificamente, da cooperação para o desenvolvimento. 

No primeiro capítulo faz-se, assim, a abordagem da Teoria Liberal enquanto 

teoria explicativa da cooperação entre os estados. Neste capítulo são também 

apresentados argumentos a favor e contra esta teoria, o que demonstra que estamos 

apenas perante uma das formas de interpretar as Relações Internacionais.  

Percebe-se que a Cooperação existe já desde as Civilizações Clássicas, embora 

tenha vindo a assumir diferentes configurações ao longo do tempo. Se para os liberais a 

cooperação tende a aumentar com o tempo e à medida que aumenta a comunicação e as 

inter-relações, para os realistas o que existe é uma lógica rígida de poder do estado, pelo 

que não veem vantagens em cooperar e sentem dificuldades em fazê-lo, sobretudo se os 

estados têm de abdicar de parte da sua soberania. 

                                                           
16 Ver Anexos 19, 20 e 21 



 17

No capítulo II é brevemente explicado em que se traduz a cooperação para o 

desenvolvimento, enquanto processo de crescimento económico e de mudança social. 

Analisa-se também como se processa o desenvolvimento à luz de várias teorias, 

procurando saber se se trata de implementar modelos ou criar medidas específicas, 

tendo em conta as carências dos PED e fazendo o diagnóstico de cada contexto. 

Conhecidos os enquadramentos teóricos e práticos da temática da cooperação, 

entra-se na problemática da cooperação para o desenvolvimento propriamente dita, 

começando por focar o maior marco nas negociações entre os estados – a Cimeira do 

Milénio, realizada em 2000.  

Desta Cimeira resultou a Declaração do Milénio e os oito Objetivos de 

Desenvolvimento do Milénio (ODM), com metas e indicadores precisos. Em termos 

gerais, os grandes objetivos eram a redução da pobreza mundial e da fome para metade 

até 2015, a redução da mortalidade infantil em dois terços e alcançar a educação 

primária universal. Os ODM representam o mais detalhado conjunto de objectivos de 

desenvolvimento humano jamais adotados. Pode dizer-se também que eles próprios são 

em si mesmos direitos humanos básicos. 

Do conjunto dos ODM, o oitavo é o que assume maior importância no âmbito 

desta dissertação, dado que nele estão reunidas as dimensões essenciais da ajuda ao 

desenvolvimento: comércio, dívida, segurança e ajuda. O capítulo seguinte é, por isso, 

dedicado ao ODM 8, que serve também de base para atingir os outros sete ODM. 

O Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) de 200517 é claro quanto às 

dimensões essenciais do desenvolvimento. Nele, são focados os quatro pilares da 

cooperação. O primeiro é o da ajuda ao desenvolvimento, enquanto investimento no 

desenvolvimento humano mas que se depara com o problema de subfinanciamento e má 

qualidade em alguns casos. Junta-se o facto de a ajuda por si só não ser a cura para a 

pobreza. As próprias políticas comercial, agrícola, de pescas, de migração, de segurança 

e outras levadas a cabo pelos países desenvolvidos têm fortes impactos nos PED e 

poderão ser reformuladas no sentido de contribuir para os esforços em torno do 

desenvolvimento. 

O segundo pilar é o comércio internacional, cujas regras são de extremo impacto 

para os PED, e que têm vindo a ser alvo de reestruturação no âmbito da Ronda de 

                                                           
17 PNUD – Human Development Report 2005 – International Cooperation at a crossroads – Aid, trade 
and security in an unequal world. New York, 2005.  
Versão portuguesa disponível em: http://hdr.undp.org/en/media/hdr05_po_complete.pdf  
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Desenvolvimento de Doha da OMC, desde 200118. O acesso aos mercados é uma das 

questões-chave para os PED. Dado que são muitas vezes prejudicados pela imposição 

de tarifas e pela falta de capacidade dos produtores em cumprirem as normas impostas 

pelos países desenvolvidos. Mais mesmo do que a ajuda, o comércio pode ter um 

impacto maior no acesso dos países pobres à prosperidade global. Calcula-se que as 

barreiras comerciais custem a África, anualmente, cerca de 500 mil milhões de dólares, 

ou seja, cerca de dez vezes o montante de ajuda que é enviado para o continente19. 

Políticas comerciais injustas são, por isso, inconsistentes com os ODM. 

No seguimento dos princípios de Doha, ressalva-se a importância de se acabar 

com as práticas injustas e desequilibradas de comércio, melhorando o acesso aos 

mercados dos países pobres. É preciso também que se repensem os efeitos dos subsídios 

à agricultura e efeitos para o comércio agrícola mundial. Os PED precisam de ter acesso 

aos mercados dos países ricos mas as regras de comércio são tanto mais difíceis de 

alterar quanto são ditadas por grandes grupos económicos, não obstante os níveis de 

vida tanto nos países desenvolvidos como nos PED dependerem cada vez mais do 

comércio.  

O terceiro pilar, a segurança, é tanto mais importante quanto actualmente, os 

conflitos extravasam fronteiras e funcionam como uma barreira aos ODM. Além disso, 

a natureza dos conflitos alterou-se, tendo emergido novas ameaças à segurança 

colectiva. A pobreza e a desigualdade não alimentam automaticamente o terrorismo. No 

entanto, as ameaças colocadas por Estados frágeis e propensos ao conflito radicam em 

parte na pobreza.  

Junta-se, ainda, a questão da dívida, por se considerar que um país preso ao 

reembolso de dinheiro aos financiadores, não consegue libertar recursos para o 

investimento na sua população e infraestruturas internas. Tenta-se, por isso, que o alívio 

da dívida seja um dos mecanismos de redução da pobreza. No extremo, pode levar 

mesmo ao perdão da dívida. 

Entendendo que se tratam de quatro factores distintos, nesta dissertação serão 

tratados em separado como vertentes do ODM 8. Dos quatro, a APD será o elemento de 
                                                           
18 Anteriormente, as relações UE-África também tinham sido tratadas no âmbito dos Acordos de Lomé e 
Cotonou assim como pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) para Estados ACP (Ásia-Caraíbas-
Pacífico) e PTU (Países e Territórios Ultramarinos)Na prática, consistem em protocolos e preferências de 
comércio dados aos PED. 
19 IPAD – Patrícia Magalhães Ferreira - «Uma agenda de desenvolvimento global pós-2015: Arquitectura 
e eficácia da ajuda em perspectiva», in A Eficácia da Ajuda e do Desenvolvimento. Debates e 
Perspectivas sobre a Ajuda ao Desenvolvimento…a propósito do IV Fórum de Alto Nível sobre Eficácia 
da Ajuda. IPAD, Lisboa, Novembro 2011 
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análise central, sendo por isso detalhada a forma que ela pode assumir, as motivações 

para que ocorra e as entidades envolvidas. 

Como veremos, na prática, a ajuda pode assumir a forma de projeto ou 

programa, transferência de dinheiro, cooperação técnica, fornecimento de bens e 

serviços ou alívio da dívida. Pode também ocorrer de forma direta entre dois estados – 

via bilateral – ou através de organismos e instituições internacionais – via multilateral. 

Existe ainda a possibilidade de contribuição para Bens Públicos Globais. 

A ajuda permite aos PED aumentar o consumo e o investimento, criando 

oportunidades para elevar progressivamente os padrões de vida através de maior 

crescimento ao longo do tempo. Muitas vezes, as barreiras do custo impedem as 

populações de usar serviços básicos, mesmo quando estão disponíveis. A ajuda pode 

assim ajudar a baixar essas barreiras e a quebrar o ciclo de pobreza. Da mesma forma, 

pode canalizar recursos para o tratamento de doenças e para o sector da saúde. Estima-

se que a malária, para além do número de vidas humanas que vitima e do número de 

doentes que causa, reduza ainda o crescimento económico per capita em cerca de 1.3% 

ao ano nos países afectados20. 

Há ainda muito para aperfeiçoar de ambos os lados. Cada PED precisa de 

apresentar estratégias nacionais claras e objectivos para atingir os ODM. Os países ricos 

precisam de mobilizar os recursos de ajuda ao desenvolvimento para diminuir os 

grandes fossos que existem entre países e regiões. No entanto, existem externalidades 

que condicionam ambos os esforços. Por exemplo, a globalização trouxe o problema da 

volatilidade dos mercados de capitais, com forte impacto na pobreza.  

De acordo com o RDH21, o custo de acabar com a pobreza extrema, medido em 

paridade do poder de compra de 2000, é de 300 mil milhões de dólares, o equivalente a 

menos de 2% do rendimento dos 10% mais ricos da população mundial e que 

significaria tirar mil milhões de pessoas da linha da pobreza de menos de um dólar por 

dia. 

Segundo o mesmo relatório22, a ajuda internacional é o equivalente a um 

mecanismo de transferência fiscal redistributiva. Juntamente com as práticas de 

comércio internacional, podem abrir-se ou fechar-se oportunidades para os PED se 

                                                           
20 PNUD – Human Development Report 2005 – International Cooperation at a crossroads – Aid, trade 
and security in an unequal world. New York, 2005.  
Versão portuguesa disponível em: http://hdr.undp.org/en/media/hdr05_po_complete.pdf 
21 ibidem 
22 ibidem 
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afirmarem na cena internacional. No entanto, estes mecanismos redistributivos estão 

fortemente subdesenvolvidos. 

Em termos de motivações, são vários os autores que referem o porquê de os 

países aderirem a este “movimento” de cooperação internacional. Desde um espírito de 

solidariedade, a princípios de ordem ética, moral e humanitária, interesses políticos, 

interesses comerciais e/ou de investimento, vontade de expansão cultural, até 

preocupações com o ambiente e a sustentabilidade, risco de epidemias ou luta contra o 

terrorismo. 

Não se pode dizer, por isso, que os estados cooperam apenas devido a uma 

mesma motivação. Deve ter-se em conta o passado e as relações históricas que os países 

têm com os seus recetores, sendo especialmente curioso de notar as diferenças entre 

países com passado colonial, como é o caso de Portugal, e países sem esta vertente 

histórica, como acontece com os países nórdicos. 

No capítulo IV analisam-se os atores envolvidos na cooperação para o 

desenvolvimento e os mecanismos usados. Para além dos estados na vertente bilateral e 

multilateral, existem organismos como a ONU, Fundo Monetário Internacional (FMI), 

Banco Mundial (BM), G7, Bancos Regionais de Desenvolvimento Multilateral e 

Organizações Não-governamentais para o Desenvolvimento (ONGDs). 

Estes atores usam vários mecanismos de ajuda aos PED, embora a tendência 

tenha sido para o uso de instrumentos cada vez mais amplos e participativos com as 

estruturas de governo dos países recetores. De políticas de ajustamento estrutural 

bastante usadas até à primeira metade da década de 90, passou-se para Estratégias de 

Redução da Pobreza que têm por referência os ODM. 

Em termos de mecanismos específicos, aposta-se na cooperação técnica, 

enquanto forma de capacitação e desenvolvimento dos Recursos Humanos do país 

recetor e aumento do know how através da formação. No entanto, dado que esta forma 

de cooperação negligencia as capacidades já existentes nos PED e implica uma 

assimetria entre doador - recetor, surgem outras formas como a cooperação financeira 

que visa promover o desenvolvimento económico. Esta pode assumir a forma de ajuda 

projeto ou ajuda programa, diferenciando-se entre si essencialmente porque a primeira 

faz pouco uso dos sistemas e estruturas locais, ao passo que a segunda não se destina a 

um projeto específico, tendo por isso ganho bastante importância a partir dos anos 90. O 

apoio ao orçamento é outro dos meios de enviar ajuda, na forma de capacitação 

institucional do país recetor. 
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Conhecida a sua forma, faz-se uma perspetiva evolucionista dos principais 

acontecimentos mundiais em torno da APD desde a Cimeira do Milénio. Assim, ver-se-

á que outro marco importante foi a Conferência sobre o Financiamento do 

Desenvolvimento de Monterrey, que ocorreu em Março de 2002, e onde se 

identificaram as áreas onde era necessário melhorar a cooperação. Esta conferência 

marcou o início de uma recuperação na ajuda, traçando metas quantitativas (0.7% do 

RNB para APD num calendário definido de APD até 2006) e metas qualitativas, no 

sentido em que era necessário melhorar a qualidade e a eficácia da ajuda. 

Em 2003, a Declaração de Roma sobre a Harmonização marca a necessidade de 

harmonização de políticas e práticas dos doadores e alinhamento com os sistemas 

nacionais dos parceiros. 

Em Março de 2005, do II Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia da Ajuda 

(Conferência de Paris), resulta a Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda, 

documento que traz para o debate da eficácia as suas dimensões fundamentais: 

apropriação, alinhamento, harmonização, gestão centrada em resultados e 

responsabilidade mútua. Este é também um ponto de viragem, na medida em que se 

passa do debate sobre metas quantitativas e se recentra a questão na eficácia da ajuda. 

Fluxos de ajuda previsíveis são particularmente importantes em países de 

rendimento baixo, onde estes representam um grande peso em relação às receitas e 

orçamentos nacionais. Quando a ajuda está sujeita a grandes variações, a gestão 

orçamental dos PED é também afectada, cortando-se muitas vezes o financiamento para 

programas estruturais. No extremo, pode levar a um financiamento que pára e arranca à 

medida que os doadores cumprem as promessas de ajuda. 

Mas as promessas feitas pelos doadores são apenas uma orientação no quadro 

das transferências. Os países podem responder à incerteza e oscilações na ajuda por 

exemplo reduzindo a despesa governamental, contraindo empréstimos, ou podem usar a 

ajuda para criar reservas em dinheiro, na antecipação de futuros choques. A 

instabilidade dos fluxos pode também ser apontada com uma causa para a ineficácia da 

ajuda. 

Segundo Nélia Ribeiro, do Secretariado da Plataforma Portuguesa das ONGD23 

«A agenda da eficácia da ajuda, apesar de tudo, tem recolhido um apoio crescente e 

                                                           
23 IPAD - Nélia Ribeiro - «Contextualização da Agenda Internacional de Eficácia da Ajuda», in A 
Eficácia da Ajuda e do Desenvolvimento. Debates e Perspectivas sobre a Ajuda ao Desenvolvimento…a 
propósito do IV Fórum de Alto Nível sobre Eficácia da Ajuda. IPAD, Lisboa, Novembro 2011. 
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cada vez mais forte (…). Tem sido possível dar passos significativos também rumo à 

concretização de alguns dos ODM, em especial nos que respeitam à redução da pobreza 

e da mortalidade infantil, do acesso à educação primária universal e no combate ao 

HIV/SIDA, tuberculose e malária, ainda que muitas regiões permaneçam longe de os 

alcançar. Um dos desafios «(…) prende-se com a necessidade de contrariar a tendência 

de um excesso de burocratização da eficácia da ajuda, traduzida numa série de 

encontros e de negociações que acabam por não ter resultados práticos». 

Desde este ano, os progressos têm sido díspares, segundo o relatório oficial Aid 

Efectiveness 2005-10: Progress in implementing the Paris Declaration24. Desde 2005, 

mais do que triplicou o número de PED que têm em curso estratégias nacionais de 

desenvolvimento sólidas. Num quarto dos países em desenvolvimento inquiridos em 

2005, existem actualmente estruturas direcionadas para os resultados, que monitorizam 

os progressos em termos de prioridades de desenvolvimento nacionais. Cada vez mais, 

estão também disponíveis estatísticas relacionadas com os ODM. 

Actualmente, os doadores estão a utilizar os sistemas dos PED mais do que em 

2005, mas não cumprem na íntegra a perspectiva acordada em Paris, nomeadamente não 

estando a utilizar os sistemas dos países de forma mais acentuada e sistemática, 

sobretudo onde estes sistemas se têm tornado mais fiáveis. 

Acima de tudo, os doadores não fizeram progressos no que se refere ao 

desligamento da ajuda no conjunto de países que participaram no inquérito de 2011. 

Em Setembro de 2008 teve lugar o III Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia da 

Ajuda, em Acra, do qual resultou a Agenda para a Ação de Acra. Esta Agenda vem 

reforçar a necessidade de promoção da ajuda e a importância de os PED assumirem a 

liderança dos seus programas de desenvolvimento. 

Mais recentemente, no final de 2011, teve lugar em Busan o IV Fórum de Alto 

Nível, que visou fazer um balanço da Declaração de Paris e do qual resultou a 

Declaração de Parceria de Cooperação para o Desenvolvimento Eficaz. Deste Fórum, 

saiu também reforçada a importância da cooperação Sul-Sul e a necessidade de haver 

um novo acordo de compromisso em torno dos estados frágeis. 

A questão da ajuda não esteve, por isso, estagnada. Da mesma forma, não esteve 

nem está o debate acerca da eficácia. O capítulo seguinte é, por isso, dedicado ao debate 

em torno da eficácia da ajuda, tentando perceber-se alguns dos principais argumentos da 

                                                           
24 Disponível em:  
http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/Progress_Since_Paris_Part_I.pdf 
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literatura e do meio de discussão internacional sobre se se deve ou não continuar com a 

APD e sob que formas. 

São apresentadas algumas das críticas mais conhecidas à Ajuda. Desde logo, 

identifica-se a discrepância entre metas quantitativas e contribuições reais. Existe 

também discussão acerca do próprio conceito de APD e da sua medição, nomeadamente 

quanta APD é considerada ajuda real. São também criticados os critérios de 

elegibilidade dos países, a condicionalidade da ajuda e a ajuda ligada. Além disso, a 

Ajuda é recorrentemente identificada como sendo insuficiente, pelo que se defende um 

aumento dos montantes. 

Tudo isto poderá levar a considerações teóricas que envolvem valores ético-

morais. O que fará mais sentido: ajudar os países mais pobres onde a maioria da 

população vive com menos de 1 dólar por dia ou ajudar os países que se encontram 

numa situação intermédia e que mais rapidamente passarão para uma situação de bem-

estar? Conforme Patrícia Magalhães Ferreira25 coloca a questão: «O objectivo deve ser 

reduzir drasticamente a pobreza, ou reduzir o número de países pobres?». 

Jeffrey Sachs é um dos autores referenciados, não só pela sua importância 

enquanto economista como também pelo seu livro O Fim da Pobreza26 que foi um dos 

best sellers nesta temática. Muito resumidamente, Sachs afirma que é possível combater 

a pobreza extrema ao aumentar a ajuda e identifica falhas técnicas no terreno como uma 

das causas da pobreza. 

Dois dos seus críticos mais famosos são William Easterly27 e Dambisa Moyo28, 

o primeiro autor que nos vem dizer que a ajuda fez muito pouco no passado, e Moyo 

que refere que a ajuda não está a melhorar a situação de África em geral. 

Para Moyo, a ajuda não conseguiu retirar África da pobreza, ao mesmo tempo 

que está a criar um sistema de desincentivos devido à ajuda dada aos governos, na 

medida em que estes não sentem necessidade de prestar contas aos seus cidadãos. Além 

disso, a Ajuda fez com que os países se tornassem economicamente dependentes da 

                                                           
25  IPAD – Patrícia Magalhães Ferreira - «Uma agenda de desenvolvimento global pós-2015: Arquitectura 
e eficácia da ajuda em perspectiva», in A Eficácia da Ajuda e do Desenvolvimento. Debates e 
Perspectivas sobre a Ajuda ao Desenvolvimento…a propósito do IV Fórum de Alto Nível sobre Eficácia 
da Ajuda. IPAD, Lisboa, Novembro 2011 
26 SACHS, Jeffrey – O Fim da Pobreza, como consegui-lo na nossa geração. 2ª Edição, Casa das Letras, 
Cruz Quebrada, 2006. 
27 EASTERLY, William – «How the Millennium Development Goals are Unfair to Africa», World 
Development, Vol. 37, Nº1, pp. 26-35, 2009. Disponível em www.sciencedirect.com 
28 MOYO, Dambisa - Dead Aid: Why Aid is Not Working and How There is a Better Way For Africa. 
Farrar, Straus and Giroux, LLC, 2009. 
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ajuda, o que impulsionou governos corruptos com dinheiro para usar livremente. 

Desincentiva também os países a procurarem as suas próprias soluções. 

Moyo faz ainda uma análise prática e identifica o Plano Marshall como um caso 

de sucesso de Ajuda. No entanto, para a autora, tal sucesso foi possível porque estavam 

reunidas determinadas condições que não estão presentes nos PED. Desde logo, o Plano 

Marshall visou reconstruir algo que já existia antes. Além disso, vigorou por um período 

delimitado no tempo (5 anos). Atualmente, 15% do PIB de África vem da ajuda, o que 

corresponde a cinco vezes mais do que a percentagem do PIB do Plano Marshall. 

Acresce o facto de os PED terem instituições civis fracas, o que pode facilitar o desvio 

da Ajuda.  

A ajuda acaba também por ficar dispersa por vários setores e é fortemente 

contra-produtiva quando transferida sob a forma direta de bens, dado que desincentiva e 

limita a produção doméstica. Podem ainda criar-se conflitos pelo controlo dos recursos. 

Dambisa Moyo refere também que o montante da Ajuda é muitas vezes tão 

baixo que não chega para dar o incentivo necessário ao desenvolvimento e crescimento 

económico. Considerando 50 anos de Ajuda, a visão de Moyo não é positiva em torno 

da questão da Ajuda, embora a autora não advogue um descomprometimento em 

relação aos PED. Deve-se, antes, renegociar o relacionamento com estes países, 

assegurar que a Ajuda funciona e ver África como um parceiro igual. 

Steve Radelet29, indica que a Ajuda deve ser mais seletiva, identificando-se os 

países que a sabem usar e delineando-se objetivos claros e monitorizáveis. Devem 

também clarificar-se as burocracias e auscultar os PED.  

Há casos de sucesso que resultam da combinação de vários fatores como uma 

liderança forte dos PED na redução da pobreza, prestação de contas e transparência, uso 

de novas tecnologias, parcerias nacionais e internacionais. 

No entanto, muitas vezes, a ajuda é imprevisível, cheia de condições, 

descoordenada e ligada a compras nos países doadores. Para o PNUD30, sem um 

aumento sustentado da ajuda, os ODM não serão atingidos. Não significa que mais 

ajuda é uma garantia de desenvolvimento mas a ajuda é uma condição necessária para o 

progresso acelerado no sentido dos ODM. No seu relatório de 2005, O PNUD alertou 

                                                           
29 Financial Times – Steve Radelet –What can be done to make aid more effective?, June 1, 2009. 
Disponível online em: http://blogs.ft.com/arena/2009/06/01/is-aid-working/#axzz1cHlHiSWH 
30 PNUD – Human Development Report 2005 – International Cooperation at a crossroads – Aid, trade 
and security in an unequal world. New York, 2005.  
Versão portuguesa disponível em: http://hdr.undp.org/en/media/hdr05_po_complete.pdf  
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para o facto de que mais ajuda transferida segundo as estruturas actuais, produzirá 

resultados menos favoráveis, sendo que à medida que os doadores aumentam os fluxos, 

devem baixar os custos de transacção que reduzem a eficácia da ajuda. Isto significa 

também pôr termo à ajuda ligada, reduzindo a volatilidade e imprevisibilidade dos 

fluxos de ajuda, e repensar o critério da condicionalidade. 

Conhecido o quadro envolvente da APD, inicia-se o Capítulo V, sobre o caso 

português, onde numa primeira parte, se conhece a política de Cooperação de Portugal, 

considerado um pequeno doador no quadro do CAD. De modo a melhor situar Portugal 

na cena mundial, é também conhecido o quadro de transferências dos grandes doadores. 

Resumidamente, percebem-se os aspetos principais da Visão Estratégica de 2005 

que regula a área da cooperação em Portugal. 

Segue-se a análise dos dados estatísticos, começando-se na década de 90, uma 

altura em que a política de ajuda é muito marcada por laços históricos, linguísticos, 

comerciais e relações interpessoais entre responsáveis de ambos os países, o que faz 

com que Portugal seja por vezes acusado de neocolonialismo. A Cooperação Portuguesa 

é também marcada nesta altura (e ainda actualmente) por uma elevada dispersão 

institucional que se tentou depois inverter com a Visão Estratégica.  

Da análise dos dados estatísticos, percebe-se uma tendência de aumento tanto da 

APD bilateral como da APD multilateral, embora com prevalência da primeira sobre a 

segunda, e numa ordem de valores mais baixa quando comparado com outros membros 

do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD).  

Em termos financeiros, os EUA são o maior doador do mundo. Mas baixam 

consideravelmente de posição quando se analisam os valores em percentagem do RNB. 

Os países nórdicos – Noruega, Luxemburgo, Dinamarca, Suécia, Holanda – atingiram 

ou ultrapassaram consistentemente as metas internacionais. Com os rendimentos do 

petróleo, os Países Árabes estão também a contribuir mais para os fluxos de ajuda. Os 

países do G-7 continuam a contribuir para 70% da APD. 

Percebe-se, ainda, como Portugal acompanhou de forma mais ou menos marcada 

as alterações mundiais com a chamada “época de ouro do Consenso de Washington” e 

mudanças a Leste mas não a entrada no novo Milénio. Enquanto no global dos doadores 

do CAD se registou um exponencial aumento em 2000, em Portugal os valores não 

registaram mudanças significativas. Os picos de ajuda em Portugal relacionaram-se com 

operações extraordinárias como a reestruturação da dívida de Angola. 
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Portugal coopera essencialmente com países onde o Português é a língua oficial 

e sobretudo nas áreas da educação, governo, democracia e participação, onde o apoio ao 

sector da segurança e das finanças públicas são áreas importantes. 

O maior desafio para Portugal será manter o governo português consciente por 

não cumprir os seus compromissos internacionais e europeus relativamente à 

quantidade e qualidade da ajuda. 

Com vista a responder à questão de partida, começam a tirar-se também 

conclusões sobre a Cooperação Portuguesa, identificando-se como uma das suas 

principais falhas o sucessivo não cumprimento das metas quantitativas: a meta para 

2006 de 0.33% RNB/APD, a meta intermédia para 2010 de 0.34% e a baixa 

probabilidade de atingir a meta de 2015 de 0.7% RNB/APD. Portugal está também 

muito aquém da meta das Nações Unidas para o que seria o esforço em relação ao RNB. 

Em termos geográficos, irá perceber-se como a ajuda portuguesa se concentra 

em cinco PALOP (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, S. Tomé e 

Príncipe) mais Timor-Leste, o que mais uma vez poderá levar a concluir acerca da 

opção de manter muitas das relações que vinham do tempo colonial. Esta concentração 

traz também desafios para Portugal na medida em que cinco destes países são países 

menos avançados (PMA), quatro são considerados estados frágeis e quatro são 

pequenos estados insulares em desenvolvimento. 

Ver-se-á também como em termos sectoriais, existem três grandes áreas 

prioritárias para a cooperação portuguesa: boa governação, participação e democracia; 

desenvolvimento sustentável e luta contra a pobreza; e educação para o 

desenvolvimento.  

No subcapítulo seguinte, analisar-se-á a vertente multilateral da Cooperação 

Portuguesa, que representa cerca 40% da APD e que se destina sobretudo à UE 

(aproximadamente 70% da APD multilateral), Banco Mundial, Bancos Regionais de 

Desenvolvimento e ONU, sendo regulada pela Estratégia Portuguesa de Cooperação 

Multilateral. Um dos objetivos da Estratégia é operacionalizar a abordagem bi-multi, 

enquanto metodologia de trabalho, e funcionar como alavanca financeira. 

Finalmente, analisa-se brevemente o impacto da crise económico-financeira na 

questão da ajuda, tanto em termos internacionais como para a cooperação portuguesa. 

Esta dissertação termina com um capítulo de considerações finais, onde se 

tentará responder às questões colocadas inicialmente, com base em toda a informação 

exposta ao longo do trabalho. 
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Capítulo I: A Cooperação Internacional 

I.1. A Cooperação Internacional para o Desenvolvimento como 

Fenómeno das RI 

“Traditionally, the hand that gives is always above the hand that receives”  

Soumana Sako, Antigo Primeiro Ministro, Mali 

Analisando as interações que se estabelecem na cena internacional, é possível 

identificar-se relações de cooperação entre países e/ou organizações, em torno do que 

hoje se conhece por Cooperação para o Desenvolvimento. 

Não é a primeira vez que estamos perante relações de cooperação entre os 

países. Não se trata, por isso, de uma novidade em Relações Internacionais (RI). Mas, 

por esta mesma razão, importa, antes de mais, perceber o que leva os países a 

cooperarem. 

O fenómeno da cooperação entre os países existe já desde a Civilização Grega e 

tem sido alvo de várias interpretações. Ao longo da História, as comunidades políticas 

tentaram encontrar e estabelecer normas para uma vivência comum com outros estados, 

e a cooperação foi decorrendo em torno das vicissitudes do sistema internacional e das 

necessidades de convivência e relacionamento entre os países.  

Os estudiosos de RI usam várias teorias para descrever, explicar e prever vários 

aspetos do sistema internacional, onde estão contidos um conjunto de ideias-chave 

sobre a natureza e o papel dos indivíduos, conceções de estado e soberania, e sobre as 

interações entre os estados e outros atores.  

Implícita ou explicitamente, estas teorias são também teorias de governo global 

e permitem perceber como ele ocorre e como os seus padrões têm mudado no passado, 

podem estar a mudar no presente ou poderão mudar no futuro. 

De entre as várias teorias que foram surgindo ao longo da História, uma afigura-

se particularmente importante para ajudar a perceber o fenómeno da Cooperação para o 

Desenvolvimento – a Teoria Liberal. 

Esta teoria é apresentada a seguir num Quadro resumo (Figura 1), onde são 

realçados os aspetos e valores base da Teoria Liberal na sua essência. Vejamos como 

estes conceitos base irão justificar a Cooperação para o Desenvolvimento. 
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I.2. A Teoria Liberal como Fundamento da Cooperação para o 

Desenvolvimento   
Figura 1 – A Teoria Liberal 

 
FONTE: Elaboração própria 

 

 A Teoria Liberal ajuda a perceber o fenómeno da cooperação internacional, 

designadamente na sua vertente de cooperação para o desenvolvimento. Segundo esta 

teoria, a cooperação é possível e tenderá a aumentar ao longo do tempo. O sistema 

internacional é visto como um local onde ocorrem múltiplas relações e onde vários 

atores “aprendem” com as suas interações, por oposição a uma estrutura de relações 

baseadas na distribuição de poder entre os estados e, por oposição ainda, a um conceito 

fixo de soberania do estado31. 

                                                           
31 KARNS, Margaret and MINGST, Karen – International Organizations: The politics and Processes of 
Global Governance. Boulder, 2004 
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Os liberais reconhecem também que, na cena internacional, os estados convivem 

com outros atores de natureza diversa, como as organizações internacionais. Estas, por 

sua vez, contribuem para os hábitos de cooperação e servem de esferas para a 

cooperação e para o desenvolvimento de coligações.  

Não existe, assim, uma lógica rígida de poder. 

Os estados não deixam, contudo, de ser vistos como os agentes principais da 

política internacional, com poder soberano respeitado internacionalmente e com valores 

comuns. Trata-se também do reconhecimento de que é possível os estados se 

comportarem de maneira civilizada.  

Nesta dinâmica, o ser humano, individualmente, é o primeiro ator internacional 

ao passo que os estados são o ator coletivo mais importante, enquanto elementos 

pluralistas e não unitários. Isto significa que os princípios éticos e morais, as eleições, as 

relações de poder, a negociação entre os grupos domésticos e transnacionais, e 

alterações nas condições internacionais marcam os interesses e as políticas dos estados. 

De acordo com Karns e Mingst32, não existe uma definição única do interesse nacional 

dos estados. Em vez disso, os estados alteram os seus objetivos e os seus interesses 

mudam.  

A importância atribuída a atores não estatais, enquanto marca do sistema, 

complementa-se com as ideias de Hedley Bull33. O autor defendeu a ideia de que o 

sistema é uma sociedade onde os atores aderem a normas comuns, são concordantes 

com as instituições e regras comuns e reconhecem o interesse comum. O direito, as 

instituições, os bons costumes e a civilização fazem com que seja possível às grandes 

potências viverem entre si, onde os estados resolvem os seus problemas pela 

Diplomacia, recorrendo à guerra apenas no extremo. O poder exerce-se, assim, num 

quadro de regras e instituições que torna possível a cooperação internacional.  

Os liberais acreditam também que os interesses mútuos aumentam à medida que 

aumenta a interdependência, o conhecimento, a comunicação e a troca de valores 

democráticos, o que irá promover uma maior cooperação e, por conseguinte, a paz, o 

bem-estar e a justiça34. 

A lei internacional é outro dos elementos essenciais. Ao admitirem que a lei no 

sistema internacional é diferente da que existe num sistema doméstico hierárquico, os 

                                                           
32 ibidem. 
33 Hedley Bull, citado em KARNS, Margaret and MINGST, Karen – International Organizations: The 
politics and Processes of Global Governance. Boulder, 2004. 
34 ibidem. 
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liberais veem a lei como um dos maiores instrumentos para manter a ordem no sistema 

internacional35.  

Se pensarmos especificamente na Cooperação para o Desenvolvimento, ela é 

possível num clima de paz, facto que a teoria liberal vem reforçar. E, de acordo com 

Karns e Mingst36, as organizações internacionais são um primeiro meio para mitigar o 

perigo da guerra, promover o desenvolvimento de normas partilhadas e garantir a 

ordem. Elas encarregam-se de atividades operacionais para ajudar a lidar com 

problemas internacionais e podem fazer parte de regimes internacionais. Podem ser 

usadas pelos estados como instrumentos de política externa ou para inibir o 

comportamento de outros.  

Numa abordagem mais institucionalista, Keohane37 defende que as instituições 

internacionais têm vindo a ganhar peso e influência nos últimos anos, sobretudo com 

um papel de manutenção da ordem mundial.  

Em relação às teorias construtivistas e idealistas, a teoria liberal deixa perceber 

que não vivemos num estado universal, ao admitir que os estados têm poder, que existe 

uma ordem internacional e que para a garantir existem organizações internacionais. 

Numa dimensão mais conceptual, Martin Wight38, que apresenta as linhas gerais 

desta escola liberal institucionalista, refere que a teoria internacional tem de começar 

por ser moral, sendo que moral e poder/estado são duas coisas incompatíveis. O Estado 

é, para Wight, um mal necessário, uma forma efémera de organização política. 

Poder-se-ia fazer decorrer daqui a necessidade de pensar noutras formas de 

funcionamento das relações internacionais, a que a cooperação entre estados com 

organizações pode ser uma das soluções. Tanto mais quanto para Wight o estado não é o 

lugar da moral, mas sim o homem, que é o produtor dos valores. Deve, por isso, haver 

uma afinidade entre os valores do homem e os valores da comunidade internacional. O 

homem em Wight é um produtor de valores, é o titular de direitos próprios e naturais.  

Wight definiu ainda os postulados da sociedade internacional em quatro pontos: 

primeiro, a sociedade existe em torno de um conjunto de regras e princípios comuns e 

que têm uma tradução parcial no Direito Internacional (importância da lei); segundo, a 

tranquilidade do sistema e liberdade dos seus membros requer uma distribuição de 

                                                           
35 ibidem 
36 ibidem 
37 ibidem 
38 Martin Wight (1978) - Power politics. Londres: Royal Institute of International Affairs, Leicester 
University Press. 
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poder - implica acreditar que é preciso um certo grau de objetividade e renúncia a 

interesses próprios, sendo que a maioria dos estados deve poder aceitar o quadro de 

distribuição de poder internacional e cooperar numa política comum para manter essa 

distribuição equilibrada (importância da cooperação); terceiro, a sociedade 

internacional tem o direito de autodefesa e de coerção - se os seus valores forem postos 

em causa devem ser defendidos e se a distribuição do poder for perdida deve-se 

restaurar; quarto, o exercício da autodefesa e coerção está justificado quando todos os 

membros da sociedade internacional ou a maioria exerce esse direito de autodefesa e de 

coerção mas isso não exclui a possibilidade de uma ação separada de uma potência 

individual com a aprovação das outras. 

Mas como é que as instituições internacionais afetam a cooperação?  

Apesar de funcionarem como espaços de cooperação, conforme referido pelos 

liberais, elas foram também alvo de críticas.  

Para o realismo político, tanto a confiança dos estados em certas instituições 

internacionais como o aumento do seu número foram difíceis de explicar, no sentido em 

que não fica justificada a sua existência num mundo dominado por estados soberanos. 

Além disso, a nova pesquisa sobre instituições internacionais rompeu 

decisivamente com o legalismo – a visão de que a lei pode ser efetiva 

independentemente das condições políticas – assim como com o idealismo. Em vez 

disso, os académicos adotaram assumpções do realismo, aceitando que o poder relativo 

dos estados e os interesses competitivos eram fatores na política mundial, mas ao 

mesmo tempo elaborando novas conclusões sobre a influência das instituições no 

processo. 

Steve Weber39 vem afirmar que é plausível pensar-se que as instituições 

multilaterais podem aumentar substancialmente os custos da tomada de decisões 

(particularmente quando uma aliança tem de negociar o seu orçamento ou a provisão 

coletiva de recursos escassos). De uma perspetiva teórica, o multilateralismo pode não 

parecer, assim, uma solução determinante, pelo que as instituições criaram novas 

possibilidades e mudaram as conceções de autointeresse dos estados40. 

                                                           
39 WEBER, Steve - Shaping the Postwar Balance of Power: Multilateralism in NATO. 
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Keohane41, no entanto, defende uma ideia oposta e é nestes pressupostos que 

esta dissertação se baseia, em concordância com a teoria liberal. As instituições criam a 

capacidade de os Estados cooperarem de formas mutuamente vantajosas ao reduzir os 

custos de realização de acordos – o que os economistas referem como “custos de 

transação”.  

Os estados raramente avançam num reforço centralizado de acordos, mas 

reforçam práticas de reciprocidade, o que dá incentivos aos governos para manterem os 

seus próprios compromissos, garantindo que os outros fazem o mesmo. 

Mesmo os estados mais poderosos têm um interesse, na maior parte dos casos, 

em seguir as regras de instituições internacionais consolidadas, uma vez que a 

conformidade geral com certas regras torna o comportamento dos outros estados mais 

previsível. Além disso, a falta de transparência cria incerteza entre os estados quanto às 

intenções dos outros estados. Normalmente, face a situações de incerteza, os estados 

ficam menos predispostos a entrar em acordos e negociações, devido à insegurança 

sobre a forma como os seus parceiros irão interpretar mais tarde os termos dos acordos. 

As instituições internacionais podem, assim, reduzir esta incerteza ao promover 

negociações baseadas na transparência, ao lidar com vários tipos de questões sob regras 

similares, encorajando por isso a honestidade e a respeitabilidade futura, e ao 

monitorizar sistematicamente o cumprimento dos compromissos por parte dos 

governos. Negociações internacionais bem sucedidas podem, por isso, exigir mudanças 

nas instituições nacionais.  

Assim, o multilateralismo associado às instituições internacionais, é um sistema 

que se adequa e explica a forma como se processam as RI na atualidade. A via 

multilateral é, aliás, uma das vias de ajuda aos PED e permite que sejam alcançados 

compromissos internacionais. A Declaração do Milénio é disso um exemplo. 

Para Keohane42, os mais realistas podem argumentar que as instituições 

internacionais são insignificantes porque os estados apenas se interessam pelo poder 

real em política mundial e que quaisquer resultados obtidos a partir destas organizações 

internacionais dever-se-iam aos seus grandes financiadores. Mas de acordo com 

                                                           
41 KEHOANE, Robert O. - International Institutions: Can Interdependence Work?, Foreign Policy, No. 
110, Special Edition: Frontiers of Knowledge. (Spring, 1998), pp. 82-96+194. Artigo consultado em Jstor, 
em 12.10.2007, disponível em: http://links.jstor.org/sici?sici=0015-
7228%28199821%290%3A110%3C82%3AIICIW%3E2.0.CO%3B2-L 
42 ibidem. 
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Keohane43 este argumento é exagerado. É certo que os grandes poderes como os EUA 

exercem uma grande influência no seio das instituições internacionais, mas as políticas 

que emergem destas instituições são diferentes das que seriam adotadas unilateralmente. 

Assim, o processo de decisão e as regras gerais das instituições internacionais 

interessam. Elas afetam tanto o conteúdo das políticas como o grau em que os outros 

estados as aceitam. 

Um segundo contra-argumento que Keohane foca é a questão da anarquia – a 

falta de governo mundial ou de um sistema legal internacional eficaz aos quais as 

vítimas de injustiça possam apelar. Em resultado desta anarquia os críticos 

argumentavam que os estados preferem ganhos relativos, (ou seja “doing better than 

other states”) a ganhos absolutos. Os estados procuram proteger o seu poder e posição e 

resistem a formas de cooperação se os outros estados podem beneficiar mais do que eles 

próprios. Por exemplo, no período da corrida às armas entre os EUA e a URSS, ambos 

os lados estavam focados nas suas posições relativas, mais do que nos seus próprios 

níveis de armamento.  

Estas discussões entre académicos sobre os ganhos relativos foram intensas mas 

mostraram que a questão necessitava de ser reformulada. A questão não deveria ser se 

os estados procuram ganhos absolutos ou relativos mas sob que condições eles recusam 

formas de cooperação benéficas para preservar o seu poder e status relativo? Quando 

existem apenas dois grandes poderes, e o poder de um dos lados pode alterar por 

completo as relações de poder, os ganhos relativos ganham importância – na corrida ao 

armamento, por exemplo. 

Para Keohane44, algumas questões de potencial cooperação, desde a 

liberalização do comércio às alterações climáticas, envolvem negociações multilaterais 

que tornam os ganhos relativos difíceis de calcular e implica um risco de mudanças de 

poder decisivas de um lado para outro. Assim, na maioria dos casos, os estados 

procuram alcançar o seu próprio bem-estar sem se preocupar se os outros tiram 

vantagens. O argumento dos ganhos relativos destaca apenas as dificuldades de 

cooperação onde existe uma rígida competição bilateral, mas em geral não retira 

qualquer possibilidade de cooperação. 

Uma terceira objeção às teorias da cooperação foi menos radical mas mais 

duradoura. Os teóricos da cooperação reconheceram que a cooperação não é 
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harmoniosa: emerge da discórdia e esta marca muitas das negociações. No entanto, 

argumentavam que os potenciais ganhos conjuntos de tal cooperação explicavam o 

aumento do número deste tipo de instituições de cooperação multilateral. Os críticos 

apontaram, contudo, que os problemas de negociação podiam colocar obstáculos no 

alcance de ganhos coletivos. Por exemplo, a questão sobre se o Protocolo de Quioto iria 

levar a um acordo global era questionável, em parte, porque os PED recusavam aceitar 

impor limites às suas emissões e o Senado norte-americano declarou-se pouco disposto 

a ratificar um acordo sem tal compromisso por parte dos PED. Ambas as partes 

alegaram diferentes argumentos e as negociações foram difíceis, dificultando também 

os esforços em torno de um compromisso credível. Como resultado destes problemas de 

negociação, o facto de possíveis acordos poderem levar a ganhos coletivos não assegura 

que se cheguem a soluções de cooperação. As táticas dos atores políticos e a informação 

de que eles dispõem sobre os outros são ambos aspetos centrais num processo que não 

leva, necessariamente, à cooperação.  

As instituições podem ajudar a identificar aspetos centrais em que os atores 

podem concordar, mas é certo que novas questões podem colocar novas dificuldades. 

Neste caso, o ritmo e a duração da cooperação tornam-se mais problemáticos. 

Pode referir-se também um grande autor realista, Raymond Aron45, para o qual o 

sistema é o conjunto de entidades políticas que mantêm relações regulares e podem 

todas ser envolvidas numa guerra. Trata-se, no fundo, de entidades políticas, onde o que 

separa as relações entre política doméstica e política internacional é poderem fazer a 

guerra entre si. 

Este argumento é, na minha opinião, um argumento válido se pensarmos que a 

balança de poderes entre as grandes potências, vital para o sistema de concertação entre 

as nações, tinha resultado em duas alianças militares competitivas no final do século 

XIX, o que, por sua vez, conduziria à Primeira Guerra Mundial. 

No entanto, historicamente os resultados no pós-guerra foram novas tentativas e 

arranjos de cooperação entre os estados, como o que aconteceu no pós-Primeira Guerra 

Mundial, com a proposta do Presidente Woodrow Wilson. O Presidente Wilson propôs 

a criação de uma organização internacional permanente através do Tratado de Versalhes 

– a Liga das Nações – acreditando que através da criação de um sistema de segurança 

                                                           
45 ARON, Raymond - Paix et guerre entre les nations. Paris: Calmann-Lévy. 
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coletiva para promover a autodeterminação dos povos e eliminar o poder pela política se 

podia prevenir a guerra.  

A Liga das Nações, por si mesma, demonstrou a importância que os liberais 

atribuíram às instituições internacionais para a resolução dos problemas coletivos e é 

também a prova de que a guerra não é o estado de vivência permanente. Apesar do seu 

fracasso, a Liga das Nações foi sem dúvida um importante passo no processo de 

organização e governação internacionais. Tanto, que no seguimento de mais uma grande 

guerra, a Segunda Guerra Mundial, havia mais uma vez consenso na importância de tal 

organização internacional, embora fosse desde logo claro que a sua área de atuação e 

poder teria de ser muito maior do da Liga. Este planeamento começou logo antes de os 

EUA entrarem na guerra e foi construído nas aprendizagens da Liga. Nos anos 60, 

Daniel Bell46 vem reiterar esta ideia, ao afirmar que os estados são demasiado grandes 

para resolver os problemas das pessoas e demasiado pequenos para resolver os 

problemas internacionais.  

Passado o período da Guerra Fria, a teoria realista volta a ser desacreditada 

quando não reconhece as alterações na cena mundial a partir da década de 90, com a 

emergência de um número alargado de instituições internacionais e novos atores como 

as ONGs. Faz sentido, por isso, pensar-se num otimismo multilateralista, onde os 

estados vivem em sociedade internacional, onde reina a ordem, a legalidade e o Direito. 

Como refere Keohane, «(…) the end of the Cold War made scholars increasingly aware 

of the importance of ideas, norms and information (…)»47. 

Ademais, a ideia de anarquia não é alvo de consenso entre os seus defensores, o 

que poderá desde logo minar a sua coerência enquanto teoria. Como visto 

anteriormente, os construtivistas reconhecem três tipos de anarquia mas mesmo dentro 

da escola realista existem diferenças: enquanto para Hobbes apenas existem estados no 

sistema internacional, Waltz, numa via mais neorrealista, reconhece que nele estão 

contidos empresas, ONGs, partidos, estados.  

Poderemos voltar novamente à teoria liberal. A injustiça, a agressão e a guerra 

são, para os liberais, produtos de instituições sociais corruptas ou inadequadas ou de 

                                                           
46 BELL, Daniel – The End of the Ideology: on the exhaustion of political ideas in the fifties: with “Tre 
resumption of history in the new century”. 
47 KEHOANE, Robert O. - International Institutions: Can Interdependence Work?, Foreign Policy, No. 
110, Special Edition: Frontiers of Knowledge. (Spring, 1998), pp. 82-96+194. Artigo consultado em Jstor, 
em 12.10.2007, disponível em http://links.jstor.org/sici?sici=0015-
7228%28199821%290%3A110%3C82%3AIICIW%3E2.0.CO%3B2-L 
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mal entendidos entre os líderes. Eles não são inevitáveis, mas podem ser eliminados 

através da ação coletiva ou multilateral e da reforma institucional.  

Estas ideias advêm do que são as raízes do liberalismo, que poderão ser 

encontradas na tradição Grociana do século XVII, no período das luzes do século 

XVIII, no liberalismo económico e político do século XIX e no idealismo Wilsoniano 

do século XX.  

Grocius defendeu que todas as relações internacionais estavam sujeitas à regra 

da lei – tanto a lei das nações como a lei da natureza. Ele rejeitou a ideia de que os 

estados pudessem fazer o que quisessem e que a guerra era o supremo direito dos 

estados.  

A contribuição do século das luzes para o liberalismo radica nas ideias dos 

gregos de que os indivíduos são seres humanos racionais que têm a capacidade para 

melhorar a sua condição criando uma sociedade justa. Os escritos de Immanuel Kant 

(1724-1804)48 refletem estas ideias do século das luzes com a grande importância dada 

à relação entre a democracia e a paz. Pode, assim, introduzir-se aqui uma nova variável 

– a democracia. Kant argumentou que numa união pacífica, livre, os estados 

democráticos podiam limitar a sua soberania ao trabalhar em conjunto para evitar a 

guerra, vivendo num estado de “paz perpétua”.  

O liberalismo do século XIX ligou também o racionalismo do século das luzes e 

a crescente fé na modernização através das revoluções científica e industrial para 

promover a democracia e o comércio livre. Este aspeto não será, no entanto, 

desenvolvido pois será o que menos justifica o tema em causa. Não deixo, contudo, de 

realçar que tal como Adam Smith e Jeremy Bentham49 defendiam, o comércio livre 

podia criar interdependências que podiam aumentar os custos da guerra e recompensar a 

cooperação justa e a competição com paz, prosperidade e justiça.  

O neo-liberalismo vem trazer algumas alterações, sobretudo a nível da estrutura, 

passando de valores para a distribuição do poder, passando dos indivíduos para a 

sociedade internacional e passando do ceticismo para o otimismo multilateralista. Ao 

mesmo tempo, aceita a homogeneidade e uma dinâmica de socialização normativa 

gradual. 

                                                           
48 Immanuel Kant, citado em KARNS, Margaret and MINGST, Karen – International Organizations: The 
politics and Processes of Global Governance. Boulder,2004. 
49 Autores referidos e citados em KARNS, Margaret and MINGST, Karen – International Organizations: 
The politics and Processes of Global Governance. Boulder, 2004. 
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Assim, e tendo em conta o exposto anteriormente, percebe-se como a Teoria 

Liberal, sobretudo na sua vertente mais institucionalista, ajuda a perceber as relações de 

cooperação entre os estados. Para além de encontrar justificação histórica, é uma forma 

de convivência e de serem atingidos objetivos conjuntos. 

Aplicando esta análise ao objeto de estudo, percebe-se que os estados 

associaram a sua capacidade de cooperação em prol da ajuda aos PED.  

Em particular, nesta área, existem duas variáveis que facilmente justificam a 

cooperação entre os estados. Por um lado, a teoria liberal diz-nos que as relações de 

cooperação tendem a aumentar à medida que aumentam as trocas, a comunicação e a 

interdependência. Ora, num mundo global, este fenómeno fica inerentemente ligado à 

Globalização a que poucos ou nenhum estado passará alheio. Em segundo lugar, a 

vertente liberal institucionalista, atribui às organizações internacionais um papel de 

reguladores do sistema e de fomentadoras de relações entre os estados com vista a 

ganhos coletivos.  

Não se trata, contudo, de uma Teoria irrefutavelmente aplicável à Cooperação 

para o Desenvolvimento. Foram, por essa mesma razão, apresentados alguns 

argumentos contra estas ideias liberais (institucionalistas) que encontram defensores na 

cena internacional. Um dos principais foi a questão de ser mais difícil finalizar 

negociações onde está envolvido um grande número de estados.  

No entanto, pelas suas vicissitudes, a Teoria Liberal parece ser a teoria que 

melhor justifica e ajuda a perceber a Cooperação para o Desenvolvimento. 
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Capítulo II: A Cooperação para o Desenvolvimento 

 

De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano de 200550, o 

rendimento médio nos PED tem vindo a aumentar desde a década de 90. Em pouco 

mais de uma década, a esperança média de vida dos PED aumentou dois anos. A maior 

esperança de vida é em parte resultado da queda das taxas de mortalidade infantil. No 

início do novo milénio, havia menos 2 milhões de óbitos de crianças do que em 1990 e 

a probabilidade de uma criança atingir os cinco anos de idade aumentou cerca de 15%.  

As melhorias no acesso a água e saneamento têm contribuído, reduzindo a 

ameaça de doenças infecciosas. Houve também um rápido crescimento da vacinação 

global desde 2001. Em termos de educação, os níveis de alfabetização aumentaram de 

70 para 76% nos PED ao longo da última década e o fosso entre os sexos está a 

estreitar-se. A pobreza extrema diminuiu de 28% em 1990 para 21% em 2005. Depois 

de duas décadas de declínio do rendimento médio, a África Subsahariana registou um 

aumento de 1.2% ao ano, a partir de 2000. 

De acordo com o RDH de 2005, entre a segunda metade da década de 90 e o 

início do novo milénio, o IDH aumentou nos PED, embora a taxas variáveis e com a 

excepção da África Subsahariana (Figura 2).  

 

Figura 2 – Índice de Desenvolvimento Humano 

 FONTE: Relatório de Desenvolvimento Humano, 2005 

                                                           
50 PNUD – Human Development Report 2005 – International Cooperation at a crossroads – Aid, trade 
and security in an unequal world. New York, 2005.  
Versão portuguesa disponível em: http://hdr.undp.org/en/media/hdr05_po_complete.pdf  
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Embora muito ainda haja para fazer, muitos destes progressos se deveram à 

Cooperação para o Desenvolvimento. 

Pode entender-se a Cooperação para o Desenvolvimento como «A transferência 

de recursos, sobretudo financeiros, com o objetivo de ajuda ao desenvolvimento de 

países caracterizados por atrasos e carências a vários níveis em relação aos países mais 

avançados (…)»51  

Esta definição, porém, poderá parecer demasiado restrita. Entendido o fenómeno 

da Cooperação pelo enunciado anteriormente, importa por isso perceber melhor o que 

se entende por Desenvolvimento.  

Segundo a definição da Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura52, o conceito de 

desenvolvimento é de origem recente, tendo sido sobretudo depois da Segunda Guerra 

Mundial que se começou a tomar consciência do nível de prosperidade dos diversos 

povos, em resultado de fatores de natureza teórica e histórica. Pode salientar-se, para 

além do impulso nacionalista dos países colonizados, as preocupações da OCDE e, 

particularmente, da ONU, que designou a década de 60 como a Década das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento. 

Inicialmente, o conceito de desenvolvimento foi entendido numa perspetiva 

económica53. Considerava-se os problemas do crescimento do PIB e da sua distribuição, 

e a inserção das economias nacionais em espaços económicos mais ou menos alargados. 

Neste contexto, porém, começam as surgir preocupações com os problemas sociais, 

criando-se a distinção entre crescimento ou desenvolvimento, ou «economia do 

crescimento» e «economia do desenvolvimento»54. Esta distinção faz cada vez mais 

sentido, uma vez que de um forte crescimento económico com consequente aumento 

dos índices globais de produção não decorre necessariamente o desenvolvimento das 

populações. Para C. Furtado55, o crescimento é sectorial enquanto o desenvolvimento é 

estrutural e global. 

Assim, segundo a mesma fonte, o desenvolvimento define-se como um processo 

de crescimento económico e mudança social, com complexidade de conteúdos 

socioeconómicos e psicoculturais, impulsionado pela industrialização e urbanização. O 

                                                           
51 DIAS, João - «A União Europeia e a Cooperação para o Desenvolvimento, Uma breve síntese», in 
ROMÃO, António (org.) – Economia Europeia, Celta Editora, Oeiras, 2004. 
52 Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura – Edição do Século XXI, Verbo, Vol.8. 
53 ibidem 
54 ibidem 
55 C. Furtado – O Mito do Desenvolvimento Económico, Rio de Janeiro, 1974 in Enciclopédia Luso-
Brasileira de Cultura – Edição do Século XXI, Verbo, Vol.8. 
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desenvolvimento implica, por isso, uma conceção global da sociedade e deve atender às 

leis que regulam a sua evolução. 

Importa, então, saber se existem uma ou mais vias de desenvolvimento, se se 

trata de implementar modelos ou se se deve avaliar cada contexto em particular. 

Importa ainda compreender como ocorreu o desenvolvimento dos países que se 

industrializaram no Ocidente nos séculos XVIII e XIX, o qual se operou num contexto 

socioeconómico e de políticas bastante diferentes das que intervêm no desenvolvimento 

dos PED. As primeiras revoluções industriais foram processos autónomos que 

combinaram forças sociais, recursos económico-financeiros e técnicos, num 

determinado contexto político. Em alguns países em desenvolvimento, falta ainda uma 

classe dinâmica, a tecnologia continua a ser importada dos países desenvolvidos, para 

além das carências na educação e na saúde, na investigação, e demais. Acresce o fator 

demográfico, que faz com que em alguns contextos as taxas de crescimento 

populacional superem as taxas de crescimento económico.  

Com o fim da Guerra Fria, surgiram também questões como o nacionalismo, 

guerras civis, conflitos étnicos, o novo fenómeno de estados falhados56 e uma série de 

crises humanitárias. 

Finalmente, na medida em que o desenvolvimento é condicionado pela dimensão 

internacional, estes países tornam-se dependentes dos grandes poderes. 

Face a este diagnóstico, e ao entendimento de desenvolvimento num contexto 

mais sociológico, percebe-se melhor o que está envolvido quando se fala de cooperação 

para o desenvolvimento e de ajuda aos PED no contexto internacional. 

                                                           
56 Não existe uma definição consensual de estados falhados. De acordo com Alexandre Reis Rodrigues, 
são aqueles cujos respetivos governos não têm controlo sobre a totalidade do território ou não têm o 
monopólio do uso da força. Outras possíveis circunstâncias a originarem a mesma classificação incluem, 
por exemplo: falta de autoridade do governo para tomar decisões aceites pela população; incapacidade de 
assegurar serviços básicos; incapacidade de evitar um clima generalizado de desobediência; falta de 
autoridade para impor o pagamento de impostos, etc. Devem cair nesta classificação todos os países que 
estiverem sujeitos a restrições à sua soberania, por exemplo, em consequência de um embargo, bloqueio 
ou ocupação militar. In Estados Falhados, Alexandre Reis Rodrigues – Jornal de Defesa e Relações 
Internacionais, http://www.jornaldefesa.com.pt/conteudos/view_txt.asp?id=229. Consultado em 
12.04.2011 
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II.1. A Cimeira do Milénio e os ODM  

A Cimeira do Milénio, realizada pela ONU em 2000, constituiu o maior marco 

em torno da questão do desenvolvimento. Não apenas porque reuniu líderes dos países 

ricos e dos PED mas também porque, conforme referem Karns e Mingst57, estas 

reuniões pode ser vistas como uma nova forma de governo: dela saíram 

regulamentações que os estados devem cumprir e parece ter mobilizado de forma 

especial a comunidade internacional.  

A Declaração do Milénio, adotada por consenso, foi o produto final da Cimeira, 

que incorporou os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM)58 e refletiu o 

elevado grau de consenso na paz e no desenvolvimento. 

As principais metas dos ODM são a redução da pobreza mundial e da fome para 

metade até 2015, redução da mortalidade infantil em 2/3 os e alcançar a educação 

primária universal. O oitavo objetivo refere-se às parcerias entre as agências da ONU, 

governos, organizações da sociedade civil, e setor privado como formas de alcançar os 

outros sete objetivos. Mas a Cimeira não se restringiu a esta temática. Abordou também 

temas como a globalização, doenças, sistemas económicos. 

O desenvolvimento humano não se esgota nos ODM mas estes dão uma 

importante referência no caminho para o progresso. Em muitos países, o acesso 

inadequado a infraestruturas básicas como água, estradas, eletricidade e comunicações 

limita as oportunidades das famílias, restringe o investimento do sector privado e 

constrange as receitas do Governo. 

O prazo para os atingir termina em 2015.  

Tendo em conta os números que serviram de base ao relatório de 200559, o 

PNUD arriscava as seguintes projeções para 2015: a meta dos ODM de reduzir a 

mortalidade de crianças não será atingida, assim como a meta do ensino primário 

universal. Anular o fosso na mortalidade e crianças, entre os 20% mais ricos e os mais 

pobres, reduziria os óbitos de crianças em quase dois terços, poupando mais de 6 

milhões de vidas por ano. Se o aumento em despesas militares que foi feito depois de 

                                                           
57 KARNS, Margaret and MINGST, Karen – International Organizations: The politics and Processes of 
Global Governance. Boulder, 2004 
58 Os objetivos estão desagregados em 18 metas específicas (ver Anexo 1), quadros de tempo específicos, 
e 48 indicadores de comportamento, com um plano de implementação elaborado que envolve 10 task 
forces globais, relatórios para cada país em desenvolvimento, monitorização regular, e uma campanha 
pública de informação para manter a pressão nos governos e nas agências internacionais.  
59 PNUD – Human Development Report 2005 – International Cooperation at a crossroads – Aid, trade 
and security in an unequal world. New York, 2005.  
Versão portuguesa disponível em: http://hdr.undp.org/en/media/hdr05_po_complete.pdf  
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2000 fosse gasto na ajuda, teria sido suficiente para atingir a meta dos 0.7% do RNB em 

ajuda. Os dados são tanto mais chocantes, quanto é indicado que a despesa actual com o 

HIV/SIDA, uma doença que vitima cerca de 3 milhões de vidas por ano, representa o 

valor de três dias de despesas militares. 

Perante este cenário negativo, vejamos que factores concorrem para o fraco 

desenvolvimento dos PED e para a sua dificuldade de inserção no sistema internacional. 

O ODM oitavo, comporta quatro das dimensões fundamentais. 
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Capítulo III: ODM 8 – Parceria Global para o Desenvolvimento 

 

De entre os vários ODM referidos anteriormente, o ODM oitavo – Parceria 

Global para o Desenvolvimento – assumirá papel central neste trabalho. 

Desenvolver uma parceria global para o desenvolvimento significa actuar em 

quatro áreas que podem efectivamente tirar os PED da linha da pobreza: políticas 

comerciais, dívida, segurança e ajuda. 

Com o objetivo oito, criam-se as bases para se atingir os outros sete ODM até 

2015, conforme o compromisso assumido pelos países em 2000. Por um lado, os PED 

comprometiam-se a levar a cabo políticas que permitissem melhorar os seus níveis de 

governação e prestação de contas em prol dos ODM. E, por outro, os doadores 

comprometiam-se a apoiar os PED no caminho dos ODM, atuando nas áreas referidas. 

Estão, assim, incorporadas no ODM 8, as dimensões essenciais da Ajuda ao 

Desenvolvimento. 

No relatório do PNUD de 200560 são focados quatro pilares da cooperação. O 

primeiro é o da ajuda ao desenvolvimento, enquanto investimento no desenvolvimento 

humano mas que se depara com o problema de subfinanciamento e má qualidade em 

alguns casos. O segundo pilar é o comércio internacional, cujas regras são de extremo 

impacto para os PED, e que têm vindo a ser alvo de reestruturação no âmbito da Ronda 

de Desenvolvimento de Doha da OMC, desde 2001. Este factor é tanto mais importante 

quanto mais do que a ajuda, o comércio pode ter um impacto maior no acesso dos países 

pobres à prosperidade global. Políticas comerciais injustas são, por isso, inconsistentes 

com os ODM. 

O terceiro pilar é a segurança, considerando o impacto que os conflitos têm na 

vida das populações. Além disso, a natureza dos conflitos alterou-se, tendo emergido 

novas ameaças à segurança colectiva. Os conflitos extravasam as fronteiras nacionais e 

funcionam como uma barreira aos ODM. 

Por fim, a dívida é considerada como um quarto factor que incapacita os PED, 

no sentido que um país preso ao cumprimento dos seus compromissos em termos de 

dívida, não pode canalizar esses recursos para o investimento na sua população. 

O fracasso em qualquer uma destas áreas, minará as bases do progresso futuro. 

Regras mais eficazes no comércio internacional não terão efeitos positivos se os países 

                                                           
60 ibidem  
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são atingidos por conflitos violentos, que bloqueia as oportunidades de participar no 

comércio. O aumento da ajuda por si só não potencia os resultados desejados. E se as 

garantias de bem-estar humano e de edução da pobreza que podem ser dadas através da 

ajuda e do comércio, a paz tenderá a ser frágil.  

O crescimento económico por si só é importante mas não suficiente. O desafio é 

fazer com que o crescimento económico permita uma distribuição de rendimentos e 

oportunidades mais equitativa. Os governos precisam de mobilizar os recursos do 

crescimento e investir em serviços básicos e infraestruturas económicas que ofereçam 

mais oportunidades aos pobres, pelo que não devem estar dependentes do serviço da 

dívida. Para além disso, os governos devem fomentar a criação de empregos para que 

também os pobres possam contribuir para o todo. Altos níveis de desigualdade apenas 

minam o crescimento, limitando o potencial do desenvolvimento dos mercados e do 

investimento. A fraca capacidade de gestão de negócios, desencoraja investimentos de 

longo prazo, tal como a corrupção e a falta de transparência. 

Como o prazo de 2015 para se atingirem os ODM se aproxima, os governos, 

ONGs, agências das NU e outros agentes estão a virar as suas atenções para a agenda 

pós-201561, segundo o Africa Progress Panel. No entanto, os governos não devem 

menosprezar o trabalho por acabar e os projectos em curso, pois quaisquer 

compromissos pós 2015 serão descredibilizados perante o fracasso nos esforços em 

torno dos ODM. 

É necessário mobilizar mais fundos mas, segundo o Africa Progress Report 

201262, «(…) there is little evidence of aid to Africa rising significantly in the near 

future». 

Nas últimas duas décadas, a globalização transformou a configuração de poder. 

Os mercados emergentes como o Brasil, a Rússia, Índia, China e África do Sul, os 

chamados BRICS, estão a aumentar a sua fatia no rendimento global, comércio e 

investimento, assim como a sua influência na governação económica global. 

Estas alterações terão implicações para África? De acordo com o Relatório de 

Progresso de África63, a região beneficiou do estreitar de relações com estes mercados 

emergentes. O comércio com a China ajudou a contrabalançar os efeitos da crise 

económica de 2008. O continente recebeu também grandes investimentos dos BRICS. 

                                                           
61 Africa Progress Panel - Africa Progress Report 2012 - Jobs, Justice and Equity, Seizing opportunities 
in times of global change. Geneva, 2012. 
62 ibidem 
63 ibidem 
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No entanto, conforme se alerta no mesmo relatório, hoje em dia África está tão 

dependente das exportações de matérias-primas para a China que qualquer diminuição 

na procura irá criar graves consequências nos países exportadores. Os governos devem, 

por isso, procurar diversificar as suas fontes de comércio. 

O fraco desenvolvimento de infraestruturas permanece uma enorme barreira para 

o investimento e para a competitividade internacional. Aumentar a integração regional 

poderia alargar as possibilidades de comércio64. 

África deve também apostar no desenvolvimento tecnológico para entrar no 

caminho do desenvolvimento. 

Conforme sugerido no Relatório de Progresso de África65, converter a Parceria 

Global para a Educação num fundo global independente pode ajudar a mobilizar apoios 

e recursos. 

Novas descobertas de recursos na região estão a criar novos países ricos em 

recursos, tendência que tende a aumentar com os investimentos crescentes na 

exploração. No entanto, o desafio é, mais uma vez, converter estes novos rendimentos e 

riqueza na melhoria das condições de vida e redução da pobreza. 

 

III.1. Comércio  

Nas condições certas, o comércio internacional tem capacidade para reduzir a 

pobreza, diminuir as desigualdades e eliminar a injustiça económica, podendo gerar um 

forte impulso no progresso e desenvolvimento humanos. No entanto, o seu impacto é 

reduzido pela combinação de regras injustas e desigualdades estruturais.  

A Campanha Milénio 201566 faz, aliás, esse alerta: «Dado que 70% da 

população dos países pobres depende da agricultura para a sua subsistência, as práticas 

comerciais injustas têm um impacto desproporcionado nas pessoas mais pobres». 

A prosperidade de qualquer país no sistema de comércio mundial está 

dependente, em muito, da prosperidade dos outros. No entanto, esta interdependência é 

assimétrica, na medida em que os países em desenvolvimento continuam mais 

dependentes dos países desenvolvidos como mercado de exportação, do que o contrário.  
                                                           
64 Alguns países africanos estão a explorar o potencial do desenvolvimento de uma união monetária para 
facilitar a integração do comércio. Existem planos para o estabelecimento de uma Área de Comércio 
Livre Continental até 2017. 
65 Africa Progress Panel - Africa Progress Report 2012 - Jobs, Justice and Equity, Seizing opportunities 
in times of global change. Geneva, 2012. 
66 Informação consultada no site da Campanha em http://www.objetivo2015.org/inicio/ (Site actualmente 
desativado) 
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Não obstante, os padrões de comércio mudaram. Tem havido um crescimento 

sustentado da quota de PED nas exportações mundiais, muito graças ao 

desenvolvimento tecnológico. No entanto, as desigualdades estruturais persistem e 

nalguns casos aumentaram. Os países desenvolvidos mantêm um conjunto de barreiras 

protecionistas contra os PED e gastam milhares de milhões de dólares em subsídios 

agrícolas, segundo o Relatório do PNUD de 200567. 

As barreiras comerciais mais elevadas do mundo estão levantadas contra alguns 

dos países mais pobres. De acordo com o mesmo relatório, em média, as barreiras 

comerciais enfrentadas pelos PED são três a quatro vezes mais altas que as que os 

países ricos encontram quando comercializam entre si. 

Mas para além das barreiras que encontram nos países ricos, os PED também 

impõem barreiras comerciais elevadas ao comércio uns com os outros, o que explica 

que este tipo de comércio represente menos de 1% do PIB na Ásia do Sul e 5% na 

África Subsahariana, de acordo com o RDH de 200568. 

No entanto, uma maior abertura de comércio, tal como o crescimento 

económico, não são um fim em si mesmo. O comércio deve ser visto como um meio 

para o desenvolvimento e não como um fim em si mesmo. Conforme referido no 

relatório «Contribuição de Portugal para os Objectivos de Desenvolvimento do 

Milénio»69, o acesso aos mercados não é suficiente para assegurar um impacto positivo 

do comércio no desenvolvimento, dado que vários PED têm falta de capacidade, de 

instituições ou de infraestruturas para beneficiar dessa abertura. 

A agricultura é alvo de especial preocupação dado que muitos países africanos 

estão dependentes das exportações agrícolas. Segundo o PNUD70, dois terços das 

pessoas que vivem com menos de 1 dólar por dia vivem e trabalham em áreas rurais, 

num contexto em que os subsídios dos países ricos estão a destruir o mercado de que 

dependem os pequenos proprietários dos países pobres. Além disso, a agricultura pode 

estar a diminuir em termos de quota do comércio mundial, pelo que os PED estão a 

                                                           
67 PNUD – Human Development Report 2005 – International Cooperation at a crossroads – Aid, trade 
and security in an unequal world. New York, 2005.  
Versão portuguesa disponível em: http://hdr.undp.org/en/media/hdr05_po_complete.pdf 
68 ibidem 
69 IPAD – Contribuição de Portugal para os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, Relatório de 
2009. Publicado em Janeiro de 2010. Disponível em:  
http://www.ipad.mne.gov.pt/CooperacaoDesenvolvimento/ObjectivosDesenvolvimentoMilenio/Documen
ts/RelatorioODM_final,%202009.pdf 
70 PNUD – Human Development Report 2005 – International Cooperation at a crossroads – Aid, trade 
and security in an unequal world. New York, 2005.  
Versão portuguesa disponível em: http://hdr.undp.org/en/media/hdr05_po_complete.pdf 



 47

exportar produtos que representam cada vez menos no comércio e rendimento mundiais. 

A situação é tanto mais preocupante quanto muitos PED, sobretudo na África 

Subsahariana, dependem de uma gama muito limitada de produtos primários, que 

verificam uma queda de preços mundial.  

À vulnerabilidade dos preços acresce também o risco de mudanças de políticas 

dos países importadores com o intuito de provocar choques económicos externos. 

Esta marginalização dos PED no comércio mundial tem outros efeitos 

transversais como a própria exclusão tecnológica, com efeitos na distribuição do 

rendimento global e na pobreza. Inverter a marginalização implica a entrada em 

mercados mais dinâmicos e isso exige o desenvolvimento de sistemas industriais 

diversificados, capazes de adaptar novas tecnologias e acrescentar valor localmente.  

Em termos de desenvolvimento humano, o desafio para os PED é conseguir tirar 

partido das novas oportunidades que o comércio permite, assegurando ao mesmo tempo 

que os benefícios são amplamente distribuídos. 

É também importante avaliar a abertura, nomeadamente em termos de 

liberalização das importações, como parte integrante das estratégias nacionais de 

redução da pobreza, no sentido em que pode permitir que as empresas obtenham as 

importações necessárias para sustentar o processo de crescimento. 

Os subsídios ajudam também a explicar porquê que os países ricos continuam a 

dominar o comércio agrícola mundial, na medida em que os apoios permitem uma 

produção mais elevada, menos importações e mais exportações. Da parte dos PED, as 

exportações subsidiadas eliminam essas comunidades dos mercados mundiais e locais, 

diminuindo os rendimentos auferidos pelos agricultores e os salários pelos trabalhadores 

agrícolas, inundando os mercados alimentares dos países pobres com exportações 

subsidiadas. Reduzir os subsídios agrícolas representaria, assim, a eliminação de uma 

barreira à realização dos ODM. De acordo com o RDH71, a Política Agrícola Comum 

(PAC) da UE, causa impactos bastante negativos nos mercados mundiais do açúcar, ao 

mesmo tempo que nega o acesso dos PED aos mercados europeus. 

As negociações da Ronda de Doha da OMC representam por isso uma 

oportunidade para iniciar o alinhamento das regras do comércio mundial com o 

desenvolvimento humano e os ODM. A Ronda teve início na IV Conferência 

Ministerial da OMC, no Qatar, em Novembro de 2001 e o seu objectivo é conseguir 

                                                           
71 ibidem 
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reformas significativas no sistema comercial internacional através da adopção de 

barreiras comerciais mais baixas e regras de comércio revistas. Estas negociações são 

também conhecidas como a Agenda para o Desenvolvimento de Doha, no sentido em 

que um dos objectivos fundamentais é melhorar as condições de comércio para os PED. 

Em termos práticos, o seu mandato incluía negociações na agricultura, acesso ao 

mercado de bens não-alimentares, serviços, propriedade intelectual, relação entre 

comércio e ambiente, e gestão de conflitos. 

Em termos de Agricultura, as negociações começaram em 2000 e vêm no 

seguimento das negociações de comércio do Uruguai Round. O grande objectivo é 

reduzir as distorções no comércio de produtos agrícolas, causado por altas tarifas e 

outras barreiras, subsídios à exportação e alguns tipos de apoios nacionais.  

Quanto aos produtos não agrícolas (cerca de 90% das exportações de 

mercadorias mundiais), o grande objectivo era reduzir ou se possível eliminar tarifas e 

outras barreias, em particular nos produtos que os PED têm interesse em exportar. 

Pretendia-se também maior flexibilidade para os PED e um tratamento especial para 

economias pequenas e vulneráveis. 

Em termos de serviços, o sistema de trocas internacional passou a ser regulado 

de forma mais clara com os Acordos GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio), 

em Janeiro de 1995, que define as formas de comercializar serviços.  

No quadro da OMC, os países ricos têm procurado fazer valer as suas regras, 

que impõem o direito dos bancos multinacionais, companhias de seguros e outros 

operarem nos PED em condições equivalentes às aplicadas aos nacionais.  

No âmbito das negociações de Doha, os governos pretendem abrir, melhorar e 

clarificar as regras, sobretudo em tornos dos países mais pobres. Por outro lado, cada 

governo tem o direito de decidir que sectores quer abrir a empresas externas e em que 

medida. Enquanto muitos países desenvolvidos procuram novas oportunidades de 

mercado, muitos PED procuram condições semelhantes em sectores como o turismo, 

serviços médicos e serviços profissionais. 

Em termos de regulamentação, a Agenda de Doha comtempla medidas anti-

dumping, subsídios e acordos regionais de comércio.  

Em Doha abordou-se também os direitos de propriedade intelectual, como forma 

de garantir regras justas, na medida em que influenciam os termos em que os países 

pobres podem adquirir e adaptar as novas tecnologias necessárias para elevar os níveis 

de vida e afirmar-se no comércio mundial. Também influenciam o acesso aos 
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medicamentos, cujos preços são fortemente influenciados pelas condições em que os 

produtos genéricos podem entrar nos mercados e concorrer com produtos de gama ou 

patenteados. Receando que a protecção mais forte das patentes levasse a preços mais 

elevados dos medicamentos, os governos adoptaram em 2003 a Declaração de Doha 

sobre Saúde Pública que reforça o direito dos países com insuficiente capacidade de 

produção a utilizar licenciamento compulsivo para produzir cópias de baixo custo de 

medicamentos patenteados para promover a saúde pública. Analisou-se mesmo até que 

ponto se pode alargar esta protecção a outros tipos de produtos.  

A eliminação ou a redução de barreiras ao comércio iria também beneficiar o 

ambiente ao melhorar a capacidade dos países para obter bens amigos do ambiente. Iria 

fomentar uma melhor disseminação de tecnologias “verdes” a preços mais baixos.  

Em termos de facilitação do comércio, o objectivo é tornar as trocas e o 

comércio mais fácil, clarificando também certas regras do GATT sobre o trânsito de 

produtos, taxas e formalidades relacionadas com o comércio, o que reduziria a 

burocracia, a corrupção, poderia acelerar o comércio e torná-lo mais barato. 

Calcula-se que as barreiras comerciais custem a África, anualmente, cerca de 

500 mil milhões de dólares, ou seja, cerca de dez vezes o montante de ajuda que é 

enviado para o continente72. Políticas comerciais injustas são, por isso, inconsistentes 

com os ODM. 

Quanto ao Tratamento Especial e Diferencial, os acordos da OMC contemplam 

medidas específicas que dão direitos especiais aos PED e faz com que outros membros 

os tratem de forma mais favorável. Algumas medidas especiais poderão ser, por 

exemplo, maiores períodos para implementar acordos e compromissos, medidas para 

aumentar as oportunidades de comércio destes países, medidas que pedem aos outros 

membros da OMC que salvaguardem os interesses de comércio dos PED, apoio aos 

PED para construção de infraestruturas, lidar com disputas e implementar medidas 

standard técnicas. 

Em 2005, como forma de balanço, o PNUD73 concluía que «Quatro anos depois, 

nada de substancial foi alcançado», continuando a existir barreiras comerciais, subsídios 

                                                           
72 IPAD – Patrícia Magalhães Ferreira - «Uma agenda de desenvolvimento global pós-2015: Arquitectura 
e eficácia da ajuda em perspectiva», in A Eficácia da Ajuda e do Desenvolvimento. Debates e 
Perspectivas sobre a Ajuda ao Desenvolvimento…a propósito do IV Fórum de Alto Nível sobre Eficácia 
da Ajuda. IPAD, Lisboa, Novembro 2011 
73 ibidem 
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agrícolas e regras de investimento, serviços e propriedade intelectual perpetuadoras de 

desigualdades.  

A agricultura é, de facto, o ponto central de discórdia em Doha. Os países ricos 

aumentaram o nível global dos subsídios aos produtores. Quem verdadeiramente ganha 

com o ciclo anual de subsídios são os grandes agricultores, os proprietários rurais e as 

grandes empresas com interesses em negócios agrícolas. De acordo com o RDH74, «Por 

uma fracção do que os países ricos gastam a subsidiar o excesso de produção de 

colheitas como o arroz e açúcar, seria possível satisfazer as necessidades de 

financiamento para atingir os ODM em áreas como a educação, saúde e água». 

Existem alguns arranjos de comércio preferencial que dão alguma protecção aos 

PED em termos de direitos de importação. Desde 2001, a UE, por exemplo, concede 

preferências aos países menos desenvolvidos através da Iniciativa Tudo menos Armas, 

que permite acesso ao mercado sem direitos e quotas. No entanto, estes arranjos de 

preferências aplicam-se normalmente a uma gama limitada de produtos, não têm 

duração certa e têm complexas exigências de elegibilidade, segundo o mesmo Relatório. 

Os PED devem estar protegidos contra a queda dos preços ou devem ser 

compensados, por exemplo através do alívio da dívida e da ajuda, para diminuir os 

choques sobre a balança de pagamentos e compensando também os produtores dos PED 

mais afectados pelas políticas agrícolas dos países desenvolvidos. 

Acresce as barreiras colocadas pelas grandes cadeias de supermercados. São eles 

que ligam milhões de produtores aos consumidores de todo o mundo. A concentração 

da informação de poder de aquisição dá aos supermercados uma grande capacidade de 

influenciar preços e os termos e condições de troca, que podem também alterar 

facilmente os seus fornecedores. Os pequenos agricultores são excluídos pelas práticas 

de compra de alguns supermercados, enfraquecendo as ligações entre comércio e 

desenvolvimento humano. Esta situação poderia ser invertida com a criação de 

estruturas de entrada nos redes de mercado mundiais, em termos mais equitativos, 

estando assim o sector privado a desempenhar um papel importante na luta contra a 

pobreza. 

Os PED devem ter capacidade de explorar as oportunidades dos mercados de 

exportação e de responder às aberturas dos mercados e a sua política comercial deve ser 

                                                           
74 PNUD – Human Development Report 2005 – International Cooperation at a crossroads – Aid, trade 
and security in an unequal world. New York, 2005.  
Versão portuguesa disponível em: http://hdr.undp.org/en/media/hdr05_po_complete.pdf 
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considerada parte central do planeamento nacional de redução da pobreza. No entanto, 

mesmo no quadro da OMC, apesar de prevalecer a regra de um país, um voto, na 

prática, a capacidade de influência está dependente da capacidade representativa dos 

grupos de cada país, que fazem valer os seus interesses. A capacidade de influenciar os 

acordos depende essencialmente da capacidade das equipas de negociação, da 

participação efectiva nas negociações. 

O comércio é tanto um factor de desigualdade como de prosperidade global. O 

sucesso no mercado mundial depende cada vez mais da entrada nos mercados de 

produtos manufacturados de alto valor acrescentado. No entanto, o crescimento do 

comércio internacional pouco tem feito para inverter a marginalização da África 

Subsahariana. Em 2005, o PNUD75 concluía que quatro anos passaram sobre o início 

das negociações e nada de substancial foi alcançado. Assistiu-se antes a uma criação de 

capacidade em áreas consideradas estratégias para os países ricos. 

A Ronda de Doha pode enquadrar-se no seguimento de uma série de esforços 

efetuados desde a década de 70 que visavam ajudar os países ACP (estados da Ásia-

Caraíbas-Pacífico) na colocação dos seus produtos nos mercados europeus. Estas 

convenções garantiram aos estados ACP biliões de dólares de ajuda europeia76, com 

base numa relação contratual e na combinação da ajuda, comércio e políticas numa 

perspetiva de longo prazo – 5 anos para Lomé I, II e III77, e 10 anos para a de Lomé 

                                                           
75 ibidem 
76 A cooperação ACP-UE data da fundação do Tratado de Roma que estabeleceu a Comunidade 
Económica Europeia em 1957, onde ficou expressa a solidariedade para com as colónias, países e 
territórios ultramarinos. Mas a cooperação teve propriamente o seu início com a Declaração de Yaoundé I 
(1963-1969), assinada na capital dos Camarões. Yaoundé II (1969-1975), assinada na mesma cidade, 
prometeu parte da ajuda do Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED), para a África de expressão 
francesa para construção de infraestruturas no período da descolonização. Este foi o contexto que abriu 
caminho para a nova geração dos acordos de Lomé. 
77 Lomé I focou essencialmente o apoio às colónias e países da Commonwealth, e abordou os princípios 
da igualdade entre as partes, respeito pela soberania, interdependência e promoção da segurança. Lomé II 
(1979) foi um aprofundamento dos acordos anteriores e trouxe uma nova abordagem de pensar o 
desenvolvimento a partir de dentro e no apoio a políticas sectoriais. Lomé III (1984) foca os impactos do 
desenvolvimento industrial no desenvolvimento sustentável. 
Lomé IV (a primeira Convenção a englobar um período de 10 anos (1990-2000), apesar de o acordo 
financeiro ter a duração de 5 anos) foi uma revisão dos acordos anteriores, num contexto de mudanças 
político-económicas nos países ACP (processo de democratização, ajustamento estrutural), na Europa 
(alargamento) e na cena internacional (com o Uruguay Round). Ficou marcada por temas como a 
promoção da democracia e da boa governação, da importância da lei, do papel da mulher e aumento da 
cooperação regional. E foi o primeiro acordo de desenvolvimento a incorporar uma cláusula de direitos 
humanos como parte fundamental da cooperação.  
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IV 78. As quatro convenções de Lomé foram sucessivos aperfeiçoamentos de um acordo 

inicial (Lomé I – 1975).  

A Convenção de Lomé vigorou até à assinatura do acordo de Cotonou 

(celebrado igualmente entre a UE e os países ACP), que para além de proporcionar 

vantagens aos países ACP na colocação dos seus produtos em mercados europeus, 

caracteriza-se também pelo diálogo, administração conjunta e negociação. 

Foi estabelecido ainda um outro mecanismo de Ajuda aos PED – o Fundo 

Europeu de Desenvolvimento (FED) – consistindo no principal instrumento de ajuda 

aos Estados ACP e países e territórios ultramarinos (PTU)79 no âmbito da ajuda 

humanitária e de emergência, e para ONGs.  

Em junho de 2000, o Acordo de Cotonou racionalizou os instrumentos do FED e 

introduziu um sistema de programação flexível que permite maior flexibilidade e 

atribuiu uma maior responsabilidade aos Estados ACP. Não obstante, os Estados-

Membros continuam a celebrar os seus próprios acordos bilaterais com os PED. 

Estas iniciativas foram porém insuficientes, como ficou demonstrado num 

relatório da Comissão Europeia80. Apenas um pequeno grupo de países registava 

crescimento económico em resultado dos protocolos e preferências de comércio, sendo 

que apenas 6% do comércio africano era realizado com outros países do continente. 

Além disso, o desenvolvimento económico foi instável em países com desintegração 

social, conflitos e desastres humanitários, concluindo-se que o contexto político e 

institucional do país parceiro não foi devidamente tido em conta. 

De acordo com o Karns and Mingst81, África tem constituído o “tubo de ensaio” 

para muitas teorias de desenvolvimento económico. Pretende-se, assim, que os países 

ricos abram os seus mercados aos produtos dos PED, sem os taxar. 

 
                                                           
78 A IV Convenção de Lomé marcou um ponto de viragem no diálogo entre a União Europeia (UE), 
Banco Mundial (BM) e Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre a melhor forma de apoiar 
ajustamentos estruturais como base do crescimento económico. Muitos países ACP e da UE concordaram 
ainda no apoio da Balança de Pagamento nos seus National Indicative Programmes (NIPs)78 e programas 
de importações gerais e sectoriais. Visando o alívio da dívida, todos os empréstimos especiais de outras 
convenções de Lomé anteriores, foram transformados em bolsas.  
79 Segundo definição da União Europeia, os países e territórios ultramarinos (PTU), são atores que 
dependem constitucionalmente de quatro dos Estados-Membros da UE: a Dinamarca, a França, os Países 
Baixos e o Reino Unido. Estes países não fazem parte do território da EU mas beneficiam do estatuto de 
associados de modo a contribuir para o seu desenvolvimento económico e social. 
80 Dados disponibilizados pela Comissão Europeia sobre o tópico “Ajuda Europeia ao Desenvolvimento e 
Cooperação”, disponível para consulta em http://ec.europa.eu/europeaid/where/acp/overview/lome-
convention/lomeitoiv_en.htm. Dados consultados em 25.04.2011. 
81 KARNS, Margaret and MINGST, Karen – in “Promoting Human Development and Economic Well-
Being” - International Organizations: The politics and Processes of Global Governance. Boulder, 2004 
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III.2. Dívida  

A questão do alívio da dívida não é consensual entre os doadores.  

Por um lado, o alívio da dívida pode considerar-se uma forma eficaz de ajuda ao 

desenvolvimento na medida em que dá aos governos maior controlo sobre as receitas 

internas e reduz a sua dependência da ajuda. No entanto, as regras de apresentação de 

contas da OCDE permitem que os governos apresentem a totalidade da redução da 

dívida como ajuda dada no ano em que ela é cancelada, o que inflaciona o valor real do 

alívio da dívida. Não se trata de um argumento contra o alívio da dívida mas contra 

práticas contabilísticas correntes que podem levar a uma impressão errada da 

quantidade de ajuda que os doadores estão a conceder na realidade. 

De facto, o alívio ou cancelamento da dívida não representa transferência real de 

recursos para os PED pelo que não deverá ser considerada como ajuda “genuína”.  

Segundo Manuela Afonso82, há reestruturação ou renegociação da dívida quando 

se verifica uma ação oficial entre credor e devedor que altera os termos de pagamento 

previamente acordados. Em termos práticos, implica a modificação dos prazos de 

vencimento, o reescalonamento da dívida (mudança dos montantes anuais a pagar), ou a 

alteração das taxas de juro e cláusulas semelhantes. Pode também ocorrer sob a forma 

de emissão de novos empréstimos, a condições mais vantajosas, para financiar as 

dívidas anteriores. No extremo, pode ainda incluir o perdão da dívida. 

Em 1996, no quadro do Clube de Paris, foi posta em prática a iniciativa dos 

Países Pobres Altamente Endividados (PPAE/HIPC)83, um conjunto de tratamentos da 

dívida externa com vista a ajudar os países mais pobres. Mais tarde, em 1999, foi revista 

de modo a aprofundar as ligações entre o alívio da dívida, redução da pobreza e 

políticas sociais, ficando conhecida por Iniciativa PPAE Reforçada (HIPIC). 

A Iniciativa HIPC, enquanto mecanismo de redução da dívida, aplica-se tanto à 

dívida bilateral, como à multilateral ou do setor privado. Ao permitir aos PED a 

libertação de outros recursos que anteriormente eram canalizados para os compromissos 

da dívida, está também a promover o desenvolvimento. 

A Iniciativa tem, contudo, recebido algumas críticas, nomeadamente quanto ao 

financiamento em favor dos PPAE, a utilização dos recursos, a elegibilidade de países 

de rendimento médio e a sustentabilidade da dívida. 

                                                           
82 AFONSO, Maria Manuela e FERNANDES, Ana Paula – abCD Introdução à Cooperação para o 
Desenvolvimento. Revista Fórum DC, Instituto Marquês de Valle Flôr. Lisboa, 2005. 
83 Listagem dos PPAE disponível no Anexo 2. 
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Para Karns e Mingst84, a comunidade internacional tem sido melhor a articular 

objetivos do que a colocar em prática políticas que visem alcançar ganhos concretos. O 

cancelamento da dívida para os países mais endividados, 32 dos quais estão em África, 

é apenas uma resposta parcial ao problema da redução da pobreza. 

 

III.3. Segurança  

A interacção entre pobreza e conflito violento coloca graves ameaças não só às 

vítimas imediatas mas também à segurança colectiva da comunidade internacional. Mas 

importa notar que a natureza do conflito mudou. Actualmente, receiam-se guerras locais 

e regionais que ocorrem sobretudo em países pobres, no interior de estados fracos. 

De acordo com o RDH de 200585, «O problema com o actual plano de batalha é 

uma estratégia militar sobredesenvolvida e uma estratégia de segurança humana 

subdesenvolvida.» 

A pobreza, a rutura social e o conflito civil constituem três aspectos centrais na 

ameaça à segurança global. Para reduzir essa ameaça, importa um novo acordo sobre a 

ajuda, evitando que estados propensos ao conflito ou em situações de pós conflito 

fiquem dependentes da ajuda; maior transparência entre os doadores, clarificação sobre 

as razões para reduzir os investimentos em países com tendência para o conflito; maior 

transparência na gestão dos recursos; reduzir o fluxo de pequenas armas que alimentam 

os conflitos nacionais ou regionais e cortar os fornecimentos às áreas de conflitos 

violentos; construir capacidade regional – criar uma força de manutenção de paz 

operacional da União Africana; trabalhar tendo em vista a coerência internacional. 

Importa também criar capacidade regional, em áreas que vão desde a criação de 

sistemas eficazes de aviso precoce à intervenção. 

Acontece, no entanto, que os receios de segurança actuais estão a fazer com que 

alguns doadores redirecionem as suas linhas de ajuda para países que consideram que 

podem vir a constituir uma ameaça. Isto poderá comprometer programas em curso ou 

desacelerar a saída da pobreza de ouros PED com verdadeira capacidade de gestão da 

ajuda. 

                                                           
84 KARNS, Margaret and MINGST, Karen – in “Promoting Human Development and Economic Well-
Being” - International Organizations: The politics and Processes of Global Governance. Boulder, 2004 
85 PNUD – Human Development Report 2005 – International Cooperation at a crossroads – Aid, trade 
and security in an unequal world. New York, 2005.  
Versão portuguesa disponível em: http://hdr.undp.org/en/media/hdr05_po_complete.pdf  
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III.4. Ajuda Pública ao Desenvolvimento  

A questão da ajuda ainda não está completamente clara e definida hoje em dia. 

Continua a questionar-se quanto e que tipo de ajuda deve ser dada, de quem para quem, 

como pode a eficácia da ajuda ser maximizada para gerar mais crescimento nos PED, de 

que forma está a ser processada, e quais as dificuldades e diferenças na sua medição. 

O próprio orçamento para qualquer programa de ajuda inclui aspetos que 

doadores e recetores não consideram exatamente ajuda na sua forma pura, podendo 

variar desde custos administrativos à contratação de assistentes técnicos, especialistas, e 

consultores no país doador ou instituição ou no terreno. 

Até ao fim da Guerra Fria, grande parte do que se considerou ajuda estava pouco 

ligado aos objectivos de desenvolvimento humano. Os doadores estavam mais 

interessados em objectivos geopolíticos, tendo sido tolerados comportamentos de vários 

tipos de regimes. O cariz da ajuda não mudou radicalmente com a queda do Muro de 

Berlim mas as novas preocupações de segurança podem trazer distorções às decisões de 

afectação da ajuda. 

De acordo com o PNUD86, a ajuda deve ser encarada como um investimento na 

segurança e na prosperidade e não como uma despesa.  

A definição internacionalmente aceite do conceito de Ajuda Pública ao 

Desenvolvimento é da autoria do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD)87 da 

OCDE. Este organismo adotou o termo APD em 1969, mas a definição que permanece 

até à atualidade foi elaborada em 1972, na “Recomendação sobre as condições 

financeiras e modalidades de ajuda”88. De acordo com este documento, a APD consiste 

na “… totalidade dos fluxos de recursos fornecidos aos países menos desenvolvidos e às 

instituições multilaterais… pelas agências oficiais, incluindo o Estado e os governos 

locais, ou pelas agências executoras e que … respondem aos seguintes critérios: a) 

serem distribuídos com o principal objetivo de promover o desenvolvimento económico 

e melhorar o nível de vida dos países menos desenvolvidos; b) revestirem um caráter de 

favor e comportarem um elemento de liberalidade, pelo menos, igual a 25%”89. 

Na definição do CAD, consideram-se PED todos os países que nos últimos 3 

anos registaram um rendimento nacional bruto per capita inferior a 9 206 dólares. 
                                                           
86 ibidem 
87 O CAD foi fundado em 1961, aquando da OCDE, e funciona como um comité especializado que trata 
de questões relacionadas com a ajuda e cooperação com os PED. 
88 CAD – “Recomendação sobre as condições financeiras e modalidades de ajuda”. Este documento foi 
adotado pelo CAD em 17 de outubro de 1972, tendo produzido efeitos a partir de 1 de janeiro de 1973. 
89 ibidem 
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Em termos efetivos, a APD pode assumir a forma de projeto ou programa, 

transferência de dinheiro, cooperação técnica, fornecimento de bens e serviços, 

operação de alívio da dívida ou uma contribuição para uma ONG ou para um organismo 

multilateral. A Ajuda por ser canalizada pela via bilateral, quando é fornecida de 

governo para governo, estando fortemente ligada a considerações políticas e, pela via 

multilateral. Neste caso, a ajuda é canalizada através de contribuições para os 

orçamentos das organizações multilaterais que atuam na área do desenvolvimento, 

como a ONU. Estas, por sua vez, gerem os fundos de forma autónoma. 

Outra forma de ajuda são os donativos das ONGs, ou seja, fundos próprios 

destas organizações que são canalizados para os PED sob a forma de donativos 

privados, sem fins lucrativos. 

Quando foi assinada a Declaração do Milénio, os orçamentos internacionais de 

ajuda representavam uma parcela baixa do rendimento nacional, de acordo com o 

PNUD90, estando o copo da ajuda três quartos vazio. Agora, está meio cheio e a encher. 

Com base num compromisso assumido antes de Monterrey de atingir a meta de 

0.33% do RNB até 2006, os 15 estados-membros mais ricos da UE, acordaram em 2005 

uma meta mínima adicional de 0.51% até 2010, como passo intermédio para atingirem o 

compromisso de 0-7% até 2015. Os 10 membros mais pobres concordaram com uma 

meta de 0.17% para 2010 e 0.34% até 2015. 

No caso dos EUA, a Millennium Challenge Account (Conta do Desafio do 

Milénio), foi o elemento central de um compromisso de aumentar a ajuda em 50%. 

Apesar de os EUA terem aumentado o seu orçamento de ajuda, as dotações no âmbito 

da Conta do Desafio do Milénio ficaram aquém dos pedidos da Administração. Em 

2005, o Congresso autorizou 1.5 mil milhões de dólares, face a um pedido de 2.5 mil 

milhões. No entanto, mais de 40% dos 3.8 mil milhões de aumento da ajuda ao 

desenvolvimento dos EUA, em 2003, foram reservados para o Iraque. 

O desvio da ajuda do financiamento dos ODM para a reconstrução pós-conflito 

ou outros objectivos estratégicos acaba por ser uma ameaça para o desenvolvimento 

humano. 

Os orçamentos da ajuda reflectem o modo como os governos e a opinião pública 

encaram a pobreza mundial e as suas obrigações e interesses em combatê-la. O que os 

                                                           
90 PNUD – Human Development Report 2005 – International Cooperation at a crossroads – Aid, trade 
and security in an unequal world. New York, 2005.  
Versão portuguesa disponível em: http://hdr.undp.org/en/media/hdr05_po_complete.pdf  
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governos consideram como aceitável reflete uma avaliação dos custos e benefícios da 

despesa pública.  

Os doadores também se deparam agora com novos desafios internos: défice 

fiscal, dívida pública, pressões fiscais associadas ao envelhecimento da população, 

desemprego, baixo crescimento, causando aumento de pressão sobre a despesa pública.  

Há quem defenda a aplicação de impostos internacionais (por exemplo, um 

imposto internacional sobre o combustível para a aviação) para criar maior 

financiamento para o desenvolvimento, ao mesmo tempo que representaria uma fonte de 

finanças previsíveis. 

É difícil medir o sucesso da ajuda, dado que por um lado não é fácil de ser 

medida, e por outro é difícil criar relações de causa-efeito. Um indicador da forma como 

os países se estão a comportar em relação à Ajuda, poderá ser o cumprimento ou 

incumprimento da meta de 0.7% do PIB como percentagem acordada pelos doadores na 

Declaração do Milénio. No Anexo 17, é possível analisar-se com pormenor a evolução 

da APD na primeira década do novo milénio, com uma tendência em geral crescente até 

2008 mas registando algumas diminuições em 2009, fruto da crise económico-

financeira internacional.  

Não há uma forma única para atingir melhores resultados na distribuição de 

rendimentos. Para muitos países, sobretudo da África Subsahariana, são necessárias 

medidas para libertar o potencial produtivo da agricultura dos pequenos proprietários e 

das áreas rurais. A educação é também uma das chaves para uma maior equidade. 

Políticas fiscais com atenção social podem dar segurança e retirar da pobreza algumas 

populações. É necessário reformar o sistema de ajuda internacional para que se volte ao 

caminho dos ODM.  

No mesmo relatório, foram identificadas três condições para uma ajuda eficaz: 

tem de ser prestada em quantidade suficiente para permitir a entrada no caminho do 

desenvolvimento humano; tem de ser prestada numa base previsível, com baixos custos 

de transacção; deve ser apropriada a nível nacional. 

Em termos práticos, de acordo com o relatório dos ODM de 201191, publicado 

pela ONU, em 2010 a Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, Noruega, e Suécia 

ultrapassaram o objectivo da ONU de 0.7% do RNB para APD. Os maiores doadores 

em termos de volume foram os EUA, Reino Unido, França, Alemanha e Japão. Os 

                                                           
91 United Nations - The Millennium Development Goals Report 2011, We Can End Poverty. New York, 
2011. Disponível online em: http://www.un.org/millenniumgoals/11_MDG%20Report_EN.pdf 
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maiores aumentos de APD em termos reais entre 2009 e 2010 foram feitos pela 

Austrália, Bélgica, Canadá, Japão, Portugal, República da Coreia e Reino Unido. 

Em 2005, os 15 estados-membros da UE que são membros do CAD 

comprometeram-se com um mínimo de 0.51% do RNB para APD até 2010. Portugal 

ficou pelos 0.29%, só seguido pela Grécia (0.17%) e Itália (0.15%). 

Um survey da OCDE mostra que a ajuda irá crescer a 2% entre 2011 e 2013, 

face a uma média de 8% nos últimos três anos. Espera-se que a ajuda para África 

aumente apenas 1% ao ano em termos reais, face a uma média de 13% nos últimos três 

anos. 

 

III.5. Motivações para a Ajuda 

As motivações para a Ajuda podem ser de diversa natureza, mudar no tempo, e 

variar entre os países e atores da Cooperação.  

Mais uma vez, fará sentido pensar-se nos princípios e valores da Teoria Liberal.  

Assim, uma das primeiras motivações poderá ser um espírito de solidariedade ou 

uma vontade de comprometimento com os princípios internacionalmente acordados, 

como refere Maria Manuela Afonso92. No entanto, estão também normalmente 

associados motivos de segurança nacional (e fronteiras), interesses políticos, comerciais 

e/ou de investimento, sobretudo quando poderá advir um acesso privilegiado a recursos 

e mercados, através da preservação de laços históricos, sobretudo quando se tende a 

praticar uma “ajuda ligada”93. Analisaremos mais à frente se será o caso de Portugal. 

Porém, deve estabelecer-se uma distinção entre países doadores com passado 

colonial e países sem esta componente histórica. Nestes casos, as motivações serão mais 

de ordem ética, moral e humanitária94. Estes evoluíram depois para a sensibilidade às 

situações de emergência e catástrofes. Podem ser também considerados interesses de 

expansão cultural, e mais recentemente preocupações com o ambiente e 

sustentabilidade, limitação das migrações internacionais, fluxo de narcóticos, risco de 

epidemias e luta contra o terrorismo. 

                                                           
92 AFONSO, Maria Manuela e FERNANDES, Ana Paula – abCD Introdução à cooperação para o 
Desenvolvimento, revista Fórum DC. Edição: Instituto Marquês de Valle Flôr e OIKOS – Cooperação e 
Desenvolvimento, Lisboa, 2005. 
93 A Ajuda é ligada quando há exigência por parte dos doadores de os donativos ou empréstimos serem 
usados para adquirir bens e serviços no país doador. 
94 Os países do Norte da Europa poderão ser um exemplo. Outros países sem passado colonial, como os 
EUA, o Canadá ou o Japão, fizeram refletir nas suas políticas de ajuda interesses comerciais ou políticos. 
Israel tem sido um exemplo de um dos maiores recetores de Ajuda per capita do mundo. 
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Nos últimos anos, a Aid Watch tem realçado uma tendência dos estados 

membros da UE focarem os seus programas de ajuda nos seus próprios interesses 

económicos e de segurança. De acordo com o Relatório de Monitorização da Ajuda 

Pública ao Desenvolvimento da Aid Watch de 201295, a ajuda global dos países do CAD 

para a África Subsahariana diminuiu 0.9% em 2011 enquanto a ajuda total para África 

aumentou na mesma proporção, o que é justificado pelo facto de os doadores 

canalizarem mais ajuda para o Norte de África após as revoluções na região. 

 

                                                           
95

 Relatório Aid Watch 2012 – Aid We Can – Invest More in Global Development. CONCORD, 2012. 
O Relatório da Aid Watch tem sido publicado anualmente desde 2006 e é elaborado pelas ONGDs 
europeias que monitorizam e reportam os níveis da ajuda. 
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Capítulo IV: O Debate da Ajuda Pública ao Desenvolvimento 
na Cena Internacional   

IV. 1. Atores e Mecanismos  

Tomando como enquadramento as disposições anteriores sobre APD, justifica-se 

analisar em mais pormenor as formas como ela ocorre e conhecer os atores envolvidos. 

De acordo com Patrícia Magalhães Ferreira96, consultora e investigadora do 

Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais, «o panorama da cooperação para o 

desenvolvimento está em mutação acelerada. Na última década, assistimos a uma 

evolução sem precedentes da complexificação de todo o sistema, incluindo um 

alargamento exponencial do número de actores envolvidos na “ajuda não-pública”, 

através da participação crescente de fundações privadas e outras entidades que por vezes 

ultrapassam até os orçamentos para a cooperação de alguns países desenvolvidos. A 

estas podemos juntar as ONG, movimentos cívicos ad-hoc, instituições de saúde, 

instituições desportivas, sindicatos, comunidades migrantes, e mesmo iniciativas de 

carácter individual que proliferam no sector. Perante este cenário, existem inúmeras 

contradições e divergências de posição no sector, para além de grupos de interesse que 

competem por poder, por posições e por financiamentos.» 

Pode também dizer-se que nos últimos anos se tem assistido a uma nova 

geografia de ajuda internacional, não só devido ao reforço da cooperação entre os PED 

como à presença crescente de “novos” doadores como a China, Índia, Brasil, Turquia, 

Arábia Saudita ou Coreia do Sul, que oferecem fontes alternativas de apoio aos PED 

(Figura 3).  

Atualmente, a ajuda chega aos PED tanto por via direta bilateral (de governo 

para governo), como por via multilateral através de organismos como a ONU, 

Instituições de Bretton Woods97 – FMI e BM –, G7, Bancos Regionais de 

Desenvolvimento Multilateral e ONGs98.  

                                                           
96 IPAD – Patrícia Magalhães Ferreira - «Uma agenda de desenvolvimento global pós-2015: Arquitectura 
e eficácia da ajuda em perspectiva», in A Eficácia da Ajuda e do Desenvolvimento. Debates e 
Perspectivas sobre a Ajuda ao Desenvolvimento…a propósito do IV Fórum de Alto Nível sobre Eficácia 
da Ajuda. IPAD, Lisboa, Novembro 2011 
97 Para satisfazer obrigações legais para com os seus acionistas, o FMI e o BM, levam a cabo análises 
anuais detalhadas de gestão orçamental, sistemas de finanças públicas e despesa pública. Os governos são 
solicitados a apresentar contas auditadas de acordo com parâmetros internacionais. 
98 Pode encontrar-se no Anexo 3 mais informação sobre cada um destes atores e sobre a forma como cada 
um contribui para a APD. 
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O financiamento do desenvolvimento varia em função da sua origem e natureza. 

A escolha do instrumento mais adequado para um país depende de fatores como a 

qualidade da gestão das despesas públicas e da macroeconomia, o grau de dependência 

fiscal dos recursos do doador, o grau de apropriação da reforma das políticas por parte 

do Governo e o nível da capacidade administrativa do Estado. Os atores da cooperação 

podem também escolher se preferem atuar ao nível macro, ao nível do setor ou ao nível 

do projeto.  

 

Figura 3 – Ajuda ao desenvolvimento, reportada pelos doadores em 2009 (mil milhões de dólares) 

FONTE: CAD/OCDE 

 

A tendência tem sido para o uso de instrumentos cada vez mais amplos e mais 

participativos com as estruturas de governo dos países recetores. Esta mudança deve-se 

sobretudo à alteração das condicionantes da ajuda e à perceção de que há várias 

variáveis interligadas na questão da pobreza.  

Até meados dos anos 90, a política de Ajuda foi dominada pelas abordagens do 

ajustamento estrutural, o que se deveu não só à perda de confiança dos doadores nas 

estratégias comandadas pelo Estado, como também à indexação da condicionalidade na 

Ajuda para encorajar mudanças nas políticas. A partir de meados dos anos 90, percebeu-

se que as políticas de ajustamento estrutural não tiveram sucesso em alguns países de 

baixo rendimento, o que levou a mudanças na política de cooperação internacional. 

Começam assim a emergir as Estratégias de Redução da Pobreza.  

Estas Estratégias têm por referência os ODM enquanto metas internacionais para 

a erradicação da pobreza e adotam uma mudança na condicionalidade da concessão da 
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ajuda, sobretudo nos países onde a Ajuda é uma parte significativa do total das despesas 

públicas. Existem, depois, mecanismos específicos para implementar a ajuda: 

 

A Cooperação Técnica - A Cooperação Técnica (CT) tem sido um dos pilares da 

Ajuda. Tem como objetivo o desenvolvimento institucional baseado no 

desenvolvimento dos recursos humanos, melhoria dos níveis de qualificação, know how 

técnico e aptidões produtivas dos PED. Em termos gerais, visa reforçar os quadros 

técnicos de um país, dar formação e fortalecer a capacidade institucional.   

Desde os anos 80, o capacity building99 (enquanto instrumento de criação e 

reforço das capacidades humanas e institucionais), é visto como o principal instrumento 

para ajudar instituições fracas. Nos anos 90, passou a ser bastante utilizado por agências 

doadoras, como o BM e o PNUD.  

No entanto, o debate acerca da CT tem sido intenso. No início de 2001, o PNUD 

veio chamar a atenção para os problemas associados, lançando a iniciativa “Reforming 

technical cooperation for capacity development” 100. A assistência técnica desempenha 

um papel importante no apoio ao desenvolvimento e à construção de capacidade, mas 

grande parte dela representa despesa nos países doadores. 

No âmbito da iniciativa, têm-se vindo a desenvolver uma série de parcerias e 

muito embora não se traduza na prática numa política do PNUD, entende-se a iniciativa 

como um mecanismo impulsionador de debate em torno do desenvolvimento de 

capacidades e do papel dos parceiros externos.  

O objectivo último é dar um novo fôlego à questão do desenvolvimento de 

capacidades e entender em que medida pode ser impulsionada pela cooperação externa. 

Todo o processo deverá estar concentrado nos principais beneficiários, isto é, os PED. 

Neste âmbito, o PNUD identificou dois problemas principais: primeiro, não se 

deve ignorar as capacidades existentes nos PED e substituí-las por conhecimentos e 

sistemas produzidos noutros contextos; segundo, a relação assimétrica entre doador e 

recetor que leva o doador a pensar que pode controlar todo o processo e ao mesmo 

tempo a considerar o país recetor como um parceiro igual. 

                                                           
99 O PNUD define capacity building como um processo através do qual os indivíduos, organizações, 
instituições e sociedades desenvolvem capacidades, individuais ou coletivas, para desempenhar funções, 
resolver problemas, estabelecer e alcançar objetivos, compreender e lidar com as suas necessidades de 
desenvolvimento num contexto amplo e de forma sustentável (PNUD, 1997, Capacity Development, 
Technical Adviser Paper 2). 
100 Pode consultar-se mais informação sobre a iniciativa em: 
http://mirror.undp.org/capacity/about/index.html 
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A Cooperação Financeira - A APD é também constituída pela Cooperação Financeira. 

Trata-se de um tipo de Ajuda que se destina a objetivos de desenvolvimento económico 

e que dispõe de dois instrumentos principais: a Ajuda Projeto e a Ajuda Programa. 

Como o nome indica, a Ajuda projeto implica uma intervenção precisa e 

delimitada no país recetor, onde são identificados com detalhe os objetivos, as 

atividades e as despesas. Tem normalmente um sistema de gestão próprio mas não 

pressupõe condicionalidade sobre as políticas. 

Com a crise dos anos 80, detetaram-se novas necessidades. Era preciso um 

instrumento que efetuasse mudanças nas políticas e que criasse capacidades 

governativas. Com a ajuda projeto, os sistemas e estruturas locais praticamente não 

eram usados, o que limitava a apropriação por parte dos governos e tornava difícil fazer 

uma seleção de projetos na ótica dos recetores. Não eram também devidamente 

integrados com as políticas do setor e com uma estratégia de financiamento sustentável 

a médio prazo.  

A Ajuda programa financeira difere da anterior sobretudo porque não se destina 

a financiar um projeto específico e porque implica poucas condições quanto à forma 

como o Governo deve utilizar os recursos. Pode, contudo, incluir condicionalidade 

política. 

A partir dos anos 90, com as abordagens sectoriais, a ajuda programa ganhou 

importância. A forma mais recente de se processar consiste em conceder apoio direto ao 

Orçamento, de modo a que a Ajuda fique plenamente inserida na programação e nos 

compromissos do governo101.  

 

Apoio ao Orçamento - O apoio ao orçamento promove a capacitação institucional do 

país recetor, a prestação de contas e a apropriação. Deve, no entanto, ser vocacionada 

para países que tenham capacidade de gestão dos fundos públicos e de governação 

considerados satisfatórios. Este apoio ao orçamento pode ser feito através de um apoio 

geral ao orçamento ou através de apoio sectorial. 

Este mecanismo tem vantagens como custos de transação mais baixos, aumenta 

a afetação eficiente das políticas públicas, reforçando a importância do sistema de 

Orçamento nacional, aumenta a previsibilidade da Ajuda, centra a atenção na atuação do 

                                                           
101 AFONSO, Maria Manuela e FERNANDES, Ana Paula – abCD Introdução à Cooperação para o 
Desenvolvimento. Revista Fórum DC, Instituto Marquês de Valle Flôr. Lisboa, 2005. 



 64

setor público e na prestação de contas. Além disso, reforça o sistema de governo e 

melhora o diálogo entre doadores e recetores relativamente a políticas a implementar. 

No entanto, caracteriza-se também pela forte prestação de contas, devida ao 

doador, relativamente à utilização dos fundos. Está-lhe ainda associada a 

condicionalidade política, existindo um calendário definido de implementação das 

políticas. 

Este tipo de abordagens deve ser adaptado à realidade muito própria de cada 

país, embora se possa questionar a apropriação local e até que ponto não é reflexo das 

posições de determinados doadores sobre as políticas sectoriais. 

Como qualquer outro mecanismo, também contém inconvenientes: o doador tem 

de acreditar que o país recetor vai fazer uso dos fundos de acordo com o previsto e vai 

cumprir as estratégias inicialmente acordadas; da parte do recetor, é necessário criar 

garantias em como usará mecanismos transparentes e atuará de acordo com os 

princípios da boa governação; países que se deparem com problemas de corrupção, 

dificilmente reúnem condições para a sua utilização; reduz a visibilidade do doador, se 

comparado com outros instrumentos de ajuda bilateral; nos casos de fraca capacidade de 

gestão das finanças públicas, pode haver desvios de fundos para outras áreas, dado ser 

difícil o acompanhamento da sua utilização nestes casos102. 

 

 

IV. 2. Conferência de Monterrey  

Estando já identificado o quadro de surgimento da ajuda e a forma como se 

processa, importa notar os avanços e aperfeiçoamentos das disposições feitas em 2000. 

De facto, a Cimeira do Milénio não foi o único grande evento em torno dos PED. 

Outro marco igualmente importante foi a Conferência sobre o Financiamento do 

Desenvolvimento que ocorreu em Março de 2002, em Monterrey. Desta Conferência 

resultou o chamado Consenso de Monterrey103, onde constam os compromissos de 

todos os países para ajudar os PED e, sobretudo, os países menos avançados (PMA) a 

atingir os ODM. Em Monterrey, identificaram-se seis áreas fundamentais onde era 

necessário melhorar a cooperação, enunciadas na Figura 4.  

 

                                                           
102 ibidem 
103 Texto do Consenso de Monterrey disponível em:  
http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf. 
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Figura 4 – Áreas a Melhorar no âmbito da Cooperação 

Conferência 

de  

Monterrey  

1 Aumentar a mobilização dos recursos financeiros. 

2 
Aumentar os fluxos de investimento privado internacional e ampliar a sua 

distribuição geográfica. 

3 Alargar o acesso aos mercados e assegurar regimes comerciais justos e equitativos. 

4 Reforçar a APD. 

5 Resolver os problemas difíceis da dívida dos PED. 

6 

Aumentar a coerência das estruturas financeiras mundiais e regionais e promover a 

justa representação dos PED no processo de tomada de decisões a nível 

internacional. 

FONTE: Elaboração própria com base em AFONSO, Maria Manuela e FERNANDES,  

Ana Paula – abCD Introdução à Cooperação para o Desenvolvimento.  

Revista Fórum DC, Instituto Marquês de Valle Flôr. Lisboa, 2005. 

 

Quanto à questão específica da APD, estabeleceram-se compromissos 

quantitativos e qualitativos: em termos quantitativos definiu-se a meta de 0.7%104 do 

Rendimento Nacional Bruto (RNB) para a APD, sendo pelo menos 0.15% para os PMA 

e foi aprovado pela primeira vez um calendário concreto para aumento da APD até 

2006; em termos qualitativos, reforçou-se a necessidade de melhorar a qualidade da 

Ajuda através de uma maior harmonização de procedimentos, de progressos no 

desligamento105, utilização de instrumentos de apoio ao Orçamento quando apropriados, 

adoção dos quadros de desenvolvimento definidos e conduzidos pelos PED, tendo como 

fim último o aumento da eficácia da ajuda.  

Em Monterrey ficou, assim, claro que a ajuda é apenas um dos elementos da 

equação do desenvolvimento, dado que em última instância o desenvolvimento depende 

da coordenação e da coerência de um conjunto variado de políticas, internas e externas. 

 
                                                           
104 Esta meta tinha sido acordada pela primeira vez nos anos 60. 
105 O termo de “Ajuda Ligada” refere-se a empréstimos e donativos cuja concessão ao país beneficiário 
tem inerente a aquisição de bens e serviços no país doador. Por “Ajuda Desligada” entende-se os 
empréstimos e donativos cuja concessão não implica quaisquer aquisições ao país doador. 
A questão da ajuda desligada por oposição a ajuda ligada tem surgido em paralelo com o debate da 
eficácia da ajuda. A corrente dominante do debate internacional defende que associar à ajuda a compra de 
bens e serviços no país doador implica custos bastante elevados para os países beneficiários, apontando-se 
para um aumento de custos na ordem dos 15% a 30%. Deste modo, quanto mais for possível desligar a 
ajuda, mais se irá contribuir para o aumento da sua eficácia, estando a contribuir-se também para que os 
países beneficiários possam adquirir os seus bens e serviços nos mercados globais,  conforme informação 
disponibilizada pelo IPAD:  
http://www.ipad.mne.gov.pt/CooperacaoDesenvolvimento/AjudaPublicaDesenvolvimento/Eficácia%20da
%20Ajuda/Paginas/default.aspx 
http://ns1.ipad.mne.gov.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=202&Itemid=222 
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IV. 3. Declaração de Roma sobre a Harmonização  

Para aumentar a eficácia da Ajuda era necessária uma abordagem centrada no 

país com a respetiva apropriação e liderança, ao mesmo tempo que se reforçam as suas 

capacidades.  

Assim, em 2003, aquando do I Fórum de Alto Nível para a Harmonização, surge 

a Declaração de Roma sobre Harmonização106, centrada na necessidade de 

harmonização das políticas e práticas dos doadores e do seu alinhamento com os 

sistemas nacionais dos países parceiros. 

O objetivo era a adoção de procedimentos comuns, planos de trabalho conjuntos 

e tomada de decisões partilhada, com troca de informações. Isto ajudaria a aliviar a 

carga administrativa dos parceiros e a tornar a Ajuda mais eficaz. 

 

IV. 4. II Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia da Ajuda – Conferência 

de Paris 

Em Março de 2005 a OCDE promove o II Fórum de Alto Nível para a Eficácia 

da Ajuda, reunindo em Paris os Ministros dos Países Desenvolvidos e em 

Desenvolvimento com o objetivo de reformular as modalidades de entrega e gestão da 

ajuda. Abordou-se também a problemática do aumento dos volumes de ajuda, tendo-se 

chegado à Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda107. 

Nesta Declaração identificaram-se as dimensões fundamentais para a Eficácia da 

Ajuda: apropriação, alinhamento, harmonização, gestão centrada em resultados e 

responsabilidade mútua. Para a sua concretização, criaram-se Indicadores de 

Progresso108. 

Como se pode ler no Relatório da Cooperação para o Desenvolvimento de 2005 

da OCDE109, desta declaração resultaram reformas e compromissos importantes. 

Primeiro, mudou a agenda da eficácia da Ajuda para um nível micro, ao invés dos 

consensos gerais de acordos anteriores, delineou um plano de atividades e ações para 

melhorar a qualidade da ajuda e criou compromissos de acordo com os princípios de 
                                                           
106 Declaração de Roma disponível em: http://www.oecd.org/dataoecd/54/50/31451637.pdf. 
107 OCDE - Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda, 2005. Disponível online em:  
http://www.oecd.org/dataoecd/56/41/38604403.pdf 
108 Pode consultar-se os cinco princípios da Eficácia da Ajuda e os Indicadores de Progresso em mais 
detalhe no Anexo 4.A Declaração de Paris está disponível em português em:  
http://www.oecd.org/dataoecd/56/41/38604403.pdf  
109 OCDE – «Aid Effectiveness: Three Good Reasons Why the Paris Declaration Will Make a 
Difference» in 2005 Development Cooperation Report, Chapter 3, Volume 7, Nº 1, OECD 2006. 
Disponível online em: http://www.oecd.org/dataoecd/53/30/36364587.pdf 
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eficácia. Além disso, pela primeira vez, doadores e PED comprometeram-se a medir o 

seu desempenho no aumento da eficácia da ajuda através de um conjunto de indicadores 

e objetivos logo para o ano de 2010. A partir deste momento, passa-se do objetivo de 

metas simplesmente quantitativas para metas de eficácia da ajuda. O debate centra-se 

agora nesta questão. 

Segundo o relatório oficial Aid Efectiveness 2005-10: Progress in implementing 

the Paris Declaration110, os progressos não têm sido uniformes. Desde 2005, mais do 

que triplicou o número de PED que têm em curso estratégias nacionais de 

desenvolvimento sólidas. Num quarto dos países em desenvolvimento inquiridos em 

2005, existem actualmente estruturas direcionadas para os resultados, que monitorizam 

os progressos em termos de prioridades de desenvolvimento nacionais. Cada vez mais, 

estão também disponíveis estatísticas relacionadas com os ODM. 

De forma mais moderada, registaram-se outros avanços. Apesar de os actores 

não estatais estarem mais envolvidos na delineação de estratégias de desenvolvimento 

nacionais em muitos PED, em alguns estados persistem os obstáculos à criação de um 

ambiente favorável para as actividades da sociedade civil. Também os esforços para 

melhorar o apoio ao desenvolvimento de capacidades têm sido mistos. Por um lado, os 

doadores alcançaram o objectivo da cooperação técnica coordenada mas, por outro, a 

oferta continua a ditar frequentemente o apoio ao desenvolvimento de capacidades, em 

vez de dar resposta às necessidades dos PED. 

Mais de um terço dos PED que participaram no inquérito de 2011 demonstrou 

melhorias na qualidade dos seus sistemas públicos de gestão financeira ao longo do 

período 2005-2010. Mas paralelamente, um quarto destes países registou retrocessos. 

 

IV. 5. III Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia da Ajuda – Agenda 

para a Ação de Acra  

Em setembro de 2008, realizou-se o III Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia da 

Ajuda em Acra, do qual resultou a Agenda para a Ação de Acra (AAA)111. A AAA veio 

reforçar o compromisso de doadores e parceiros, através da implementação de ações 

prioritárias concretas em áreas que registaram menos desenvolvimentos no âmbito da 

                                                           
110 Disponível em:  
http://www.aideffectiveness.org/busanhlf4/images/stories/hlf4/Progress_Since_Paris_Part_I.pdf 
111 Pode consultar-se o texto da AAA em Português em 
http://www.oecd.org/dataoecd/58/59/41202060.pdf. 
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Declaração de Paris. Esta Agenda compromete os doadores e os PED a agirem 

rapidamente na promoção da eficácia da Ajuda, e define compromissos para garantir a 

liderança dos PED nos seus programas de desenvolvimento.  

Acra possibilitou também alargar o debate às organizações da sociedade civil, 

que foram encaradas como um ator relevante no sucesso dos objetivos estabelecidos. A 

Agenda para Ação de Acra reforçou a importância dos 5 princípios da Declaração de 

Paris, que foram sendo incorporados em vários documentos comunitários, o que por sua 

vez tem implicações diretas nas políticas de cooperação dos Estados Membros. 

Ainda na senda da Declaração de Paris, registou-se outro importante passo em 

2010, com a realização de um evento de alto nível sobre as questões da cooperação sul-

sul e do desenvolvimento de capacidades, tendo reunido mais de 130 líderes de países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, organizações regionais e multilaterais, 

representantes da sociedade civil e parlamentares. Deste evento, resultou a Declaração 

de Bogotá Rumo a Parcerias para o Desenvolvimento Eficazes e Inclusivas. 

Os signatários comprometeram-se a reforçar a cooperação sul-sul, aprofundado a 

partilha de conhecimentos, troca de experiências e aumentando a transparência. Focou-

se também a qualidade da ajuda e a cooperação entre os países em desenvolvimento e 

de rendimento médio. 

 

 

IV. 6. IV Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia da Ajuda – Busan  

De 29 de novembro a 1 de dezembro de 2011 decorreu em Busan, na Coreia do 

Sul, o IV Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia da Ajuda. Este Fórum contou com a 

presença dos representantes de governos de todo Mundo, assim como de ONGs e de 

organizações da sociedade civil e representantes do setor privado. Neste Fórum, fez-se 

um balanço dos progressos registados desde a Declaração de Paris e verificou-se que a 

nível geral apenas um dos 13 objetivos estabelecidos até 2010 tinham sido atingidos, 

designadamente a cooperação técnica coordenada – coordenação entre os doadores para 

apoiar o desenvolvimento das capacidades dos países recetores.  

No final, os líderes acordaram a criação de uma Declaração de Parceria de 

Cooperação para o Desenvolvimento Eficaz: «As we focus on implementing our 
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commitments at the country level, we will form a new, inclusive Global Partnership for 

Effective Development Cooperation to support implementation at the political level»112.  

Um dos pontos também bastante reforçados nesta Cimeira foi a importância da 

Cooperação Sul-Sul. Analisando o documento final do Fórum113, é possível notar a 

importância conferida às sinergias que podem ser criadas e aproveitadas entre parceiros 

do Sul, numa base voluntária: “In Busan, we forge a new global development 

partnership that embraces diversity and recognises the distinct roles that all 

stakeholders in cooperation can play to support development.”114 

Adotou-se também um novo acordo sobre o comprometimento em torno dos 

estados frágeis – o New Deal for Engagement in Fragile States – que estabelece cinco 

objetivos para atribuir clareza às prioridades destes estados: melhoria das políticas, 

fomentando políticas inclusivas e de resolução e conflitos; segurança, estabelecendo e 

reforçando a segurança das populações; justiça, lidando com as injustiças e facilitando o 

acesso das pessoas à justiça; estruturas económicas, gerando emprego e melhorando o 

nível de vida; e, rendimentos e serviços, gerando receitas e construindo capacidade para 

a distribuição justa de serviços. O “New Deal”, encontra as suas bases nos acordos e 

declarações anteriormente elaborados115, sendo a implementar por um período 

experimental, entre 2012 e 2015. 

De Monterrey a Busan, nota-se, assim, uma linha condutora em termos de 

matérias e preocupações que foram inseridas no debate em torno dos PED. Do 

Consenso de Monterrey resultou a chamada de atenção para as variadas questões: 

aumento dos recursos financeiros e do investimento, acesso dos PED a mercados e 

regimes comerciais justos, reforço da APD, reavaliação da dívida dos PED e inserção 

destes países na tomada de decisões a nível internacional. E antecipou-se também a 

problemática da eficácia da ajuda que teve o seu maior fôlego na Declaração de Paris. 

Antes desta, a Declaração de Roma vem reforçar a necessidade de harmonização 

de políticas e práticas entre doadores e PED e adopção de procedimento comuns, como 

forma de diminuir a carga administrativa e contribuir para a eficácia da ajuda. 

                                                           
112 Texto da Declaração disponível em: 
 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/capacity_building/Busan_Effective_Development_EN.pdf. 
113 OCDE – «Aid Effectiveness: Three Good Reasons Why the Paris Declaration Will Make a 
Difference» in 2005 Development Cooperation Report, Chapter 3, Volume 7, Nº 1, OECD 2006. 
Disponível online em: http://www.oecd.org/dataoecd/53/30/36364587.pdf 
114 Documento disponível em www.busanhlf4.org  
115 Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda (2005); Principles for Good International Engagement 
in Fragile States and Situations (2007); Kinshasa Statement (2008); Agenda para Ação de Acra (2008), 
Declaração de Dili, e declarações seguintes do g7+ (2010-2011), Monrovia Roadmap (2011).  



 70

Paris é o exponente máximo da questão da eficácia, no conjunto de cinco 

princípios que elenca como forma de reformulação da entrega e gestão da ajuda. Além 

disso, esta questão passa para o nível micro. Acra vem reforçar a acção nas áreas menos 

desenvolvidas no âmbito da Declaração de Paris, clarificando a importância da liderança 

dos PED nos seus programas de desenvolvimento e trazendo para o cerno do debate as 

organizações da sociedade civil. 

Finalmente, Busan em 2011, faz um reforço de tudo o que ficara para traz, mas 

insere a variável da importância da cooperação sul-sul, assim como realinha a ajuda em 

torno dos estados frágeis em torno de um conjunto de cinco objectivos prioritários, 

como sendo a segurança ou a melhoria de políticas. 

Conclui-se, assim, que estava criado o quadro norteador da questão da ajuda. De 

2000 a Busan, foram várias as iniciativas que aperfeiçoaram e impulsionaram as áreas 

de trabalho, sendo a questão da eficácia da ajuda o conceito e preocupação central dos 

doadores e dos PED. Ela será a chave da mudança.  

Conforme definido pela fundadora da Campanha do Milénio da ONU, Eveline 

Herfkens, e Mandeep Bains116, «Aumentar a eficácia da Ajuda significa assegurar que a 

Ajuda permita que os países em desenvolvimento melhorem o bem-estar das suas 

populações mais pobres. Por esta razão, a Ajuda tem de ser verdadeiramente canalizada 

para as prioridades de desenvolvimento definidas pelos países beneficiários. No cerne 

deste compromisso está a convicção de que os doadores não desenvolvem os países em 

desenvolvimento – são os países em desenvolvimento que têm de promover o seu 

próprio desenvolvimento». 

«A única maneira de os doadores assegurarem que os seus fundos sejam bem 

utilizados consiste em os governos e os doadores trabalharem juntos, acompanhando a 

execução da estratégia de desenvolvimento e do orçamento nacional do país em causa, 

tomando decisões com base na situação no seu conjunto, e não apenas em parte dela»117. 

Perante este quadro de esforços internacionais, pode afirmar-se, conforme consta 

no Relatório de Progresso de África118, que algumas das economias que mais 

rapidamente estão a crescer no mundo estão em África (Figuras 5 a 8). 

 

                                                           
116 HERFKENS, Eveline e BAINS, Mandeep – Alcançar os nossos Objectivos de Desenvolvimento: Por 
que razão é importante a eficácia da ajuda?.  Disponível anteriormente em www.objectivo2015.org. 
Disponível actualmente na Biblioteca central da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
117 ibidem 
118 Africa Progress Panel - Africa Progress Report 2012 - Jobs, Justice and Equity, Seizing opportunities 
in times of global change. Geneva, 2012 
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Figura 5 – Crescimento do PNB em África 
Figura 6 – Taxa de Pobreza 
Figura 7 – Acesso à escolarização 

   
FONTE: Africa Progress Report 2012 

 
Figura 8 – Taxas de crescimento do PNB Africano, 2000-2013 

 
FONTE: Africa Progress Report 2012 

 

Apesar dos progressos, existem grandes críticas à ajuda e evidências sobre 

resultados menos positivos que possa estar a causar, conforme analisado de seguida.  

 

IV. 7. Ajuda: Sim ou Não? – A Eficácia da Ajuda  

Dos fora anteriormente referidos, resultou uma preocupação cada vez maior com 

a questão da Eficácia da Ajuda. Sobretudo desde 2005, com a Declaração de Paris, que 

a eficácia da ajuda constitui o cerne do debate. Não se trata de saber se a ajuda é boa ou 

má em si mesma, mas se está ou não a ter eficácia, de acordo com os cinco princípios 

anteriormente enunciados. 

Sobre esta mesma temática, encontra-se na literatura e no debate atual vários 

argumentos a favor e contra a Ajuda, tendo como elo de ligação a questão da eficácia. 
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Argumentos a favor e contra a Ajuda - O debate em torno da APD é bastante vasto e 

os argumentos a favor e contra são da mais variada ordem. Não se pretende fazer uma 

demonstração exaustiva destes argumentos, por limitações em termos de tempo e 

recursos, mas pretende-se dar uma visão geral do que são alguns dos principais 

argumentos sobre esta temática. 

A temática da eficácia do novo milénio conjuga vários aspetos do ponto de vista 

do desenvolvimento, considerando o papel dos governos, a importância da prestação de 

contas e transparência da gestão por parte dos mesmos. É tida em conta a importância 

de políticas macroeconómicas gerais mas também de intervenções específicas para 

ajudar os pobres a beneficiar do crescimento e de tais políticas globais. São também 

ponderadas as questões do género, problemas ambientais e os seus efeitos sobre as 

populações mais pobres. Considera-se que as instituições, tanto a nível nacional como a 

nível global, têm um papel central na determinação dos resultados das políticas. Realça-

se a interdependência global e a necessidade de um controlo forte do impacto de certos 

fenómenos internacionais como doenças infeciosas, guerras civis ou crises financeiras. 

É neste contexto que se situa o debate da Ajuda, onde às problemáticas mais 

conhecidas se juntam questões novas como os Bens Públicos Globais119.  

Uma das críticas que, desde logo, se identifica refere-se à discrepância entre as 

metas quantitativas acordadas e as reais contribuições dos doadores. Segundo Manuela 

Afonso120, desde 1970, salvo raras exceções, a meta dos 0.7% do PNB para a APD 

nunca foi atingida. Uma das razões por que esta meta é criticada deve-se ao facto de ser 

estabelecida por referência ao RNB dos doadores, em vez de estar relacionada com as 

necessidades de desenvolvimento dos países recetores. 

Segundo as conclusões do relatório Aid Watch121, em 2011 a UE diminuiu de 

forma significativa a sua APD. Entre os 27 Estados membros, só um pequeno número 

                                                           
119 Maria Manuela Afonso e Ana Paula Fernandes definem Bens Públicos Globais como bens cujos 
benefícios são universais, cabendo atualmente em três categorias: 1) Bens públicos tradicionais - ar, 
oceanos e florestas – que são sobreutilizados; 2) Bens públicos da autoria do homem – liberdade de 
expressão, abolição da escravatura e condenação da tortura – que tendem a ser subutilizados; 3) Bens 
resultantes de políticas globais, como a estabilidade financeira, que dependem dos esforços conjuntos de 
todos os países. Estes bens tendem a ser sub garantidos pelo facto de não haver envolvimento político em 
todo o mundo. Em AFONSO, Maria Manuela e FERNANDES, Ana Paula – abCD Introdução à 
Cooperação para o Desenvolvimento. Revista Fórum DC, Instituto Marquês de Valle Flôr. Lisboa, 2005. 
120 AFONSO, Maria Manuela e FERNANDES, Ana Paula – abCD Introdução à Cooperação para o 
Desenvolvimento. Revista Fórum DC, Instituto Marquês de Valle Flôr. Lisboa, 2005 
121

 Relatório Aid Watch 2012 – Aid We Can – Invest More in Global Development. CONCORD, 2012. 
O Relatório da Aid Watch tem sido publicado anualmente desde 2006 e é elaborado pelas ONGDs 
europeias que monitorizam e reportam os níveis da ajuda. 
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parece ir atingir a meta de APD em 2015. A Suécia, actualmente com 1.02% PNB, 

Luxemburgo, com 0.99% e a Dinamarca com 0-86% que se comprometeram a alcançar 

1.0% do PNB, a Holanda com 0.75% em 2012 e o Reino Unido com 0-56% 

actualmente e que planeia alcançar os 0.7% em 2013, são os mais credíveis, de acordo 

com o Relatório.  

 
 
Figura 9 – Probabilidade de atingir a meta da UE para 2015, por país 

FONTE: http://aidwatch.concordeurope.org/ 
 
 
Figura 10 – Países que atingiram a meta em termos de APD/RNB para 2010 para os Países Menos 
Desenvolvidos 

FONTE: http://aidwatch.concordeurope.org/ 
 
Figura 11 – Países que atingiram a meta da UE em 2010 

FONTE: http://aidwatch.concordeurope.org/ 
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O próprio conceito de APD e a sua medição, apesar de o conceito se manter 

imutável, levam à questão de quanta APD é Ajuda “real”. Atualmente, não só o 

conceito inclui muito mais do que a sua definição original, como a definição em vigor 

da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento da Europa) é 

questionada, sugerindo-se apenas a contabilização dos donativos e a parte de donativo 

dos empréstimos (Ajuda Efetiva ao Desenvolvimento), o que se traduziria numa 

redução efetiva dos fluxos122. 

De acordo com a definição da Aid Watch por ajuda genuína entende-se uma 

transferência real de recursos para os PED para serem gastos em actividades de 

desenvolvimento. 

Em relação à ajuda que deve ser considerada genuína. Não devem ser 

considerados os recursos gastos com alunos oriundos dos PED a estudar nos países 

doadores. Desde logo, porque não há garantia que os alunos ajudados irão voltar para os 

seus países de origem e contribuir para o processo de desenvolvimento do seu país. Por 

isso, não representa uma transferência de recursos para um país em desenvolvimento e é 

antes um subsídio para o sector da educação do país doador. Logo, Portugal não pode 

considerar as bolsas de alunos como APD. 

Os cursos com refugiados também não devem ser contabilizados. São recursos 

gastos num país doador para com refugiados de países em desenvolvimento durante os 

primeiros doze meses da sua estadia. Mas não contribui para actividades de 

desenvolvimento nos PED. 

À semelhança dos custos imputados aos alunos, existem problemas na forma 

como os doadores calculam e reportam estes dados, variando as metodologias 

largamente entre os doadores. 

O mesmo se aplica ao alívio da dívida. Não é um indicador preciso dos recursos 

tornados disponíveis nos PED, dado que em muitos casos a dívida não estava a ser paga 

ou era pouco provável que fosse paga, pelo que não liberta recursos nos orçamentos dos 

países para investir em desenvolvimento. Portugal contribui, mas não deve considerar 

como APD. Os doadores podem reportar alívio de dívidas que não têm um propósito de 

desenvolvimento. Finalmente, os doadores comprometeram-se sobretudo no Consenso 

de Monterrey em 2002 a assegurar que o alívio da dívida iria ser dado juntamente à 

ajuda e não como um substituto da mesma. 

                                                           
122 ibidem. 



 75

O mesmo se passa com a ajuda ligada. Na verdade, os fundos nunca deixam o 

país doador. Como resultado, esta ajuda conduz a um baixo investimento nos PED e 

limita a capacidade dos mesmos de adquirirem bens e serviços que melhor satisfazem as 

suas necessidades. 

 

Figura 12 – Elementos de Ajuda Inflacionada na UE 27 em 2011 

 FONTE: Aid Watch Report 2012 

 

Em resposta a estes desafios, o Center for Global Development analisa a ajuda 

dada pelos doadores através do “Commitment to Development Índex” (CDI) como 

tentativa de melhorar a contabilização de APD efectiva. 

Todos ao anos, o CDI avalia e classifica 22 dos países mais ricos do mundo com 

base na sua dedicação às políticas que beneficiam os PED, em termos do quanto 

contribuem para a prosperidade, boa governação e segurança. Cada país é depois 

avaliado em sete áreas fundamentais para além dos fluxos de ajuda estrangeira: ajuda, 

comércio, investimento, migrações, ambiente, segurança e tecnologia. Estes valores são 

ajustados de acordo com o tamanho da economia do doador, o que permite que países 

mais pequenos possam ultrapassar economias maiores. 

Pelas Figuras 8 e 9, percebe-se a posição de Portugal, no seio dos 22 países. 

De acordo com o Relatório do CGD de 2011, Portugal teve uma classificação 

geral que corresponde ao 9º lugar e termina em primeiro lugar na componente de 

tecnologia devido a políticas internas de apoio à inovação e à difusão de avanços 

tecnológicos no estrangeiro. Da perspectiva de um país em desenvolvimento, o registo 

ambiental do governo português é também relativamente consistente, com reduzidas 

emissões de gases de efeito de estufa per capita. Contudo, Portugal presta auxílio a uma 

pequena quota de refugiados durante emergências humanitárias e contribui com uma 

quota muito pequena do seu rendimento para a ajuda ao estrangeiro, reduzindo a sua 

pontuação no CDI (Figuras 13 e 14). 
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As condicionantes políticas para atribuição da Ajuda levam a críticas em relação 

aos critérios de elegibilidade dos países: os recursos escassos da APD devem centrar-se 

nos países com muita pobreza e boas condições económicas, de acordo com os critérios 

do BM. Existe também controvérsia quanto à apropriação e condicionalidade, assim 

como quanto à substituição da abordagem projeto pelo financiamento de programas e 

pelo apoio ao Orçamento. Considera-se ainda que o desligamento da Ajuda é essencial 

para aumentar a sua eficácia. 

Chega-se a questionar se com crescente investimento privado estrangeiro, os 

fluxos públicos ainda têm um impacto visível nos processos de desenvolvimento. No 

entanto, para outros analistas, faz sentido duplicar-se os fundos da Ajuda em paralelo 

com outras medidas, como melhor redistribuição dos recursos para as áreas prioritárias 

como a educação, saúde, saneamento e água potável; apoiar os ODM tanto nos países de 

bom desempenho como nos de mais fraca performance, não aplicando de forma tão 

rígida os critérios de seletividade; continuar a apoiar os planos de políticas nacionais 

que estão ligados ao Orçamento e às estratégias de redução da pobreza; aumentar a 

coordenação dos fundos dos doadores e a harmonização dos procedimentos no apoio a 

esses planos (a duplicação da Ajuda só será possível se se melhorar a capacidade, quer 

de receção dos PED, quer de desembolso dos doadores); aumentar a coerência entre as 

políticas de cooperação e as outras políticas externas, nomeadamente o comércio e o 

investimento internacional, a agricultura e a segurança alimentar, a prevenção e 

conflitos e as questões sociais, os recursos naturais e o ambiente; tornar as sociedades 

mais estáveis, participativas, justas e seguras, uma vez que o sucesso dos ODM também 

depende do progresso feito nestas áreas. Especificamente quanto aos ODM, o autor 

William Easterly123, cujas ideias serão analisadas mais em pormenor adiante, vem 

afirmar que o que tem acontecido é o efeito inverso ao desejado, ou seja, estes 

indicadores enfatizam o fracasso da África Subsahariana quando comparada com outras 

regiões. Para o autor, estabelecer objetivos de determinada forma poderá fazer com que 

algumas regiões pareçam melhores ou piores do que outras, dependendo do que se está 

a avaliar e em que altura. 

Easterly afirma que os ODM estão desenhados de forma pobre e arbitrária para 

medir o progresso em relação à pobreza e privação, sendo que a sua arquitetura faz com 

                                                           
123 EASTERLY, William – «How the Millennium Development Goals are Unfair to Africa», World 
Development, Vol. 37, Nº1, pp. 26-35, 2009. Disponível em www.sciencedirect.com 
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que África pareça pior do que realmente está, isto é, estão desenhados de forma com 

que seja mais difícil para África atingi-los do que para outras regiões. 

Figura 13 – Índice de Compromisso para o Desenvolvimento, 2007 
Figura 14 - Índice de Compromisso para o Desenvolvimento, 2011 - Portugal 

 
FONTE: http://www.cgdev.org/section/initiatives/_active/cdi/_non_flash/ 

FONTE: http://www.cgdev.org/doc/CDI%202011/Country_11_Portugal_POR.pdf 
 

Para o primeiro objetivo, por exemplo, o autor afirma que era pouco provável 

que África, comparando com outras regiões, conseguisse reduzir para metade a pobreza 

ao longo de 25 anos porque tem também o mais baixo rendimento per capita, o que está 

associado à mais baixa redução na pobreza para a mesma taxa de crescimento. 

Para o mesmo África está a convergir em certos indicadores sociais com outras 

regiões em desenvolvimento, pelo que a imagem geral de que África não está a cumprir 

nenhum dos ODM deve ser considerada injusta. Este aspeto é tanto mais importante 

quanto uma imagem negativa de África pode gerar um efeito desmoralizante para os 

líderes africanos e para os doadores e ativistas. O autor refere ainda que parece pouco 

desejável enfatizar a imagem do “fracasso de África”, que por sua vez exagera o papel 

do “Ocidente enquanto salvador de África”. Numa outra perspetiva, pode também 

referir-se que os ODM são atingíveis até que se prove o contrário, conforme consta no 

“UN Millennium Project Statement in 2005” 124. 

Analisemos agora uma linha de argumentos a favor da Ajuda, que encontra 

defensores como Jeffrey Sachs. 

                                                           
124 Versão em inglês: “In every country that wants to achieve the Goals, particularly those with Basic 
conditions of stability and good governance, the starting assumption should be that they are feasible 
unless technically proven otherwise. (…)”. - «UN Millennium Project Statement in 2005», Investing in 
Development, p. 55, citado em EASTERLY, William – «How the Millennium Development Goals are 
Unfair to Africa», World Development,  Vol. 37, Nº1, pp. 26-35, 2009. Disponível em 
www.sciencedirect.com 
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Jeffrey Sachs, um dos mais conceituados economistas do mundo, tendo sido 

também conselheiro especial do então Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan, e 

acérrimo defensor da Ajuda, afirma no seu livro “O Fim da Pobreza”125, de 2005, que é 

possível combater a pobreza extrema ao aumentar a Ajuda. Para Sachs há um conceito 

central de “grande empurrão” ou “Big Push”, como forma de pôr fim à tragédia, onde o 

principal elemento é a duplicação da Ajuda. 

Sachs analisa a realidade dos países africanos e conclui que muitos dos 

problemas se devem a faltas técnicas no terreno. Ele identifica mesmo áreas específicas 

onde ocorre pouco investimento, como a saúde ou a fertilidade dos solos. Por isso, a 

pobreza em Sachs parece ser um problema técnico que pode ser resolvido com 

intervenções das ciências naturais.  

A fundação das ideias de Sachs radica na ideia de “armadilha da pobreza” 

relacionada com certos fatores como o clima, características dos solos, doenças, fraca 

produtividade e investimento, falta de poupança, características demográficas ou mau 

funcionamento do sistema de produção. O papel da ajuda é, por isso, aumentar o capital 

disponível, de modo a que mais pessoas saiam do limiar da pobreza. 

No entanto, para William Easterly126, os factos demonstram outra realidade: a 

ajuda tem sido fonte principal de rendimento em África mas o crescimento africano é o 

mais baixo comparando com outros continentes; além disso, a ajuda tem aumentado ao 

longo do tempo em percentagem do rendimento nos países pobres mas a sua taxa de 

crescimento tem vindo a decair. 

Alguma literatura afirma que más instituições e más políticas são parte do 

problema de baixo crescimento, o que nos leva a pensar que os países mais pobres terão 

mais tendência a ter maus governos. Então do que se trata: de mau governo ou de 

armadilha da pobreza? 

Podendo isto ser um desincentivo à ajuda, Sachs responde que os países pobres 

estão prontos para se governarem a si mesmos de forma responsável, assegurando que a 

ajuda recebida é usada em benefício do grupo em vez de indivíduos. No entanto, muitos 

dados que ligam um aumento do rendimento per capita com a corrupção são difíceis de 

ignorar. Haverá outra alternativa ao Big Push?  

                                                           
125 SACHS, Jeffrey – O Fim da Pobreza, como consegui-lo na nossa geração. 2ª Edição, Casa das Letras, 
Cruz Quebrada, 2006. 
126 EASTERLY, William - «The Big Push Déjà Vu, A Review of Jefreey Sachs, The End of Poverty: 
Economic Possibilities of Out Time, Penguin Press: New York, 2005», in Journal of Economic Literature, 
Vol.44, Nº1, March 2006 
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A ajuda pública pode dirigir-se para intervenções particulares que resultem e 

para mantê-las a funcionar, como por exemplo campanhas de vacinação. Não se pode 

saber os resultados das intervenções a priori, pelo que é extremamente importante a 

avaliação e monitorização das ações, programas ou projetos levados a cabo. Há, além 

disso, certas lacunas que podem comprometer desde logo o sucesso das ações: os planos 

podem ser delineados no topo mas devem ser implementados na base; os técnicos 

responsáveis por elaborar os planos têm muitas vezes informação insuficiente sobre as 

realidades das populações, dificultando, por isso, a sua adequação; e múltiplos objetivos 

e múltiplos atores enfraquecem os incentivos ao cumprimento das metas. 

Outros autores acreditam que as ideias de Sachs estão erradas. Dois dos críticos 

mais famosos de Sachs são o economista americano William Easterly e a economista 

Zambiana Dambisa Moyo. Nos seus livros The White Man’s Burden: Why the West’s 

Efforts to Aid the Rest Have Done so Much and so Little Good127, 2007, e Reinventing 

Foreign Aid128, 2008, Easterly argumenta que a ajuda fez muito pouco no passado e que 

é pouco provável que produza melhores resultados no futuro. Argumenta que não é 

mais Ajuda que é necessária mas uma forma de ajuda diferente e melhor, construída de 

baixo para cima através da experimentação e do erro. 

Dambisa Moyo, economista originária da Zâmbia e designada pela revista Time 

como uma das 100 pessoas mais influentes em 2009, argumenta no seu livro Dead Aid: 

Why Aid is Not Working and How There is a Better Way For Africa129, 2009, que a 

ajuda não está a melhorar a situação de África em geral. Para a autora, a Ajuda não só 

falhou em termos de conseguir retirar África da pobreza, dado que os níveis de pobreza 

aumentaram, como o crescimento diminuiu e o rendimento médio ao longo do 

continente estagnou ou diminuiu nos passados quarenta anos.  

Para Moyo, a ideia de que a ajuda pode aliviar a pobreza sistemática e que já o 

fez é um mito, ao mesmo tempo que a ajuda dada aos governos, com objetivos de 

melhoramento nacional, se tem revelado problemática pelo efeito de distorção que a 

ajuda cria no sistema de incentivos. A ajuda é transferida para os governos na medida 

em que a grande maioria da população está na pobreza. No entanto, quebra ou 

desincentiva a linha de comunicação e prestação de contas entre os reguladores e os 

                                                           
127 EASTERLY, William - The White Man’s Burden: Why the West’s Efforts to Aid the Rest Have Done 
so Much and so Little Goo. New York, The Penguin Press, 2007. 
128 EASTERLY, William - Reinventing Foreign Aid. The MIT Press, Cambridge, 2008. 
129 MOYO, Dambisa - Dead Aid: Why Aid is Not Working and How There is a Better Way For Africa. 
Farrar, Straus and Giroux, LLC, 2009. 
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cidadãos, dado que um governo que receba grandes somas de dinheiro do estrangeiro, 

não sente necessidade de responder perante os seus cidadãos, quebrando-se o contacto 

social. Isto deve-se ao facto de os países se tornarem economicamente dependentes da 

Ajuda, gerando-se distorções económicas e minando o crescimento nacional. Moyo 

explica que a ajuda externa impulsiona governos corruptos, dando-lhes dinheiro para 

usar livremente. Estes governos corruptos interferem com a lei, com a criação de 

instituições civis transparentes e com a proteção das liberdades civis, ao mesmo tempo 

que desincentiva o investimento externo em países pobres. 

Dambisa Moyo e William Easterly argumentam que a ajuda faz mais mal do que 

bem pois, por exemplo, desincentiva as pessoas a procurarem as suas próprias soluções, 

enquanto corroem as instituições locais e favorecem o perpetuar do lobby das agências 

de ajuda. Quando os mercados são livres e os incentivos são corretos, as populações 

tendem a encontrar formas de resolver os seus próprios problemas.  

Alguns programas de ajuda podem funcionar melhor do que outros mas, acima 

de tudo, é preciso entender como os pobres vivem. Por exemplo, fala-se na falta de 

comida (num artigo publicado pela Foreign Policy, os autores Abhijit Banerjee e Esther 

Duflo130, referem que uma pessoa pobre foi também classificada como alguém sem o 

suficiente para comer). A comunidade internacional criou a ideia de que a armadilha da 

pobreza existe e que essa é a razão por que milhares de pessoas passam fome. Aliás, o 

primeiro objetivo dos ODM é erradicar a extrema pobreza e a fome. Por isso, segundo o 

mesmo artigo131, não é de estranhar que os esforços dos governos para ajudar os pobres 

estejam largamente ligados à ideia de que os pobres precisam desesperadamente de 

comida e de que a quantidade é que interessa.  

No entanto, será que a entrega de comida resolve os problemas? E se o problema 

não for as pessoas estarem a comer pouco mas estarem a comer erradamente? E se os 

pobres não passam fome mas antes usam o pouco dinheiro que têm noutras prioridades?  

Os autores acima mencionados referem que os pobres muitas vezes resistem às 

grandes ideias pensadas para eles por não partilharem dos mesmos valores ou não 

acreditarem da mesma forma que determinados planos resultem. Tendem também a ser 

mais céticos quanto a supostas oportunidades e à possibilidade de uma qualquer 

                                                           
130 BANERJEE, Abhijit e DUFLO, Esther - «More than 1 Billion People are Hungry in the World, But 
what if the experts are wrong?» in Foreign Policy, May/June 2011. Disponível online em 
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/04/25/more_than_1_billion_people_are_hungry_in_the_worl
d 
131 ibidem 
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mudança radical nas suas vidas, acreditando que qualquer mudança significativa e que 

implique demasiado sacrifício da sua parte irá demorar demasiado tempo. 

Muitos autores propõem, por isso, que os governos e as Agências parem de 

investir dinheiro em programas falhados e se foquem antes em novas formas de 

melhorar a vida das populações mais pobres. 

Mas para além destas considerações, há também conclusões práticas que podem 

tirar. É o que faz Dambisa Moyo132, ao analisar minuciosamente décadas de APD para 

África. 

A análise de Moyo começa com o Plano Marshall, que considera ser o primeiro 

exemplo de sucesso possível com Ajuda. No entanto, as condições que fizeram do Plano 

Marshall um sucesso notável para a Ajuda, estavam ausentes nos programas de APD. 

Ao contrário da APD para África, o Plano Marshall limitou-se à reconstrução de 

infraestruturas físicas e os fluxos de Ajuda do Plano nunca excederam 3% do PIB para 

os países recetores. Para Moyo, o Plano não estava a tentar construir o que nunca tinha 

existido, mas antes a reconstruir o que existira anteriormente. Além disso, o Plano 

Marshall tinha uma duração prevista no tempo, de 5 anos. 

Mas é curioso referir-se que a ajuda externa moderna vai buscar as suas raízes ao 

sucesso do Plano Marshall, o que inspirou os EUA e os países europeus recém-

recuperados a tentar replicar este fenómeno nos países pobres, muitos deles, antigas 

colónias em África, Ásia, América Latina. No entanto, veio a concluir-se que a ajuda é 

muito mais eficaz a reconstruir uma economia do que construir uma que não tem 

fundações históricas fortes. A Europa teve anteriormente mercados fortes, 

infraestruturas, tradição de serviços, uma população saudável e com educação, clima 

favorável, e as configurações étnicas do pós-guerra eram mais homogéneas do que antes 

da guerra. Ora, todas estas condições estavam ausentes do então chamado Terceiro 

Mundo. Algumas registaram mesmo crescimento negativo enquanto recebiam largas 

somas de ajuda e vários estudos levados a cabo tornaram evidente a falta de correlação 

entre níveis de ajuda e níveis de crescimento.  

Ao fazer o contraste entre o sucesso do Plano Marshall e a situação dos países 

recetores africanos, Moyo nota que atualmente 15% do PIB de África vem da Ajuda, 

                                                           
132 MOYO, Dambisa - Dead Aid: Why Aid is Not Working and How There is a Better Way For Africa. 
Farrar, Straus and Giroux, LLC, 2009. 
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cinco vezes a percentagem do PIB do Plano Marshall133. Soma-se o facto de a maioria 

dos países recetores terem instituições civis fracas, abrindo a possibilidade forte de 

desvio da ajuda. Esta, por sua vez, não é dirigida apenas a infraestruturas mas perpassa 

todos os setores da sociedade, como a saúde, educação, etc. Além disso, como os fluxos 

tendem a flutuar de década para década, criou-se uma cultura de dependência. 

Moyo analisa também outras causas de fracasso. Por exemplo, apesar de muitas 

vezes os países e instituições doadoras tentarem imprimir condições à forma como a 

APD deve ser utilizada, essas condições são largamente ignoradas. A autora cita os 

estudos do BM que mostram que quase 100% das tranches da Ajuda foram distribuídas, 

mesmo quando o compromisso para com as condições impostas era menos de 50% por 

parte dos países. Um outro estudo mostra que 72% da Ajuda vai para países com níveis 

de cumprimento muito baixos, o que significa que a Ajuda podia ter sido desviada na 

maioria dos casos. Nota ainda que a ajuda sob a forma de transferência direta de bens é 

altamente contra-produtiva. Cada bem ou produto entregue gratuitamente traz consigo 

um benefício de curto prazo mas também um influxo negativo para a produção 

doméstica desse mesmo bem, dado que estes produtos retiram o estímulo de 

crescimento aos mercados locais e fazem os preços depreciar. 

Além disso, segundo o RDH de 2005134, os opositores de um rápido aumento da 

ajuda argumentam que os países pobres não têm capacidade de absorção e que um 

grande aumento nas transferências minará a sua capacidade de utilização eficaz da 

ajuda, criando distorções económicas e enviesando o crescimento. Para esta linha de 

pensamento, os países com falta de infraestruturas sociais e económicas, não terão 

condições de tirar benefícios de maiores fluxos de ajuda, sendo que os efeitos negativos 

se sobreporiam aos retornos positivos. Na linha de argumentação de Moyo, a 

dependência da ajuda pode mina os incentivos dos governos para desenvolver sistemas 

de receitas nacionais, enfraquecendo o desenvolvimento de instituições responsáveis. 

Em termos macroeconómicos, grandes fluxos de divisas podem levar à subida das taxas 

de câmbio, desfavorecendo as exportações e fazendo aumentar as importações, com 

consequentes problemas na balança de pagamentos. 

                                                           
133 Com base no artigo de KELLER, Art - «Ailing Aid», in Foreign Policy. Disponível online em 
http://afpak.foreignpolicy.com/posts/2011/02/24/ailing_aid 
134 PNUD – Human Development Report 2005 – International Cooperation at a crossroads – Aid, trade 
and security in an unequal world. New York, 2005.  
Versão portuguesa disponível em: http://hdr.undp.org/en/media/hdr05_po_complete.pdf 
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Segundo o mesmo relatório, a África Subsahariana é a região mais dependente 

de ajuda. A ajuda bilateral representa mais de 10% do RNB para 23 países de África, 

atingindo mais de 60% em Moçambique. 

Se o argumento para não aumentar a ajuda é o facto de os países pobres serem 

incapazes de usar eficazmente a ajuda, a resposta para o problema deverá ser o 

investimento na construção de capacidade, em conjunto com medidas que visam a 

redução dos custos de transacção. 

De acordo com o RDH, várias pesquisas realizadas entre 1993 e 2001 pelo 

Centro para o Desenvolvimento Global, demonstraram que em média a ajuda gera 

retornos positivos para o crescimento até ao ponto em que atinge os 16% a 18% do 

RNB. À medida que a qualidade da ajuda, a governação e a política económica 

melhoram, pode esperar-se que os benefícios da ajuda também cresçam. 

Países muito dependentes da ajuda sofrem mais com a volatilidade dos fluxos e 

alteração das prioridades dos doadores. Os fluxos de ajuda enfraquecem os incentivos 

dos governos para mobilizar impostos internos, corrompendo o desenvolvimento de 

uma base de receitas sustentável. Uma rápida apreciação da taxa de câmbio teria 

consequências graves para África, tornando maus difícil para os pequenos agricultores e 

produtores industriais exportarem os seus produtos. O problema coloca-se quando os 

fluxos de ajuda financiam um boom no consumo, que gera inflação. 

No entanto, se a ajuda for dirigida a áreas como as infraestruturas, produção 

agrícola e investimento no capital humano, estar-se-á a investir na criação de 

capacidade produtiva. 

Os próprios governos também podem influenciar os impactos da ajuda na taxa 

de câmbio, na medida em que podem decidir se os fluxos de ajuda são usados para 

aumentar o consumo, financiar importações ou criar reservas de moeda estrangeira. 

Junta-se ainda o fator da condicionalidade e da ajuda ligada, de que é exemplo a 

assistência alimentar americana e os programas contra a fome. A maioria dos bens 

alimentares concedida pelos EUA deve ser produzida por produtores americanos, 

transportada por navios americanos, e distribuída por profissionais americanos. A esta 

realidade surgem duras críticas, nomeadamente que seria mais eficaz se a produção 

estivesse a cargo dos produtores dos países recetores, poupando-se desde logo em 

custos de transporte e fomentando a produção e a agricultura nacional. 
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A ajuda pode trazer alguma mudança na vida dos pobres se realmente chega aos 

pobres mas o montante da Ajuda é muitas vezes tão baixo que não chega a ser suficiente 

para dar um “empurrão” ao desenvolvimento e crescimento económicos.  

De acordo com o Global Monitoring Report de 2007 do Banco Mundial135, no 

Ruanda, os fundos e programas para fins específicos, conjugados com outros 

financiamentos, levaram a uma situação em que cerca de 86% do total de ajuda 

declarada canalizada para o sector da saúde não se encontrava sob alçada do Ministério 

da Saúde. Além disso, a ajuda canalizada para este sector através do orçamento tendia a 

dirigir-se para certas doenças de maior visibilidade como o HIV/SIDA e a malária. O 

Ruanda identificou então estes fundos mundiais como motivo de preocupação e definiu 

orientações para os mesmos, de modo a que tomassem em conta os indicadores 

harmonizados incluídos no programa de desenvolvimento nacional, assim como 

mecanismos conjuntos de controlo e meios de financiamento colectivos. 

Muitas vezes também, a ajuda nunca chegar a sair dos países doadores, ficando 

retida nas contas bancárias das agências de ajuda, lobbies, e grupos de interesse, onde os 

fundos são absorvidos por despesas administrativas ou gastos na aquisição de bens e 

serviços para equipamento para zonas de crise a taxas elevadíssimas. Os próprios 

programas de ajuda, sejam humanitários ou APD, intensificam o conflito civil, onde o 

âmago passa do original casus belli para um outro de controlo dos recursos da Ajuda. 

Para Moyo, há por isso que distinguir a APD da Ajuda Humanitária, sendo que esta não 

deve, de todo, ser colocada em causa, dado que se os países Pobres não têm condições e 

recursos, existe um imperativo moral para os países ricos ajudarem. 

E a APD? – É, de facto, uma obrigação moral para com o mundo? 

Numa edição online do jornal Daily Times, de 11 de junho de 2011136, um autor 

paquistanês,137 Jamil Nasir, graduado pela Columbia University em Gestão de Políticas 

Económicas, escrevia que a composição da ajuda indica que se tem tornado uma 

questão de segurança, sobretudo na última década, o que implica que neste caso 

específico não são as pessoas do Paquistão os beneficiários diretos da Ajuda americana. 

                                                           
135 Em HERFKENS, Eveline e BAINS, Mandeep – Alcançar os nossos Objectivos de Desenvolvimento: 
Por que razão é importante a eficácia da ajuda?. Global Monitoring Report disponível em: http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/04/11/000112742_20070411162
802/Rendered/PDF/394730GMR02007.pdf 
136 Daily Times – Site Edition - «Comment: The aid that failed – II – Jamil Nasir. June 11, 2011. 
Disponível online em:  
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2011%5C06%5C11%5Cstory_11-6-2011_pg3_5 
137 O maior recetor de Ajuda dos EUA é o Paquistão. Vários estudos demonstram que este dinheiro foi 
usado para a expansão militar do país. 
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Muita da ajuda volta para os EUA para comprar armas, F-16s, mísseis ou 

conhecimentos técnicos. Além disso, tem havido problemas na entrega do dinheiro, 

criando incerteza e comprometendo o planeamento económico baseado no mesmo. 

Deve pensar-se, por isso, na diminuição da dependência. Uma dependência crónica da 

Ajuda, diz o autor, nunca criará condições sustentáveis para resolver os problemas da 

pobreza e promover o crescimento económico. Portanto, quanto mais cedo os países 

saírem da teia de dependência da Ajuda, melhor. 

Para este autor, dizer adeus à ajuda americana não significa optar pelo 

isolacionismo ou entrar numa política de autarcia. Tal não era desejável nem possível 

nesta era de globalização. A verdadeira questão era apostar no evoluir da relação de 

uma base de transferência de ajuda para uma relação baseada no respeito mútuo, 

confiança e respeito pela soberania do Paquistão. A redução da dependência iria 

também dar maior espaço para escolhas políticas. O problema é que existem outras 

variáveis. No caso do Paquistão em específico, os EUA nunca iriam concordar, para o 

autor, com um grande afastamento do país, pelo menos num futuro próximo, quando 

cerca de 80% do combustível e outros bens para as tropas da NATO circulam através do 

Paquistão. Além disso, o Paquistão ganhou um importante papel na estabilidade da 

região.  

Terá, por isso, a Ajuda aumentado a segurança no Paquistão ou pelo contrário a 

dos EUA, no âmbito da luta contra o terrorismo? Será que não deveria haver, de todo, 

uma Ajuda Externa?  

Dambisa Moyo138 explica que, longe de ajudar o Terceiro Mundo, as 

transferências do Ocidente – cerca de 1 trilião de dólares gastos nos últimos 50 anos de 

ajuda a África – apenas ajudaram o continente a armar-se. Para Moyo, a Ajuda deve ser 

eliminada em 5 anos. Ao contrário dos países do ex-Bloco de Leste, África não 

beneficiou da globalização e da liberalização económica. Aliás, a globalização tende a 

ser vista como uma ameaça e raramente como uma oportunidade. Segundo a autora, 

nove em 48 países da África Subsahariana eram mais pobres em 2007 do que em 1960. 

África não cresceu apesar (ou talvez devido) a toda a ajuda que foi canalizada para o 

continente no último meio século.  

                                                           
138 MOYO, Dambisa - Dead Aid: Why Aid is Not Working and How There is a Better Way For Africa. 
Farrar, Straus and Giroux, LLC, 2009. 
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A reforçar as ideias de Dambisa Moyo, Patrícia Magalhães Ferreira139 alerta 

também para a questão da ajuda real que chega às populações. Vários estudos, afirma a 

investigadora, e os próprios PED, afirmam que a percentagem real de ajuda que 

efectivamente chega às populações a que se destinam é diminuta, se comparada com 

outros gastos como sustos de transacção, recursos humanos expatriados, custos 

administrativos e de funcionamento, consultorias e estudos, entre muitos outros. Qual é, 

por isso, o verdadeiro impacto de não atingirmos os 0.7%? 

Como refere o William Wallis140, editor do Financial Times para África, 

enquanto o mundo debate se África deve ou não adotar reformas de mercado, outras 

regiões avançam. O conceito de “pobreza global” está cada vez mais a perder o seu 

significado. Para muitos autores, em breve, a pobreza será apenas um problema 

africano. Para evitar que isso aconteça, as populações africanas devem deixar de ser 

encaradas como recetoras de ajuda e mais como atores igualmente capazes de 

responder, por exemplo, a incentivos de mercado. Se, pelo contrário, se chegar à 

conclusão que a Ajuda é, e foi, o principal veículo para atingir a prosperidade, então a 

solução é simples – aumentá-la!, considera a autora. 

Dambisa Moyo, afirma que todos temos interesse em que África seja um 

parceiro igual na cena global, sendo a cultura de conceder ajuda a África que está a 

tornar o continente cada vez mais separado do resto do mundo. A autora acredita que 

desde o fim do colonialismo, a independência das nações africanas nunca foi 

completamente conseguida devido à tradição de conceder ajuda como forma de fazer 

face a décadas de colonialismo. No entanto, existe uma possibilidade de otimismo que 

para a autora se traduz em tornar os governos mais responsáveis e prestadores de contas 

perante a sua população, em vez de se continuar a conceder ajuda sem esperar nada em 

troca. A introdução do microcrédito na sociedade, por exemplo, podia encorajar o 

crescimento do mercado, ao mesmo tempo que criava uma cultura de empréstimo-

pagamento. 

Dambisa Moyo não apela ao completo descompromisso para com o mundo em 

desenvolvimento. Apenas considera que se deve renegociar o relacionamento com estes 

                                                           
139 IPAD – Patrícia Magalhães Ferreira - «Uma agenda de desenvolvimento global pós-2015: 
Arquitectura e eficácia da ajuda em perspectiva», in A Eficácia da Ajuda e do Desenvolvimento. Debates 
e Perspectivas sobre a Ajuda ao Desenvolvimento…a propósito do IV Fórum de Alto Nível sobre Eficácia 
da Ajuda. IPAD, Lisboa, Novembro 2011 
140 Financial Times – William Wallis – Is Aid Working?, June 1, 2009. Disponível online em: 
http://blogs.ft.com/arena/2009/06/01/is-aid-working/#axzz1cHlHiSWH 
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países. O erro do Ocidente (países doadores) foi dar algo em troca de nada e dar a 

eficácia da ajuda como um dado adquirido. 

O segredo do sucesso da China, que não tem qualquer sentimento de “culpa 

colonial”, é que a sua entrada em África era em tudo relacionada com negócios, olhando 

para o continente como outro mercado. A China envia dinheiro para África mas exige 

retornos. Com isto os Africanos obtêm empregos, estradas ou comida. 

Contudo, há autores que identificam também interesses da China em ajudar 

apenas países ricos em recursos naturais que possam extrair para suportar o seu pujante 

crescimento económico.  

Será que o que está a comprometer a Ajuda aos PED é a obrigação moral que 

está implícita de que os ricos devem ajudar os pobres e a forma de ajudar é através da 

APD? Será que a grande aposta deveria ser na educação e não na ajuda?  

Será necessário pensar no que realmente se pretende com “ajudar”. 

As ideias de Dambisa Moyo são importantes e chocaram a comunidade 

internacional, não porque foi a primeira vez que surgiram, mas essencialmente porque 

vieram da parte de alguém oriundo de um país africano. Cada vez mais pessoas no 

mundo em desenvolvimento partilham a ideia de que a ajuda ocidental está a corroer os 

seus países, fomentando uma cultura de dependência, corrupção e fragmentação a 

sociedade. Mais do que considerações se a Ajuda faz bem ou mal, o mais importante 

será assegurar que ela funciona. O grande problema é, aliás, que muita da ajuda 

transferida acaba por não se tornar efetiva.  

Para Steve Radelet141, membro sénior do Centro para o Desenvolvimento Global 

(Center for Global Development) em Washington DC, existem quatro aspetos que 

devem ser cumpridos. Primeiro, a Ajuda tem de ser mais seletiva, dado que África não é 

uma entidade monolítica. Mais ajuda deve ir para países que a sabem usar devidamente, 

nomeadamente as democracias emergentes que estão a implementar políticas 

económicas sensíveis. Segundo, delinear objetivos claros, publicá-los e medir resultados 

com auditores independentes. Terceiro, clarificar burocracias e assegurar que os fundos 

vão para os que mais precisam deles. Quarto, ouvir mais, perguntar aos PED o que eles 

precisam e em que áreas, assim como que programas podem ser implementados para 

atingir resultados imediatos e fomentar o chamado capacity building para o futuro. 

                                                           
141 Financial Times – Steve Radelet –What can be done to make aid more effective?, June 1, 2009. 
Disponível online em: http://blogs.ft.com/arena/2009/06/01/is-aid-working/#axzz1cHlHiSWH 
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Em 2010, a Campanha do Milénio das Nações Unidas e a Fundação Bill & 

Melinda Gates financiaram um projeto de avaliação do progresso registado em torno do 

desenvolvimento nas duas últimas décadas, tendo sido conduzido pelo Overseas 

Development Institute.  

Este projeto foi intitulado «Millennium Development Goals Report Card – 

Learning from Progress» e apresentou algumas conclusões importantes sobre os 

avanços e retrocessos do progresso em torno dos ODM. Concluiu que enquanto em 

alguns países se tem registado um forte progresso, ele nem sempre beneficiou os que 

mais precisavam. Além disso, acrescem os fatores de disparidade: ricos e pobres, 

homem e mulher, populações rurais e urbanas. Em termos gerais, o relatório conclui que 

as últimas duas décadas mostraram ser possível combater o desafio da pobreza. No 

entanto, não foi uniforme em todos os países.  

Os ODM são referidos como sendo deliberadamente ambiciosos mas o facto de 

muitos países estarem no caminho para atingir alguns dos ODM, deve ser entendido 

como um sinal de esperança e incentivo. Botswana é talvez o maior caso de sucesso 

referido internacionalmente – é não só um caso em que a Ajuda funcionou, como 

também um dos maiores recetores de Ajuda.  

Outros países registaram grandes progressos em torno dos ODM, muitos deles 

com níveis de rendimento muito baixos. O PNUD142 destaca o Vietname como um caso 

de sucesso, dado que a privação de rendimento foi reduzida para metade, assim como a 

taxa de mortalidade infantil. O Chile é outro exemplo de conversão do crescimento em 

desenvolvimento humano. No Bangladeche, a combinação de políticas públicas e 

intervenções da sociedade civil aumentaram o acesso a serviços básicos.  

Poderão considerar-se vários fatores que suportam, no fundamental, os 

progressos registados em alguns países. De acordo com este Report Card, pode 

identificar-se: uma liderança forte e focada na redução da pobreza; políticas 

macroeconómicas bem-sucedidas, comércio livre, boa relação estado-mercado; 

reformas institucionais de longo prazo que favoreçam a prestação de contas e 

transparência do setor público; atribuir prioridades de investimento no desenvolvimento 

humano, e controlo dos orçamentos para a saúde e educação; sociedade civil forte e 

participativa; incorporação de novas tecnologias e fomento do progresso; 

                                                           
142 PNUD – Human Development Report 2005 – International Cooperation at a crossroads – Aid, trade 
and security in an unequal world. New York, 2005.  
Versão portuguesa disponível em: http://hdr.undp.org/en/media/hdr05_po_complete.pdf 
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estabelecimento de parcerias com agentes governamentais e não-governamentais 

internacionais. 

O enunciado anterior constitui apenas uma parte do debate. Certamente surgirão 

novos argumentos a favor e contra. Mas tendo este quadro em mente, vejamos como se 

comporta Portugal num quadro de Eficácia da Cooperação para o Desenvolvimento.  
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Capítulo V. Portugal no Debate e no Contexto da APD  

Portugal, enquanto país membro do CAD143, coopera na ajuda ao 

desenvolvimento. No entanto, a Cooperação Portuguesa pauta-se por características que 

lhe são singulares e que merecem uma atenção e análise aprofundadas. À luz do debate 

apresentado anteriormente, em torno da eficácia da ajuda vejamos, então, o caso 

português. No final, tentar-se-á concluir se Portugal deverá continuar com a sua política 

de APD. 

 

V.1. A Política de Cooperação de Portugal   

«A missão fundamental da Cooperação Portuguesa consiste em contribuir para a 

realização de um mundo melhor e mais estável, muito em particular nos países 

lusófonos, caracterizado pelo desenvolvimento económico e social, e pela consolidação 

e o aprofundamento da paz, da democracia, dos direitos humanos e do Estado de 

direito». Esta é a forma como é apresentada a Missão da Cooperação Portuguesa, na 

«Visão Estratégica para a Cooperação Portuguesa» que resultou da Resolução do 

Conselho de Ministros nº196/2005144.  

A Visão Estratégica é a atual lei que regula a Cooperação para o 

Desenvolvimento de Portugal e decorre, em parte, da primeira lei propriamente dita que 

existiu em Portugal sobre a cooperação para o desenvolvimento, datada de 1999. O 

documento foi aprovado pelo XIII Governo145e intitulado «A Cooperação Portuguesa 

no Limiar do Século XXI»146. As reformas que a partir deste momento foram encetadas 

tornaram-se um marco na Cooperação Portuguesa.  

Antes de 1999 não se pode falar de política de cooperação em Portugal, dada a 

falta de quadro legal. Durante toda a década de 90 a política de ajuda esteve, aliás, 

muito ligada a laços históricos, linguísticos e comerciais. Portugal tinha também sido 

membro fundador do CAD e pertenceu a este órgão até 1974, altura em que saiu por 

questões políticas, só regressando em 1991. No período intermédio, passa mesmo de 

país “doador” a país suscetível de beneficiar de apoio internacional.  

                                                           
143 Consultar Anexo 5 para informação detalhada sobre os países recetores de ajuda do CAD. 
144 Resolução publicada em Diário da República – Nº 244 – 22 de Dezembro de 2005. E editada pelo 
IPAD em Uma Visão Estratégica para a Cooperação Portuguesa. Edição Instituto Português de Apoio 
ao Desenvolvimento, Ministério dos Negócios Estrangeiros, 3ª Edição. Maio 2008.  
145 O XIII Governo Constitucional tomou posse a 28 de Outubro de 1995, sendo constituído pelo Partido 
Socialista. Terminou o seu mandato em 25 de Outubro de 1999. 
146 Resolução do Conselho de Ministros nº 43/99, de 18 de maio. Resolução publicada em Diário da 
República – Nº 115 – 18 de Maio de 1999. 
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Durante todo este período, a cooperação caracterizou-se por uma grande 

dispersão institucional. Atualmente, para além do IPAD, existe também a Comissão 

Interministerial para a Cooperação (CIC), Conselho de Ministros para os Assuntos da 

Cooperação, Câmaras Municipais e Associações de Municípios e o Fórum da 

Cooperação para o Desenvolvimento147.  

Dado que a política de cooperação portuguesa, enquanto parte da Política 

Externa portuguesa, se insere num contexto internacional, a preocupação central em 

1999 ficou patente na introdução à Resolução do Conselho de Ministros que aprovou o 

documento: «O importante desafio que se coloca a Portugal é o de saber articular, nos 

planos político, económico e cultural, a dinâmica da sua integração europeia com a 

dinâmica de constituição de uma comunidade, estruturada nas relações com os países e 

as comunidades de língua portuguesa no mundo, (…).»148 

A Visão Estratégica que veio a ser aprovada em 2005 contém aspetos de 

continuidade com a estratégia de 1999, mas também inovações.  

Em termos de continuidade, destaca-se a preocupação em estabelecer uma 

ligação clara e eficaz entre princípios, prioridades, programas e projetos. Destaca-se 

também a importância que em ambos os momentos se atribui ao requisito fundamental 

de comando e responsabilidade política, em oposição a uma tradição de dispersão com a 

consequente perda de eficiência e sentido estratégico. 

Em termos de inovações, notou-se desde 1999 uma acentuada tendência para a 

coordenação internacional da APD, e que a cooperação portuguesa está pouco preparada 

para lidar com essa realidade, reduzindo desta forma a margem de atuação e a influência 

nacional nos grandes centros de discussão e decisão. A atual estratégia procura, à 

semelhança da anterior, atribuir clareza, objetividade e transparência à Cooperação 

Portuguesa. Nota-se, no entanto, uma trajetória histórica que liga a ajuda a relações 

interpessoais entre funcionários de serviços homólogos das administrações públicas ou 

outras, o que levou sucessivamente a uma desresponsabilização política ao longo dos 

anos. 

Em 2005 notou-se por isso a necessidade de se identificarem as prioridades e os 

mecanismos necessários para a canalização de recursos de acordo com uma nova 

estratégia para a Cooperação Portuguesa. Isto pode ser tanto mais benéfico quanto 

                                                           
147 Para mais informação sobre cada uma das Instituições da Cooperação Portuguesa, consultar Anexo 6. 
148 Resolução do Conselho de Ministros nº 43/99, de 18 de Maio. Resolução publicada em Diário da 
República – Nº 115 – 18 de Maio de 1999. 
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Portugal dispõe de algumas vantagens comparativas, como é o caso de Língua 

Portuguesa que pode trazer vantagens na área da educação e da formação, e dos laços 

históricos, que podem facilitar o entendimento nas áreas jurídica e da administração 

pública. 

Tanto a iniciativa do Estado como a iniciativa privada e o bom funcionamento 

de uma economia de mercado são aspetos importantes enquanto fatores dinamizadores e 

modernizadores das economias149. Também nesta área se verificam vantagens 

comparativas. Portugal partilha com os países lusófonos a matriz jurídica e judicial, ao 

mesmo tempo que em todos estes países as empresas portuguesas estão entre os maiores 

investidores estrangeiros. 

Portugal empenhou-se também em cumprir os princípios de racionalidade, 

eficiência e eficácia que resultaram de Declarações Internacionais, como a Declaração 

de Paris, tendo estabelecido e publicado em Fevereiro de 2005 um “Plano de Ação para 

a Harmonização e Alinhamento”150. Trata-se do reforço dos princípios e compromissos 

que decorrem da Declaração de Roma, Paris e Acra. 

Na Declaração de Roma, Portugal e os restantes Estados-membros 

comprometeram-se a alinhar as suas políticas em torno da harmonização (uniformização 

e simplificação da concessão de ajuda, aumento da cooperação delegada, maior 

flexibilidade e poder de decisão nas representações no terreno), alinhamento 

(articulação entre os doadores em termos de estratégias e prioridades de 

desenvolvimento do país parceiro) e apropriação (o país parceiro deve definir a sua 

própria agenda de desenvolvimento). 

De acordo com o referido Plano de Ação, Portugal deverá canalizar os esforços 

de harmonização em três planos: entre o doador e o país parceiro, entre as Agências 

doadoras, e nos sistemas dos doadores. Portugal participa, assim, na área da Ajuda ao 

Desenvolvimento e tem cinco aspetos principais como linhas orientadoras da Política de 

Cooperação (Figura 15). Estes cinco princípios são também reveladores da forma como 

Portugal se tem assumido e pretende assumir no quadro internacional. 

Em 2008, por iniciativa do IPAD, iniciou-se um processo de elaboração de uma 

Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento (ENED) conjuntamente com 

                                                           
149 O próprio Consenso de Monterrey, em 2002, destacou a importância de melhorar o ambiente de 
trabalho para a iniciativa privada em qualquer estratégia de desenvolvimento. 
150 Texto disponível em:  
http://www.ipad.mne.gov.pt/CooperacaoDesenvolvimento/AjudaPublicaDesenvolvimento/Documents/ha
_planodeaccao.pdf 
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outros atores governamentais e não-governamentais, visando a sensibilização da 

sociedade portuguesa e a influência política. 

A educação para o desenvolvimento assume sobretudo uma componente 

nacional, através da aposta num processo educativo constante que favorece as inter-

relações sociais, culturais, políticas e económicas entre o Norte e o Sul, e que promove 

valores e atitudes de solidariedade e justiça. O objetivo final é a mobilização das 

sociedades em torno da questão do desenvolvimento, em coordenação com o Ministério 

da Educação. 

  

Figura 15 – Política de Cooperação Portuguesa  

Cooperação 

Portuguesa 

1 Empenho na prossecução dos ODM. 

2 
Reforço da segurança humana, em particular em “estados frágeis” ou em situações 

de pós-conflito. 

3 Apoio à lusofonia, enquanto instrumento de escolaridade e formação. 

4 
Apoio ao desenvolvimento económico, numa ótica de sustentabilidade social e 

ambiental. 

5 
Envolvimento mais ativo nos debates internacionais, tendo em vista a convergência 

internacional em torno de objetivos comuns. 

FONTE: com base na Visão Estratégica de 2005 

 

V. 2. Características da APD Portuguesa  

Evolução da APD Portuguesa 

Tentemos responder agora a duas das questões colocadas inicialmente: 1) tem 

Portugal um papel importante em termos de APD quando comparado com outros 

doadores? 2) Qual tem sido a evolução da Cooperação Portuguesa? Recuemos, para tal, 

ao início da Cooperação Portuguesa.  

Não há registos para décadas de 1960 e 1970 quanto a contribuições de Portugal 

no âmbito da ajuda, pelo que se considera para esta análise as décadas de 1980, de 1990 

e a primeira década do novo Milénio. Em geral, verifica-se que as transferências de 

APD Portuguesa, tanto a nível bilateral como a nível multilateral, tiveram tendência 

crescente, embora as contribuições bilaterais tendessem a ser superiores às multilaterais 

(Figura 16). A década de 80 é, contudo, ainda pouco significativa para a Ajuda devido à 

conjuntura internacional resultante da crise do petróleo, subida das taxas de juro, crise 

da dívida e recessão dos doadores. Esta foi a década perdida do desenvolvimento.  
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Figura 16 - Portugal – APD, de 1980 a 2009 

FONTE: www.oecd.org/dac/stats 

 

O ano de 2004 destaca-se como o ano de pico da ajuda bilateral, variação que 

será explicada adiante, ao passo que a ajuda multilateral registou um crescimento mais 

ou menos constante desde meados da década de 80 até ao último ano de análise (Figura 

16). Em termos gerais, pode dizer-se que a APD Portuguesa é canalizada em 60% pela 

via bilateral e em 40% pela via multilateral. 

Como se pode ver pela Figura 17, em termos bilaterais a APD portuguesa é 

sobretudo direcionada para subsídios e cooperação técnica nos anos mais recentes. À 

semelhança da tendência internacional, os anos posteriores a 2000 registam o auge do 

perdão da dívida, caindo drasticamente nos anos seguintes. Em termos multilaterais, 

destaque para as Bolsas e Subscrições de capital e para o Protocolo de Montreal, ambos 

a partir de 2000, conforme a Figura 18. De destacar aqui as crescentes contribuições 

para a UE e assimetrias na ajuda canalizada para os bancos de desenvolvimento 

regional. 

A cooperação de Portugal nas questões da dívida faz-se sobretudo no âmbito do 

Clube de Paris ou bilateralmente, com condições dependentes dos níveis de rendimento 

e de dívida dos países devedores. No entanto, percebe-se que os valores são 

relativamente baixos quando comparado com outros membros do CAD (ver anexo 7). 

Se considerarmos os dados até meados da década de 90, podem encontrar-se 

várias razões que justificam os baixos valores de APD, o que não é apenas característica 

da APD portuguesa.  

O final da década de 80 e a primeira metade da década de 90 foram marcados 

por mudanças a Leste e por uma situação de estagnação geral. No entanto, com a 
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desagregação da URSS e o fim da Guerra-Fria, assistiu-se à emergência de novas 

preocupações em termos de segurança internacional, o que fez com que aumentassem as 

situações de ajuda humanitária e de emergência em resultado do aumento da 

instabilidade e de catástrofes de origem humana. O desmembramento da URSS fez 

também com que muitos países passassem para a categoria de países recetores. 

 

Figura 17 – Portugal: APD Bilateral, de 1980 a 2009 

FONTE: www.oecd.org/dac/stats 

Figura 18 – Portugal: APD Multilateral, de 1980 a 2009 

FONTE: www.oecd.org/dac/stats 

 

Os anos seguintes foram a época de ouro do “Consenso de Washington”, em 

resultado da “vitória” do modelo americano, valorizando-se a democracia, a economia 

de mercado, a boa governação, a transparência na administração, os direitos humanos e 

a luta contra a corrupção como exigências dos países doadores, especialmente dos EUA. 
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Em termos multilaterais, surgiram críticas às políticas de ajustamento estrutural. 

Tal facto levou o FMI e o BM a reestruturar as suas estratégias de ajuda (alguns 

relatórios do BM revelavam ter havido pouca ou mesmo nenhuma diminuição da 

pobreza em África). Definiu-se, então, uma “Nova Agenda para a Ajuda” para a 

redução da pobreza, com base nos Documentos Estratégicos de Redução da Pobreza 

(DERP), conforme referido anteriormente. 

Em 1996, o CAD publicou um conjunto de novas orientações para a Ajuda ao 

Desenvolvimento, valorizando-se a participação dos PED, assim como o aumento da 

sua capacidade a longo prazo. 

A composição sectorial da Ajuda também se alterou, passando a dirigir-se para 

setores em que não havia mercado, como infraestruturas e serviços sociais de base como 

a saúde, a educação, abastecimento de água e saneamento, diminuindo 

consideravelmente nos setores produtivos. Procurou-se também melhorar a relação dos 

doadores com os PED, apostando-se numa política de parceria e diálogo, participação e 

gestão centrada nos resultados. Neste contexto, pode considerar-se que Portugal 

acompanhou as tendências internacionais em matéria de Ajuda. Não acompanhou, no 

entanto, na entrada do novo milénio, como veremos.  

Nos últimos anos, pode dizer-se que se tem assistido a uma nova geografia de 

ajuda internacional, não só devido ao reforço da cooperação entre os PED como à 

presença crescente de “novos” doadores como a China, Índia, Brasil, Turquia, Arábia 

Saudita ou Coreia do Sul, que oferecem fontes alternativas de apoio aos PED (Figura 

19). Estes doadores têm lógicas de actuação bastante diversas dos países que constituem 

o núcleo duro do chamado “Norte Desenvolvido”. 

De acordo com Patrícia Magalhães Ferreira151, pode destacar-se a Coreia do Sul, 

a Turquia ou a Arábia Saudita, como os países que têm abordagens mais próximas. Do 

outro lado, surge o Brasil ou a China, com uma visão própria do que dever ser a 

cooperação, mais afastado das abordagens tradicionais. 

Para a autora, «(…) nem os dados do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento 

(CAD/OCDE) reflectem já o quadro real em termos quantitativos (uma vez que os 

fluxos destes países não estão incluídos), nem as concepções e princípios vigentes estão 

                                                           
151 IPAD – Patrícia Magalhães Ferreira - «Uma agenda de desenvolvimento global pós-2015: 
Arquitectura e eficácia da ajuda em perspectiva», in A Eficácia da Ajuda e do Desenvolvimento. Debates 
e Perspectivas sobre a Ajuda ao Desenvolvimento…a propósito do IV Fórum de Alto Nível sobre Eficácia 
da Ajuda. IPAD, Lisboa, Novembro 2011 
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adequados para responderem a uma realidade de países que são simultaneamente 

doadores e receptores de ajuda»152. 

 

Figura 19 – Ajuda ao desenvolvimento, reportada pelos doadores em 2009 (mil milhões de dólares) 

FONTE: CAD/OCDE 

 

A China é, por exemplo, subscritora da Declaração de Paris numa lógica de 

recetora e, ao mesmo tempo, pretende-se a inclusão dos montantes concedidos pela 

China na contabilização da ajuda internacional. Assistimos, assim, à existência de 

países “doadores-receptores”.  

Patrícia Magalhães Ferreira considera também que «A percepção de inexistência 

de uma hierarquização ou do espectro do paternalismo que ainda grassa em muitos 

aspectos do relacionamento entre doadores do chamado “Norte” e do “Sul” é algo que 

funciona a favor das potências emergentes no seu relacionamento com África.» 

Paralelamente, pode também dizer-se que se assiste a uma alteração da geografia 

da pobreza mundial. Há duas décadas, mais de 90% da população pobre vivia nos 

chamados PMA. Actualmente calcula-se que a maior parte da população (72%) que 

vive abaixo do limiar da pobreza (menos de 1.25 dólares/dia per capita), não viva nos 

países mais pobres mas sim em países de rendimento médio e estáveis. 

Como já foi sobejamente referido, o ano de 2000 foi de extrema importância 

para a questão da Ajuda. Pode ver-se pela Figura 20, o exponencial aumento da APD 

dos doadores do CAD a partir deste ano. A Cimeira do Milénio foi de facto 

mobilizadora da comunidade internacional pela definição do conjunto de objetivos e 

metas que passaram a nortear os esforços internacionais.  

                                                           
152 ibidem 
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No entanto, em Portugal, o grande “pico” da ajuda ocorreu apenas entre 2003 e 

2005, como ficou patente pela Figura 16, que resultou de uma operação extraordinária 

de reestruturação da dívida de Angola. 

 
Figura 20 - Ajuda Pública ao Desenvolvimento por tipo de doadores entre 1960 e 2009 

FONTE: www.oecd.org/dac/stats 
 

No período 2006-2010 o total de fluxos privados e oficiais (outros fluxos que 

não APD) registou alguma volatilidade, devido sobretudo a variações nos fluxos 

privados, que incluem o Investimento Direto Estrangeiro e os créditos à exportação. 

A APD também registou alterações, tendo aumentado em 2008 e 2010 em 

resultado de operações de crédito específicas: com Marrocos em 2008 e com Cabo 

Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe em 2010. A diminuição em 2009 e 2010 

deveu-se ao pagamento de parte da dívida por parte de Angola, valor que foi subtraído 

ao total da APD para esse ano153. 

A questão de equilíbrio entre a via bilateral e multilateral pode levar a algumas 

considerações. Manuela Afonso, em entrevista154, considera que «Todos os canais são 

importantes. Bilaterais ou multilaterais, depende do que está em causa e dos objetivos. 

Os nórdicos têm tendência a privilegiar os canais multilaterais porque não tiveram um 

passado colonial e a forma de estabeleceram laços com os países foi através de canais 

multilaterais. Elas são complementares e é por isso que agora se aposta nas 

abordagens bi-multi, que é complementar a ajuda bilateral ou multilateral com os 

fluxos do outro lado. Não se deve ver isto como compartimentos estanques mas sim 

como facetas de uma abordagem na promoção do desenvolvimento. Mas quando 

                                                           
153 Para dados estatísticos mais pormenorizados, consultar Anexos 7-11 e 17. 
154 Entrevista na Íntegra disponível no Anexo 19. 



 99

falamos na eficácia da ajuda, a multilateral também é objeto de críticas muito intensas 

(…).» 

A respeito da esfera bilateral e multilateral em que Portugal atua, Manuela 

Afonso refere na mesma entrevista o que se conhece por CPD – Coerência das Políticas 

para o Desenvolvimento. Dito de forma simples, para a investigadora, «(…) não faz 

sentido estarmos a dar com uma mão e a tirar com a outra. O exemplo mais concreto 

disso é o da agricultura: nós, por um lado, através da ajuda, estávamos a promover o 

desenvolvimento agrícola dos países parceiros e por outro lado estávamos a impor 

barreiras à entrada de produtos desses países no nosso país ou no espaço da União 

Europeia.» 

Embora tal não caiba no objeto de estudo deste trabalho, importa analisar muito 

bem as esferas em que os países atuam ou a via que privilegiam. Os países nórdicos, por 

exemplo, privilegiarão a via multilateral, dado que não tiveram um passado colonial. 

Uma abordagem bi-multi, poderá ser a solução, dado que complementa ambas as vias 

de atuação. No entanto, como reverso da medalha, países como Portugal são acusados 

de neocolonialismo, pela forma como mantêm laços com os parceiros. 

Quando comparado com outros países, Portugal é considerado um pequeno 

doador, quer em termos de volume da ajuda, quer em termos de esforço financeiro. Mas 

independentemente da sua dimensão e impacto da ajuda, acresce o facto de não estar a 

cumprir as metas internacionais com que se comprometeu. 

No âmbito do Consenso de Monterrey, por exemplo, Portugal comprometeu-se 

com metas quantitativas relativamente à Ajuda. Não tem, no entanto, cumprido essa 

meta devido às restrições orçamentais, o que é também reflexo da importância que a 

APD assume no programa de cada governo e da maior ou menor abertura destes em 

relação a esta vertente da política externa. Pode, no entanto, verificar-se um grau 

crescente de concessionalidade ao longo do tempo. Como se pode ver pela Figura 21 o 

nosso país ficou bastante longe da meta da UE de 0.51% do RNB para 2010. 

 

Figura 21 – APD bilateral e multilateral, 2006-2010 (M€ e %) 

FONTE: IPAD 



 100

Com vista a atingir o ratio 0.7% de APD face ao RNB em 2015, Portugal 

estabeleceu em 2009, no Orçamento de Estado (OE), um cronograma revisto – 

Relatório/ Orçamentação com base em Programas155, reportado internacionalmente. O 

novo objetivo intermédio para 2010 foi fixado em 0.34%, uma proporção também não 

atingida (Figura 21). 

Apesar do esforço de aumento da APD, uma das principais falhas da cooperação 

portuguesa continua a ser o sucessivo não cumprimento das metas quantitativas: a meta 

para 2006 de 0.33% RNB/APD, a meta intermédia para 2010 de 0.34% e a baixa 

probabilidade de atingir a meta de 2015 de 0.7% RNB/APD. Portugal está também 

muito aquém da meta das Nações Unidas para o que seria o esforço em relação ao RNB.  

A nível bilateral, a APD portuguesa atingiu os 299M€ em 2010, representando 

61% do total da APD portuguesa para esse ano. Os valores de 2010 devem-se sobretudo 

à utilização por parte dos países parceiros de cerca de 155M€ disponibilizados através 

de linhas de crédito concessionais e empréstimos. No entanto, estas oscilações na curva 

de APD de Portugal, podem também ser justificadas por uma razão de “engenharia 

financeira” de contabilização dos recursos. Como refere Manuela Afonso, «(…) a forma 

como o CAD contabiliza os fluxos, faz muitas vezes distorcer os dados. Por exemplo, 

(…) O perdão ou reescalonamento da dívida de Angola – repercute-se com efeitos 

negativos na APD. Começaram a pagar as tranches em 2010 e aparecem números 

negativos, o que faz diminuir a APD global entre o que vai e o que vem. Quando foi 

contabilizado, esse perdão da dívida foi contabilizado todo no ano em que foi 

negociado. (…) por isso se registam picos enormes em determinados anos quando, na 

realidade, esses picos não existem.» 

 

O Esforço da Cooperação Portuguesa  

Portugal é considerado um pequeno doador. No entanto, para além dos valores 

absolutos, importa considerar a evolução do esforço156 de Portugal em relação ao seu 

RNB. Este será um melhor indicador de comparação entre os países. 

Em termos relativos, em 2010, Portugal canalizava 0.29% do seu RNB para a 

APD, tendo aumentado comparativamente a 2009 (0.23%)157. De destacar o ano de 

2000, em que os fluxos privados registaram grande crescimento, tendo a partir deste ano 

                                                           
155 Disponível em: http://www.portugal.gov.pt/pt/Documentos/Governo/MF/rel_OE2009.pdf  
156 Deve entender-se por esforço a percentagem de APD em relação ao RNB. Para informação mais 
detalhada consultar Anexo 8. 
157 Consultar Anexo 8. 
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registado algumas oscilações. De 2001 para 2002 regista-se um grande decréscimo, 

devido sobretudo à diminuição dos fluxos privados por via da redução do investimento 

direto português nos PED. As quebras nos outros fluxos do setor público devem-se à 

capitalização de juros que resulta do reescalonamento dos créditos não concessionais e 

que representam um retorno de recursos. De 1998 a 2001 e novamente em 2007 os 

fluxos privados foram significativos, sendo mesmo superiores à APD, o que demonstra 

a importância do Investimento Direto Estrangeiro português na dinamização das 

economias dos países parceiros. As quebras nos últimos três anos ligam-se em grande 

parte à crise financeira. No entanto, a APD continua a existir, embora em valores 

inferiores ao que retorna. 

Em termos de esforço verifica-se uma tendência crescente até 2002, atingindo os 

0.27% do RNB, tendo diminuído em 2003 para 0.21%. Em 2004, devido à referida 

operação extraordinária de reestruturação da dívida de Angola, o valor sobe 

exponencialmente para 0.63% do RNB. Depois deste ano, os valores baixam e só em 

2007 voltam a subir, mantendo essa tendência até 2008, refletindo uma linha de crédito 

que foi concedida a Marrocos. Conforme refere Manuela Afonso em entrevista158 «(…) 

a forma como o CAD contabiliza os fluxos, faz muitas vezes distorcer os dados (…) Por 

exemplo, o perdão da dívida que é contabilizado para efeitos de APD. (…) Em 2008, o 

pico são as linhas de crédito para Marrocos que se tornou, de repente, no principal 

parceiro – porque as linhas de crédito concedidas para investimento privado são 

contabilizadas no ano em que são contratualizadas, o que fez disparar Marrocos para a 

primeira posição.» Em 2010, o valor aumenta para 0.29%, o que se deveu à concessão 

de linhas de crédito para Cabo Verde e Moçambique, representando um crescimento em 

33% de APD face a 2009, representando o rácio mais elevado desde 1996, com exceção 

de 2004. 

Analisando as Figuras 22 e 24 é curioso notar que quando se examinam valores 

em percentagem do RNB se invertem as posições dos países. Portugal muda de lugar no 

ranking quando considerado em percentagem do RNB, passando à frente de países 

como os EUA, o Japão ou Itália. Não porque contribua mais que estes países mas 

porque está a comparar com países com um RNB muito mais elevado. Sendo um país 

mais pequeno, o seu esforço em percentagem do RNB é mais elevado. No entanto, está 

ainda muito longe da meta das Nações Unidas. 

                                                           
158 Entrevista disponível na íntegra no Anexo 19. 
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Conforme refere Manuela Afonso em entrevista159 «Somos um pequeno doador 

que anda à volta dos 23%, 22%, 21% de esforço em relação ao RNB.» 

 
Figura 22 – Evolução do volume e esforço da APD Portuguesa em relação ao RNB entre 1995 e 2010 

FONTE: IPAD 
 
 
Figura 23 – APD Líquida em 2010 (Montantes em Dólares)  
Figura 24 – APD Líquida em 2010 (em percentagem do RNB) 

FONTE: www.oecd.org/dac/stats      FONTE: www.oecd.org/dac/stats 
 

 

V.2.1. Ajuda Bilateral: Visão Estratégica e Vantagens Comparativas 

 

Prioridades Geográficas  

A ajuda bilateral portuguesa é, sobretudo, canalizada tendo em conta as 

vantagens comparativas de Portugal, concentrando-se em termos geográficos em cinco 

Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Moçambique e S. Tomé e Príncipe) e Timor-Leste. Estão também incluídos, por 

                                                           
159 Entrevista disponível na íntegra no Anexo 19. 
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inerência, os espaços regionais onde estes países se inserem, sendo igualmente espaços 

importantes para o desenvolvimento de ações da Cooperação. 

Para Manuela Afonso, «(…) não é por acaso que os principais parceiros são os 

PALOP e Timor Leste», devido à influência das relações históricas e laços que se 

mantiveram. Esta tendência verifica-se desde o início da cooperação, em termos dos 

projetos desenvolvidos no quadro bilateral e no que se refere aos que são levados a cabo 

pelas organizações da sociedade civil, verificando-se assim que Portugal apostou em 

manter muitas das relações que vinham do tempo colonial.  

De notar que cinco destes países são Países Menos Avançados (PMA), quatro 

são considerados Estados Frágeis e quatro são Pequenos Estados Insulares em 

Desenvolvimento (SIDS), grupos de países que enfrentam desafios particulares. A este 

respeito, importa conhecer brevemente as classificações de países. 

O CAD identifica dois grupos de “países elegíveis” para receber ajuda, sendo 

que os fluxos que se caracterizam especificamente como APD são dirigidos a um grupo 

específico de países (incluídos na Parte I da listagem do CAD)160. Os fluxos destinados 

à Parte II são denominados apenas de Ajuda Pública (AP).  

Na parte I da lista são incluídos os seguintes grupos de países e territórios:  

- Países menos avançados (PMA) – grupo de países definido pelas Nações 

Unidas e do qual fazem parte os países que se situam abaixo dos limiares fixados quanto 

ao rendimento, diversificação económica e desenvolvimento social; 

- Outros países de fraco rendimento (PFR) – grupo de países que não são PMA 

mas cujo RNB por habitante era inferior ou igual a 760 dólares, em 1998, com base nas 

estatísticas do Banco Mundial; 

- Países de rendimento intermédio da tranche inferior (PRITI) – países cujo RNB 

por habitante se situava entre 761 e 3030 dólares, em 1998; 

- Países de rendimento intermédio de tranche superior (PRITS) – países cujo 

RNB per capita se situava entre 3013 e 9360 dólares, em 1998; 

- Países de rendimento elevado (PRE) – países em desenvolvimento cujo RNB 

per capita era superior a 9369 dólares, em 1998. 

Na parte II da lista do CAD estão os países em transição, incluindo os países 

mais avançados da Europa Central e Oriental (PECO) e os mais avançados dos Novos 

                                                           
160  Ver Anexo 5. Esta distinção foi pela primeira vez usada em 1993, sendo a lista de países beneficiários 
revista de 3 em 3 anos. 
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Estados Independentes (NEI) da ex-URSS e, ainda, os países e territórios em 

desenvolvimento mais avançados. 

Tendo em conta estas diferenciações entre o tipo de países, conclui-se que a 

APD portuguesa tem sido desde a década de 80, sobretudo, canalizada para os Países 

em Desenvolvimento e Países Menos Desenvolvidos. Mais próximo do final da década, 

em 2008, há um destaque os países de rendimento médio baixo (Figura 25).  

 
Figura 25 – Principais Destinatários da APD Portuguesa, de 1987 a 2009 
Figura 26 – Destinatários da APD dos Países do CAD, de 1980 a 2009 

 
FONTE: www.oecd.org/dac/stats     FONTE: www.oecd.org/dac/stats 

 
 

Nos doadores do CAD161 verifica-se um padrão semelhante, onde os PED estão 

acima da média em termos de destinos da Ajuda, seguidos  pelos Países de Rendimento 

Médio Baixo. A tendência quanto a estes últimos mudou, no entanto, drasticamente a 

partir de 2005, numa altura em que vinham a ganhar importância os Países Altamente 

Endividades e os Países Menos Desenvolvidos (Figura 26). 

Em termos geográficos, isso traduz-se pela canalização de grandes somas de 

APD para África Subsahariana, sobretudo a partir de 2000, seguido do continente 

asiático (Figura 27). Em Portugal, nos mesmos períodos, pode dizer-se que quase 90% 

da ajuda vai para África Subsahariana (Figura 27). No entanto, de 2004 para 2008 

diminuiu substancialmente, o que poderá encontrar justificação na crise económica que 

se gerenalizou nos países desenvolvidos e na redistribuição da Ajuda por outras regiões.  

 
 

                                                           
161 Ver Anexo 22 para mais informação sobre a APD dos doadores do CAD e de outros doadores 
mundiais. 
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Figura 27 – Distribuição Regional da APD – Portugal 
Figura 28 – Distribuição Regional da APD dos Membros do CAD 

 

 
FONTE: www.oecd.org/dac/stats    FONTE: www.oecd.org/dac/stats 

 

O destino da APD foi também influenciado pelo contexto internacional 

envolvente. À Cimeira do Milénio, seguiram-se outras cimeiras e fóruns internacionais 

que redirecionaram a ajuda e colocaram novas questões na agenda da cooperação para o 

desenvolvimento. Por exemplo, a IV Conferência Ministerial da OMS, realizada em 

Doha em novembro de 2001, reafirmou o papel fundamental do comércio internacional 

na promoção do desenvolvimento económico e no alívio da pobreza e deu particular 

atenção aos PED, sobretudo aos PMA. Em setembro de 2002, a Cimeira Mundial do 

Desenvolvimento Sustentável, realizada em Joanesburgo, contribuiu decisivamente para 

o estabelecimento de parcerias entre os países do Norte e do Sul e entre setores público 

e privado. 

Não obstante o grande destino da APD portuguesa ser a África Subsahariana, ao 

longo da última década tendeu a repartir-se regionalmente. No final da década de 80, 

Moçambique estava perto de receber perto de 50% do total da APD portuguesa, seguido 

de São Tomé e Príncipe mas numa ordem de valores pela metade (Figura 29). No final 

da década de 90, Moçambique continua a destacar-se como o principal destinatário de 

APD portuguesa, seguido agora por Timor Leste, como se comprova pela Figura 30. 

No final da primeira década do novo milénio, nota-se uma ligeira diferença na 

repartição da ajuda, com valores próximos entre si. O destaque vai agora para um 

conjunto de quatro países – por ordem decrescente, Cabo Verde, Marrocos, 

Moçambique, Timor-Leste (Figura 31). 
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Figura 29 – Maiores Destinatários da APD de Portugal, 1988-89  
Figura 30 – Maiores Destinatários da APD de Portugal, 1998-99 

 
 

FONTE: www.oecd.org/dac/stats    FONTE: www.oecd.org/dac/stats 
 

 
 
 
Figura 31 - Maiores 
Destinatários da APD de 
Portugal, 2008-09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: 
www.oecd.org/dac/stats 
 

 
 

 

Em termos de compromissos, comparando o tipo de fluxos de países como a 

Dinamarca, França, Alemanha, Portugal, Espanha, Reino Unido e EUA (ver Anexo 9), 

em 2009 Portugal apresenta valores médios de APD em % do PNB (0.23%). No 

entanto, quando se passa para uma escala de valores absolutos, Portugal fica claramente 

atrás de qualquer um dos referidos países. O mesmo se pode ver, por exemplo, em 

relação ao alívio da dívida. Em 2009, Portugal não destinava quaisquer fundos ao alívio 

da dívida. 
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Prioridades sectoriais  

Na Visão da Cooperação de 2005, foram estabelecidas três grandes áreas como 

prioridades sectoriais da Cooperação Portuguesa: 1) Boa governação, participação e 

democracia; 2) Desenvolvimento sustentável e luta contra a pobreza; 3) Educação para 

o desenvolvimento.  

Deste modo, as prioridades da Cooperação Portuguesa relacionam-se com as 

suas vantagens comparativas, o que se traduz em ações na área da educação e da 

governação. Cada um destes setores representa cerca de um quarto da ajuda bilateral 

portuguesa. As figuras 32 e 33 mostram a elevada concentração da APD portuguesa 

nestes dois setores, com a educação a representar 28% e a Governação perto de 25% no 

período 2005-2010. 

Tendo em conta dados referentes a 2009 (ver Anexo 9) e comparando o grupo de 

países Dinamarca, França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e EUA é, aliás, possível 

concluir-se que Portugal é o país que mais aposta no setor social e infraestruturas 

administrativas. Esta aposta foi tendencial ao longo dos anos. Em toda a década de 90, a 

APD foi essencialmente canalizada para ações da dívida e para apoio a infraestruturas e 

serviços sociais.  

Figura 32 – Distribuição 

sectorial da APD Bilateral – 

2005-2010 (M€) 

 
Figura 33 – APD por setores, 
2005-2010 
 

 
 
 

FONTE: IPAD 
 

Esta segunda área manterá uma tendência crescente sensivelmente até ao final da 

primeira década do novo milénio, ao passo que o apoio a ações da dívida se destaca 
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sobretudo em 2004, no seguimento de uma tendência altamente crescente registada 

desde 2003, para voltar a cair abruptamente até 2005, como se vê pela Figura 34. 

 
 
Figura 34 – Distribuição da APD por Principais  Setores – Portugal, de 1994 a 2009 

FONTE: www.oecd.org/dac/stats 
 

Se retirarmos o efeito da ação da dívida, é possível uma melhor perceção de 

quais são as outras áreas onde Portugal mais aposta: infraestruturas e serviços sociais, 

ajuda em mercadorias no âmbito de um programa geral de assistência, ou também as 

infraestruturas e serviços económicos (Figura 35). 

 
Figura 35 – Distribuição da APD por Principais  Setores – Portugal, de 1994 a 2009 

FONTE: www.oecd.org/dac/stats 

Dentro do setor das infraestruturas e serviços sociais destacam-se o setor da 

educação e do governo e sociedade civil, embora este último com grandes oscilações.  

Entendendo a educação como um setor chave, a Cooperação Portuguesa apoia a 

escolaridade básica, o ensino técnico e profissional de adultos, cooperação científica e 

tecnológica, cooperação na área do Ensino Superior – orientada para a promoção da 
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qualidade do ensino e para o desenvolvimento de oportunidades de criação de centros 

de formação públicos e/ou privados. Aposta-se também na formação de professores, e 

num programa de Bolsas sobretudo dirigido para o ensino universitário. De acordo com 

a Visão Estratégica, deve também haver uma interação com a cultura de modo a 

valorizar o património cultural. 

 
Figura 36 – Portugal - Distribuição da APD no Setor Social, de 1994 a 2009 

 FONTE: www.oecd.org/dac/stats 

Nos últimos 5 anos foi canalizado um montante médio anual no valor de 52 M€ 

para o setor da Educação como se pode ver pela Figura 37, ou seja, cerca de um quarto 

da ajuda bilateral. Estes montantes vão sobretudo para os PALOP e Timor Leste, que 

concentram cerca de 95% desta ajuda. Conforme se pode ver pelo gráfico abaixo, Cabo 

Verde representa 35%, embora esta percentagem tenha diminuído para 26% em 2010. 

Segue-se, por ordem de valores, Moçambique e Timor Leste. 

 

Figura 37 – APD Bilateral para a Educação por países (Milhares de € e %) 

FONTE: IPAD 

Figura 38 – APD para Educação por países, 2005-2010 

FONTE: IPAD 



 110

No apoio à Governação a APD é largamente canalizada para o desenvolvimento 

e reforço das capacidades na Administração Pública, Finanças Públicas e Justiça, e pelo 

apoio ao setor da Segurança, através da cooperação técnico-policial e técnico-militar162. 

Esta última é regulada pela Estratégia Nacional sobre a Segurança e o 

Desenvolvimento, aprovada em 2009, com o objetivo de criar um melhor sistema de 

coordenação da ação nesta área. O apoio é fornecido através de programas plurianuais, 

que normalmente coincidem com os calendários dos PIC. Tal acontece com os 

Programas Integrados de Cooperação e Assistência Técnica na área das Finanças 

(PICATFin)163, assim como da Cooperação Técnico-Policial e Técnico-Militar. 

Através da promoção da boa governação e da participação, visa-se reforçar as 

ações de apoio institucional e de capacitação que levam ao fortalecimento dos Estados. 

São disso exemplo os programas de formação e capacitação dos organismos públicos, 

de apoio à boa gestão dos assuntos públicos, assim como apoio às reformas das 

administrações públicas, nomeadamente nos processos de consolidação das 

administrações locais. Outras ações neste âmbito passam por criar legislação adequada; 

reforço da capacidade de planeamento e da melhoria dos mecanismos de gestão, ao 

nível das reformas fiscais e do setor da estatística.  

Apoia-se, também, áreas fundamentais para a boa governação como a 

administração interna, a justiça e as finanças públicas; ajuda-se na consolidação do 

sistema de segurança interna; dá-se suporte aos processos eleitorais. Paralelamente, 

pretende-se aumentar o apoio ao orçamento, para casos com enquadramento local e 

internacional próprio; apostar no desenvolvimento de programas de promoção de paz, 

prevenção e gestão de conflitos em países considerados mais frágeis, assim como apoio 

à estabilidade em situações pós conflito.  

Neste âmbito, a Cooperação Técnico-Militar poderá apoiar a reforma da 

estrutura de defesa nacional, através da definição da política de defesa e reorganização 

das forças armadas. De destacar o volume crescente atribuído a Timor Leste, que passa 

de menos de 5% em 2005 para quase 27% em 2010, que resulta sobretudo da 

contribuição de Portugal para a Missão da ONU em Timor Leste. Angola e 

Moçambique situam-se entre os 4% e os 5%, em média, enquanto Cabo Verde, Guiné-

Bissau e São Tomé rondam os 3%, 4% e 2%, respetivamente. 

                                                           
162 Inclui-se, também, a assistência em operações da ONU e da NATO. 
163 No período 2007-2011, foram implementados PICATFin para Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São 
Tomé e Príncipe e Moçambique. 
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A cooperação em “Outras Infraestruturas e Serviços Sociais” inclui projetos 

relacionados com o ODM1, privilegiando os grupos mais vulneráveis (mulheres, 

crianças, idosos). Estes projetos integram-se numa estratégia de Luta contra a Pobreza e 

a Exclusão Social que envolve o Ministério Português do Trabalho e da Solidariedade 

Social e os organismos correspondentes nos países parceiros. 

Em “Infraestruturas e serviços Económicos”, o setor dos transportes é o mais 

importante devido ao financiamento de infraestruturas através de operações de crédito. 

A par destas políticas, é conferida bastante importância ao desenvolvimento de 

capacidades, sobretudo através da cooperação técnica que representa mais de 80% da 

ajuda no setor da Educação e dois terços da ajuda à Governação. 

 

Figura 39 – Distribuição sectorial da Cooperação Técnica, 2006-2010 (€) 

FONTE: IPAD 
 

Na Figura 39 é possível ver-se a distribuição sectorial da Cooperação Técnica. 

Entre 2006 e 2010, mais de 90% da Cooperação Técnica ocorreu no setor das 

Infraestruturas e Serviços Sociais. Regista-se também um aumento no setor da 

Educação, ao contrário do que aconteceu com o setor da Governação, que diminuiu de 

38% entre 2008, para perto de 20% em 2010. Esta grande aposta no setor social em 

Portugal pode estar relacionada com uma grande incorporação das diretrizes 

internacionais neste sentido.  

Em 1994 o CAD publicou também as novas orientações para a Ajuda ao 

Desenvolvimento, destacando a necessidade de controlo local e do desenvolvimento da 

capacidade nacional numa perspetiva de longo prazo. Paralelamente, o Banco Mundial e 

o FMI, face às críticas que lhes tinham sido dirigidas, abandonaram as abordagens 

tradicionais dos Programas de ajustamento estrutural para programas mais participativos 
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na definição das políticas económicas e de redução da pobreza. Introduz-se, sobretudo, 

uma preocupação social com os resultados dos ajustamentos. 

Na década de 90, a Ajuda é também vista como recursos complementares que 

podem ajudar no combate à pobreza. Estamos perante uma ideologia político-

económica internacional que destaca o papel do capital privado e do comércio, 

atribuindo uma maior responsabilidade aos países pelo seu próprio desenvolvimento. A 

Ajuda tem sobretudo um papel de catalisador, na interação com fluxos de capital 

privado.  

Em 1995, houve também um marco importante em termos sociais, com a 

realização da Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Social, em Copenhaga, 

que colocou o desenvolvimento social no cerne do debate sobre o desenvolvimento e 

estabeleceu como meta a erradicação da pobreza através da atuação conjunta de 

doadores e PED. Foi também instituída como meta a redução da pobreza para metade 

até 2015 e para contribuir e impulsionar esse esforço foi aprovada a iniciativa 20/20164. 

Destas mudanças resultam também implicações em termos sectoriais, sendo que 

os montantes da Ajuda passam a dirigir-se para setores onde não existe mercado, como 

as infraestruturas, ou os serviços sociais de base como a saúde, educação, água e 

saneamento, entre outros, diminuindo nos setores produtivos (ver Anexo 9). Esta 

distribuição pode também ser resultado da visão de capacity building, ou seja, da 

importância atribuída pelos doadores ao reforço e ao desenvolvimento das capacidades 

humanas e institucionais.  

No quadro português é possível também pensar-se num outro prisma, no sentido 

em que a forte aposta de transferência de ajuda para o setor social se deve ao facto de 

ser nesta área que Portugal mais pode contribuir. Além disso, considerando os 

principais países que Portugal ajuda, é fácil aceitar-se que até por uma questão de língua 

comum seja mais vantajoso colaborar nestas áreas.  

A Cooperação Financeira tem também ganho progressiva importância para 

Portugal, sobretudo desde 2007, ano em que estabeleceu PICATFin165 com os principais 

                                                           
164 A iniciativa 20/20 partiu de uma proposta do PNUD e foi aprovada na Cimeira de Copenhaga em 
1995, e visava reorientar as distribuições da Ajuda e os compromissos da comunidade internacional e dos 
países recetores com o desenvolvimento humano. Estabeleceu-se, assim, um acordo entre os países 
doadores e os países recetores através do qual 20% da APD e 20% da despesa pública do país recetor é 
canalizada para serviços sociais básicos universais: educação básica, cuidados básicos de saúde, acesso a 
água potável, combate à malnutrição, e acesso ao planeamento familiar.  
165 Os PICATFin consistem em intervenções que têm como objetivo o desenvolvimento de capacidades 
dos países parceiros ao nível dos respetivos Ministérios das Finanças, tendo por base um Memorando de 
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países parceiros, com um período de tempo correspondente ao dos PIC (2007-2011)166. 

Como grande objetivo encontra-se o fortalecimento do Estado de Direito e das 

instituições democráticas, promoção da responsabilização e regulamentação do Estado, 

melhoria da gestão dos fundos públicos e aumento da transparência. 

 

Figura 40 – APD para Governação e sociedade civil (Milhares de € e %) 

 FONTE: IPAD 
 
Figura 41 – APD para Governação: distribuição por países, 2005-2010 

FONTE: IPAD 
 

O Ministério das Finanças Português tem apoiado várias áreas, desde a 

administração pública, alfândegas, contratos públicos, impostos, tecnologias de 

informação, inspeção das Finanças, tesouro, património do Estado, dívida pública e 

orçamento167. A maior parcela destinou-se, sobretudo, às alfândegas, ficando o tesouro e 

a dívida com os valores mais baixos. No terreno, este apoio traduz-se na cooperação 

técnica, através de ações de formação, realização de seminários e consultorias ou 

mesmo apoio à aquisição de software e equipamento.  

Para o período 2007-2011 foram canalizados 7.5 M€ para os PICATFin para os 

PALOP, destacando-se São Tomé e Príncipe com valores mais elevados e Angola com 

os valores mais baixos (ver Anexo 13). Em termos sectoriais, destaque para o setor das 

infraestruturas e serviços sociais que inclui educação, saúde, população e saúde 

                                                                                                                                                                          
Entendimento assinado entre o Ministério das Finanças de Portugal e o de cada país parceiro. Os 
PICATFin são financiados pelo Ministério das Finanças português. 
166 Exceção para o PICATFin para Moçambique que foi assinado posteriormente e ficou válido para o 
período 2009-2012. 
167 Para informação mais detalhada sobre os PICATFin consultar anexo 13. 



 114

reprodutiva, água e saneamento, governo e sociedade civil, outras infraestruturas e 

serviços sociais. Já o setor das infraestruturas e serviços económicos diz respeito aos 

transportes, comunicações, bancos e serviços financeiros. 

Ao longo do tempo, e também como resultado das regulações internacionais, 

tem-se vindo progressivamente a integrar a adaptação às alterações climáticas na 

cooperação para o desenvolvimento. Os países em desenvolvimento são especialmente 

vulneráveis aos impactos das alterações climáticas devido à sua dependência dos 

recursos naturais e devido a sua capacidade limitada para reagirem a estes efeitos. Têm 

por isso de garantir que são capazes de dar resposta a um clima de mudança. 

 

Desenvolvimento de capacidades  

Um dos aspetos mais importantes no quadro da Cooperação para o 

Desenvolvimento é o desenvolvimento de capacidades dos estados recetores. Em 

fevereiro de 2006, o CAD publicou o documento “The Challenge of Capacity 

Development: Working Towards Good Practices” 168, constituindo o quadro de 

referência internacional nesta temática. 

O conceito de desenvolvimento de capacidades é definido desde os anos 90 

como um processo endógeno, liderado pelo país parceiro, onde os doadores 

desempenham um papel de apoio. O CAD define o desenvolvimento de capacidades 

como o processo através do qual as pessoas, organizações e sociedade como um todo, 

desencadeiam, fortalecem, criam, adaptam e mantêm a capacidade ao longo do 

tempo169.  

Visando o desenvolvimento de capacidades, Portugal adota os princípios básicos 

enumerados no referido documento do CAD. Procura, assim, através das suas ações de 

cooperação atuar como catalisador da mudança, estimulando os processos de reforma e 

incentivando a inovação e a aprendizagem. Muitas destas diretrizes vêm no seguimento 

dos cinco princípios da Declaração de Paris, a qual apela mesmo para que o 

desenvolvimento de capacidades seja um objeto de desenvolvimento explícito de todos 

os países. Também a Agenda para a Ação de Acra veio reforçar os compromissos e 

implicações do processo de desenvolvimento, como por exemplo, os PED devem 

fortalecer a sua capacidade para liderar e gerir todo o processo, sendo a cooperação 

técnica um bom instrumento para reforço de instituições e sistemas nacionais. 

                                                           
168 Texto disponível em: http://www.oecd.org/dataoecd/4/36/36326495.pdf 
169 ibidem 
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Cabe, assim, aos países parceiros identificarem as suas necessidades 

considerando as necessidades de desenvolvimento nacional e paralelamente as áreas em 

que a cooperação portuguesa apresenta vantagens comparativas. Portugal deve 

incentivar a apropriação e a gestão dos projetos ou programas pelo país parceiro.  

Devem ser tidas em conta as características de cada país, as capacidades 

existentes e as especificidades do mesmo, nomeadamente em termos de contexto 

político, sociocultural, sectorial e institucional, com base numa abordagem flexível que 

permita ajustes sempre que necessários. Em paralelo, a necessidade de avaliar e medir 

resultados, permitirá identificar áreas onde estão ou não a ser atingidos os resultados 

pretendidos e, caso necessário, reajustar ainda as políticas durante a implementação. 

Sempre que possível deverão ser utilizadas as estruturas e sistemas nacionais destes 

países.  

 

Figura 42 – APD bilateral por modalidades, 2006-2010 (M€ e %) 

  FONTE: IPAD 
 

O desenvolvimento de capacidades é, assim, um processo complexo e implica 

um desenvolvimento de longo prazo. Devem, por isso, ser considerados mecanismos e 

estratégias de saída do doador do país parceiro, de modo a que permaneça um cenário 

favorável.  

No âmbito do desenvolvimento de capacidades, existem três níveis a ser 

considerados: o indivíduo, a organização e o quadro institucional/societal (ver Anexo 

14). São aliás, estes três níveis que ajudam a definir o conceito de desenvolvimento de 

capacidades referido acima, tendo começado nos anos 60/70 por considerar apenas os 

indivíduos, nos anos 80 juntou-se o papel das organizações e só nos anos 90 se 

compreende a importância de avaliar o papel do contexto envolvente. A cooperação 

nesta área será mais fácil nas áreas em que a cooperação portuguesa dispõe de 
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vantagens comparativas. Mais uma vez, a Cooperação Técnica, é a modalidade de ajuda 

mais usada por Portugal no apoio ao desenvolvimento de capacidades (Figura 42), onde 

se analisa também o apoio a projetos de investimento, ajuda a programas/produtos, ou 

apoio ao orçamento. 

 

V.2.2. Ajuda Multilateral: Abordagem Bi-multi 

Sensivelmente 40% da APD portuguesa segue por via multilateral, o que se deve 

em grande parte à sua pertença a diversos contextos multilaterais e destina-se sobretudo 

à UE, Banco Mundial, Bancos Regionais de Desenvolvimento e Agências da ONU170. 

A cooperação multilateral portuguesa é regulada pela Estratégia Portuguesa de 

Cooperação Multilateral (EPCM)171, aprovada em 2009. A EPCM resulta da 

necessidade de operacionalizar, na sua vertente multilateral, o documento de orientação 

estratégica intitulado “Uma Visão Estratégica para a Cooperação Portuguesa” e define 

os critérios, objetivos e atores envolvidos, instrumentos programáticos, mecanismos e 

recursos necessários à sua prossecução.  

Um dos objetivos principais é operacionalizar a abordagem bi-multi como forma 

de aumentar a coerência e eficácia da cooperação portuguesa. Um outro objetivo é 

funcionar como alavanca financeira para os programas e projetos da cooperação. Como 

instrumentos programáticos utiliza documentos estratégicos de programação plurianual 

do relacionamento político-institucional com cada organização multilateral; acordos de 

parceria de natureza política e/ou institucional e Programas Integrados de Cooperação 

(PIC) com os países parceiros. 

Os documentos estratégicos identificam os objetivos estratégicos, as áreas de 

intervenção prioritária, as linhas de ação e os resultados esperados da cooperação 

político-institucional e operacional com as instituições multilaterais. Os acordos de 

parceria identificam os objetivos políticos e/ou operacionais específicos da parceria e as 

atividades de natureza operacional bi-multi normalmente de natureza técnica e 

operacional com as organizações multilaterais. 

Os PIC são documentos de programação que identificam atividades operacionais 

numa abordagem bi-multi através de parceria com as organizações multilaterais 

presentes no terreno. Estas parcerias vão depender das vantagens e mais-valias que 

                                                           
170 Para informação mais detalhada sobre cada uma das contribuições, consultar Anexo 7. 
171 IPAD – Estratégia Portuguesa de Cooperação Multilateral. Disponível online em: 
http://www.ipad.mne.gov.pt/CooperacaoEuropeiaMultilateral/estrategiamultilateral/Documents/Estrategia
Multilateral.pdf 
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essas organizações representam na prossecução dos objetivos específicos para com esse 

país parceiro. Portugal apoia igualmente programas nacionais de crescimento e redução 

da pobreza de países africanos em geral, e dos PALOP em particular, através da sua 

participação nos grupos do Banco Mundial e do Banco Africano de Desenvolvimento. 

As metas em termos de APD/RNB da cooperação portuguesa encontram-se 

definidas no Piloto da Cooperação Portuguesa (0.51% do RNB em 2010 para a APD e 

0.7% do RNB em 2015), instrumento de programação orçamental plurianual levado a 

cabo em 2008 pelo Grupo de Trabalho e Implementação do Programa Orçamental 

Plurianual (GTIPOP). 

Em termos de influências, Portugal identifica-se com os compromissos europeus 

de dedicar um esforço acrescido ao desenvolvimento de África e procura concertar 

esforços no âmbito multilateral das suas parcerias com agências das Nações Unidas, no 

quadro da UE e das Instituições Financeiras Internacionais, em torno de problemas 

sectoriais específicos de países africanos, começando pelos PALOP. A existência de 

“Estados frágeis” constitui também uma das mais importantes ameaças na era da 

globalização, pelo que lhes é destinada especial atenção. 

 A UE é o espaço multilateral que assume maior importância na política da 

cooperação portuguesa. Mais de 70% da APD multilateral tem sido canalizada para a 

UE, com o FED a representar um quarto desta APD e o Orçamento para a Ação Externa 

os três quartos restantes (ver Anexo 17).  

No seio da UE, a cooperação, pelo menos em termos formais, processa-se em 

dois sentidos: Portugal participa na definição da política comunitária de ajuda ao 

desenvolvimento, tanto em relação aos países ACP (Ásia, Caraíbas e Pacífico) através 

do Acordo de Cotonou, como em relação aos países da América Latina e Ásia; e é ao 

mesmo tempo influenciado pelas decisões comunitárias. 

No âmbito da ONU, Portugal participa nos grandes debates internacionais sobre 

temas de desenvolvimento que se realizam na Assembleia Geral e no Conselho 

Económico e Social (ECOSOC), e trabalha com as agências relevantes das Nações 

Unidas, como o PNUD, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 

(ACNUR), a Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP) e o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF). No âmbito da ONU e organizações afiliadas, 

Portugal colabora com cerca de 5% da sua APD. 

A cooperação portuguesa colabora com estas agências não só através de 

contribuições para o seu financiamento central, como também através da afetação de 
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recursos a projetos específicos. Em termos institucionais, de modo a cooperar no âmbito 

das iniciativas de outras agências como a FAO (Organização das Nações Unidas para a 

Agricultura e Alimentação), a OMS (Organização Mundial de Saúde) e a OIT 

(Organização Internacional do Trabalho), o MNE, sobretudo através do IPAD, trabalha 

em estreita cooperação com outros ministérios tendo em vista esse fim. 

A OCDE constitui outra importantíssima esfera de discussão sobre temas de 

desenvolvimento internacional, em especial através do CAD e do Centro de 

Desenvolvimento.  

Portugal tem procurado também aumentar a sua participação em instituições 

financeiras internacionais, nomeadamente no Banco Mundial, FMI e Bancos Regionais 

de Desenvolvimento, igualmente enquanto importantes centros de discussão. Neste 

esforço, importa destacar a coordenação entre os Ministérios dos Negócios Estrangeiros 

e das Finanças. As contribuições para os Bancos Regionais são na ordem dos 10%, e as 

Instituições de Bretton Woods (FMI e BM) cerca de 8%.  

Portugal participa igualmente em Fundos e Mecanismos financeiros verticais 

como o Fundo para o Ambiente Global (FAG/GEF), o Fundo Global de Luta contra a 

Sida Tuberculose e Malária (FG)172, o Fundo Comum dos Produtos de Base (FCPB), e o 

Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA). Tratam-se, em geral, de 

apostas da cooperação portuguesa no financiamento de bens públicos globais como o 

ambiente sustentável, o comércio internacional, a segurança alimentar e a saúde global, 

sobretudo no que diz respeito a doenças endémicas. Destinos como o Fundo Global para 

o Ambiente, o Protocolo de Montreal, a CPLP e o Fundo Global para a Sida, 

Tuberculose e Malária, recebem em conjunto cerca de 3% da APD, embora tenha vindo 

progressivamente a diminuir. 

Outra esfera multilateral que requer também atenção são as organizações de 

âmbito regional. Portugal participa nas Cimeiras Ibero-Americanas, enquanto espaço de 

coordenação político-diplomática e de cooperação para o desenvolvimento. Regista-se 

também uma necessidade de apoiar a valorização e a capacidade de intervenção de 

instituições como a União Africana, a SADC (Comunidade para o Desenvolvimento da 

África Austral) e a CEDEAO (Comunidade Económica dos Estados da África 

                                                           
172 O Fundo Global de Combate à SIDA, Tuberculose e Malária é uma parceria público privada 
internacional que visa alavancar e aumentar recursos financeiros adicionais destinados ao combate da 
SIDA, Tuberculose e Malária. Portugal é membro desde 2004. 
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Ocidental), incluindo a contribuição Técnico-Militar que poderá favorecer a paz, 

segurança e desenvolvimento internacional. 

Considerando os valores para o ano de 2010, estes rondam os 191M€, cerca de 

39% do total da APD portuguesa. A principal parcela continua a destinar-se às 

instituições da UE. As contribuições para os Bancos de Desenvolvimento Regionais 

representaram neste ano apenas 10% da ajuda multilateral, seguidas das contribuições 

para o Banco Mundial e para a OMC, com 9%. 

 

Figura 43 – Evolução da APD portuguesa transferida por via multilateral, entre 2007 e 2010 

FONTE: IPAD 
 

Quando se fala de cooperação multilateral de Portugal, pode falar-se também na 

política dos “3D” e dos “3C”. Na estratégia de cooperação multilateral de Portugal estão 

refletidos os princípios que norteiam a atividade do país em termos de ação externa: 

diplomacia, desenvolvimento e defesa (falando dos “3D”). Mas Portugal tenta também 

ir de encontro aos princípios de coordenação, coerência e complementaridade (os “3C”) 

entre os vários atores. 

 

V.2.3. Balanço da APD Bilateral e Multilateral 

 

Concentração Geográfica 

Portugal tem uma grande concentração geográfica da Ajuda. Analisando dados 

referentes ao período 2007-2010 (Figura 44), os cinco PALOP receberam cerca de 70% 

do total de APD bilateral de Portugal. A segunda maior região é o continente asiático 

mas que se deve sobretudo ao peso de Timor Leste, recebendo cerca de 18% do total da 

APD bilateral. A Europa aparece em terceiro lugar, com cerca de 10% e diz respeito 

sobretudo à APD destinada à Sérvia e Montenegro e à Bósnia. A ajuda para a América 

Latina continua a ser residual. Outros países como Afeganistão, Bósnia ou Sérvia são 
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também considerados parceiros, sobretudo pela participação portuguesa em missões da 

ONU e da NATO, sendo também elegíveis como APD. Em 2008, foi também atribuída 

uma linha de crédito a Marrocos, estando estas operações incluídas na categoria “Outros 

Países”. 

 

Figura 44 – Distribuição geográfica da APD Bilateral Portuguesa, 2007-2010 

 FONTE: IPAD 
 

Figura 45 – Indicadores da Concentração da APD Portuguesa nos PALOP e em Timor-Leste em 2007 
(%) 

FONTE:IPAD 
 

A concentração geográfica da APD portuguesa pode ainda ser analisada pela 

Figura 45, que compara as percentagens de cada PALOP e de Timor-Leste na APD total 

(bilateral e multilateral) com as percentagens que esses países assumem na APD 

mundial, concluindo-se que as percentagens destes países na APD Portuguesa são muito 

superiores às que ocupam a nível mundial. Percebe-se também através da última coluna 

que Portugal representa mais de 25% da APD recebida por Cabo Verde e São Tomé e 

Príncipe, cerca de 16% em Timor Leste e perto de 10% na Guiné-Bissau. No entanto, 

em Moçambique os valores são mais baixos, dado que o país recebe grandes volumes de 

ajuda de outros doadores. 
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V.2.4. A Sociedade Civil e as ONGDs 

 

A sociedade civil173, pela sua multiplicidade de atores, desempenha um 

importante papel na área da cooperação. Esta diversidade coloca desafios à coordenação 

e coesão de políticas mas pode enquadrar-se na ideia de cooperação descentralizada174, 

ou seja, uma nova forma de resposta às dinâmicas da sociedade e aos efeitos da 

globalização, contribuindo para o reforço do tecido da sociedade civil e reconhecendo 

como atores da cooperação os órgãos descentralizados da administração pública.  

Segundo esta visão, os diversos agentes devem ter uma participação ativa em 

todas as fases do processo, sendo responsáveis pelo seu próprio desenvolvimento. 

Implica também a concertação e complementaridade entre os diversos atores, 

potenciado projetos e atividades através da formação de parcerias público-privadas, uma 

gestão de recursos descentralizada e, ainda, a capacitação institucional como um dos 

pontos prioritários para as ações de cooperação. Trata-se, em geral, de um novo enfoque 

da cooperação, caracterizado pela descentralização de iniciativas. 

Para que se possa retirar o máximo proveito destas ações, é necessário que 

possíveis parcerias entre os atores assentem numa partilha de conhecimentos, na 

confiança mútua e na orientação para resultados. É também necessário que haja um 

enquadramento legal claro de apoio a atividades de mecenato no âmbito das atividades 

de cooperação para o desenvolvimento ou ajuda humanitária e de emergência. Ganha 

assim importância o Estatuto do Cooperante (ou agente da cooperação)175. 

Poderão, ainda, apoiar-se as dinâmicas espontâneas da sociedade civil, criando-

se um “voluntariado de cooperação”, enquadrando os que pretendem contribuir de 

forma voluntária para a ajuda ao desenvolvimento. Paralelamente, surge o conceito de 

clusters, enquanto mecanismo que permite uma coordenação real e efetiva entre vários 

atores na implementação de programas e projetos de cooperação. Em termos práticos, 

criam-se sinergias, tanto em termos de capital humano como de recursos financeiros. 

                                                           
173 Por sociedade civil entenda-se o conjunto de associações, empresas ou outros atores de natureza não-
governamental, independente e autónoma, que constituem um espaço privilegiado para o exercício de 
uma cidadania ativa.  
174 Este conceito foi introduzido como proposta da UE, em 1989, na IV Convenção de Lomé, refletindo 
uma nova orientação do papel do Estado, da participação e protagonismo dos beneficiários, e um maior 
apoio ao envolvimento da sociedade civil na temática do desenvolvimento. 
175 O Estatuto do Cooperante foi pela primeira vez definido pelo Decreto-Lei n.º 363/85 de 10 de 
setembro, revogado pelo artigo 31.º da Lei n.º 13/2004, de 14 de abril, publicado em Diário da República 
- I Série-A – Nº88 – de 14 de abril de 2004. 
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Em Portugal, qualquer política de desenvolvimento de parcerias deve respeitar, 

contudo, certos parâmetros definidos pelo MNE e pelo IPAD: coerência na definição de 

programas, projetos ou parcerias; coerência dos instrumentos desenvolvidos para apoio 

à sociedade civil e às suas atividades com a estratégia nacional; é necessário que os 

programas e projetos possam conferir credibilidade e qualidade à Cooperação 

Portuguesa; e é também importante que a sociedade civil atue em concordância com os 

princípios da ética e da transparência. São também considerados atores da sociedade 

civil portuguesa para as questões do desenvolvimento, as fundações, as associações 

empresariais e sindicais, as universidades e centros de investigação, as associações de 

comércio justo, as associações de desenvolvimento local ou as associações de 

imigrantes.  

Quanto ao setor privado em específico, é clara a sua importância para o 

progresso e crescimento dos PED. As empresas portuguesas, em parceria com diferentes 

organizações ou entidades públicas, podem apoiar ações de formação, apoiar a criação 

de infraestruturas sociais, apropriação de tecnologia e assistência técnica, capacitação 

em áreas de gestão e financeiras, assim como em áreas de legislação laboral, ou de 

incentivo à criação de movimentos associativos. As parcerias público-privadas podem, 

assim, contribuir para uma maior eficácia na execução dos programas de cooperação. 

Também os sindicatos e as associações profissionais têm sido considerados parceiros 

tradicionais da Cooperação Portuguesa, pela sua atuação, por exemplo, na defesa e 

promoção dos direitos laborais, assistência técnica e formação profissional.  

Outro ator importante são as universidades portuguesas, através das quais se 

pode oferecer uma formação superior a estudantes bolseiros da Cooperação Portuguesa, 

da formação de profissionais em várias áreas e da formação de formadores. Podem 

também ajudar a gerar conhecimento em matéria de cooperação para o desenvolvimento 

e na identificação de soluções para os problemas dos países, criar e capacitar 

universidades ou estruturas similares de formação nos países parceiros, funcionar como 

espaço de debate sobre os princípios e metodologias da cooperação para o 

desenvolvimento, e podem, ainda, conceber e implementar os seus próprios projetos ou 

assessorias técnicas na implementação de projetos de cooperação.  

Portugal tem apoiado o desenvolvimento de programas de cooperação 

interuniversitária que visam a capacitação e a criação de conhecimento especializado 

nos PED, especialmente nos PALOP. Finalmente, as associações de imigrantes 
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desenvolvem projetos de cooperação para o desenvolvimento com os seus países de 

origem e que podem ser enquadrados em estratégias de coordenação. 

No entanto, a sociedade civil portuguesa ainda é pouco ativa nesta esfera. Como 

refere Manuela Afonso em entrevista176, «Temos uma sociedade civil pouco ativa 

quando comparada com a maior parte dos países europeus (…) não é expressiva e não 

tem o papel que tem em muitos países.»  

Hermínia Ribeiro, atual Coordenadora de Projetos do Instituto Marquês de Valle 

Flôr e ex-Diretora da Plataforma das ONGDs, partilha da mesma opinião: «Até termos 

uma população mais informada, é difícil mudar outros comportamentos nos decisores 

políticos mas acredito que já há maior consciência destas questões.»177 

Mas dentro da sociedade civil há um conjunto de agentes que desempenham 

funções particularmente importantes, até pela razão que esteve na base da sua formação, 

as ONGDs, e dentro destas a que trabalham concretamente na área do desenvolvimento. 

Vejamos mais em detalhe. 

As ONGDs são associações da sociedade civil, sem fins lucrativos, e que se 

regem por um direito privado. Estas organizações foram expressamente criadas para 

trabalhar na área da cooperação para o desenvolvimento, tendo como principais áreas de 

intervenção a cooperação para o desenvolvimento, a educação para o desenvolvimento e 

a ajuda humanitária e de emergência. O seu surgimento pode relacionar-se com factores 

como o espírito humanitário, a participação na sociedade civil, o movimento 

anticolonial no Antigo Regime, as raízes ligadas à Igreja Católica e, em menor número, 

a influência dos partidos políticos.  

Em virtude das condicionantes políticas internas, as primeiras ONGDs nascem 

apenas formalmente em Portugal no pós 25 de Abril de 1974, estando as primeiras 

Organizações178 ligadas à luta anticolonial, defesa da independência das colónias e 

solidariedade para com os seus movimentos de libertação. No entanto, estas 

organizações sentiram necessidade de se organizar para ter uma posição mais forte 

dentro da sociedade portuguesa, e sobretudo na relação com o Governo. Assim, em 23 

de Março de 1985, constitui-se a Plataforma Portuguesa das Organizações Não-

Governamentais para o Desenvolvimento, uma associação privada, sem fins lucrativos, 

que resultou da ação de treze organizações que tinham como objetivo comum trabalhar 

                                                           
176 Entrevista disponível na íntegra no Anexo 19. 
177 Entrevista disponível na íntegra no Anexo 20. 
178 A primeira ONGD portuguesa foi a CIDAC – Centro de informação e documentação Amílcar Cabral, 
designação adotada em 1977. 
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na área da cooperação. Deste então, a Plataforma passa a ser a estrutura representativa 

das ONGDs em Portugal.  

Mas a sua relação com o Estado é recente. Só quase uma década depois da 

criação da Plataforma, e após várias negociações com o governo português de então, foi 

reconhecido o estatuto das ONGDs. A sua qualidade de parceiros da cooperação oficial 

portuguesa só foi reconhecida em 1994, quando se aprovou a primeira lei179 que definia 

o estatuto das ONGDs, os seus princípios gerais e as suas formas de criação e de 

organização, considerando-as também, a partir desse momento, passíveis de subvenção 

financeira por parte do Estado Português. 

Durante alguns anos, notou-se a ausência de mecanismos de diálogo e de 

coordenação, quando não mesmo desconfiança ou conflito entre as ONGDs e o Estado, 

o que fragilizou a capacidade operacional e a imagem nacional e internacional da 

Cooperação Portuguesa. Só em 2001 se formalizaram as relações entre o Estado e as 

ONGDs, com a assinatura de um protocolo entre a Plataforma e o Instituto para a 

Cooperação Portuguesa (ICP)180. 

Poderão indicar-se vários fatores que impediram que em Portugal não se 

verificasse desde cedo um movimento forte deste tipo de organizações. Em geral, deve-

se a um centralismo e primazia do Estado ou às idiossincrasias da transição para a 

modernidade da sociedade portuguesa. Dado o presente objeto de estudo, estas 

premissas não serão mais aprofundadas. No entanto, poderá referir-se a este respeito 

Mário Ribeiro181, que afirma que as ONGD em Portugal eram organizações pouco 

profissionalizadas e cuja atuação estava muito centrada em África. Para o autor, o 

movimento de crescimento das ONGD em Portugal nos anos 80 não foi propriamente 

expressão de um movimento social que emergisse na sociedade portuguesa mas mais 

resultado de um estímulo exterior, suscitado pela adesão de Portugal à então 

Comunidade Económica Europeia.  

Para reforçar a qualidade da parceria entre o Estado e estas organizações, é 

frequentemente referida a importância do reforço dos mecanismos de cofinanciamento, 

                                                           
179 Lei 19/94, revista em 1998 pela Lei 66/98, publicado em Diário da República – I Série-A – Nº237 – de 
14-10-1998.  
Em 7 de julho de 2004 aprovou-se o Projeto de Lei nº 479/IX sobre os «Princípios Fundamentais sobre o 
Estatuto das Organizações Não Governamentais de Cooperação para o Desenvolvimento» que altera a Lei 
nº 66/98, de 14 de outubro e Decreto-Lei nº 74/99, de 16 de março, na redação dada pela Lei nº 160/99, 
de 14 de setembro. 
180 Atualmente IPAD – Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento. 
181 RIBEIRO, Mário – O Potencial das organizações não governamentais portuguesas de 
desenvolvimento (ONGD), Lisboa, CIDAC, Nortisul Investigação e Pesquisa, 1995. 
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tanto mais quanto estas organizações poderão desempenhar um papel decisivo no 

terreno. Para Manuela Afonso, «(…) Temos algumas ONGs, poucas, que conseguem 

aceder a fundos da UE e depois tem cofinanciamento do governo português também. 

Mas, de facto, a nossa sociedade civil não é expressiva e não tem o papel que tem em 

muitos países. Nos últimos anos deram-se alguns passos: institucionalizou-se um 

concurso anual das ONG. Anualmente, as ONG podiam candidatar-se a 

cofinanciamentos do IPAD. Havia critérios e transparência no processo mas os últimos 

cortes no orçamento inviabilizam a continuação de alguma parte destes apoios.» 

Mas como se pode caracterizar a relação entre o Estado e a sociedade civil, em 

particular as ONGDs? 

Hermínia Ribeiro, considera a este respeito que «Até 2010, via-se um crescendo 

no relacionamento da sociedade civil com o estado português (…) Nos últimos 20 anos, 

que foi também quando as ONG ficaram mais ativas nesta área, foi possível criar 

projetos mais integrados e conseguiu-se ir criando com o Estado português uma 

verdadeira parceria. (…) Não temos isso hoje em dia. Neste último ano, não há 

garantia dos concursos. Não temos garantia de como vai funcionar. (…)»182 

A crescente sensibilização e mobilização para a ação da sociedade portuguesa é 

tanto mais importante quanto as várias situações de conflito nos PED e as suas 

complexidades associadas a crises humanitárias levaram ao aparecimento de situações 

de emergência, de ajuda humanitária, de reabilitação e reconstrução como importantes 

áreas de atuação das ONGDs. As atuações podem ir desde a prevenção, gestão e 

resolução de conflitos, diplomacia preventiva, reabilitação pós-conflito, processos de 

reconciliação, refugiados ou migrações.  

As Convenções de Genebra servem neste contexto como guia para os princípios 

da humanidade, independência, imparcialidade, universalidade e neutralidade. Mas a 

ação das ONGDs pauta-se também pelo respeito pelos Direitos Humanos e pelo Direito 

Internacional, articulando-se sempre que possível com as autoridades locais no terreno. 

Atualmente as ONGDs em Portugal continuam a ser representadas pela 

Plataforma. Estão representadas 69 ONGDs, registadas no MNE. De tudo isto, se 

conclui que as ONGDs têm já um papel assumido na sociedade portuguesa e na atuação 

para a cooperação para o desenvolvimento. Mas em termos práticos, como é que isso se 

traduz? Será Portugal um modelo ou um exemplo a não seguir nesta matéria para os 

                                                           
182 Entrevista disponível na íntegra no Anexo 20. 
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outros doadores? Vejamos a comparação com os países do CAD183, dado ser o quadro 

mais próximo onde Portugal se insere. 

 

Figura 46 – APD dos países do CAD canalizada através de ONG e Sociedade Civil 

FONTE: http://stats.oecd.org  
 
 
Atendendo aos dados da Figura 46 é possível perceber-se a importância da 

sociedade civil enquanto ator chave na ajuda aos PED. Como uma artéria da sociedade 

civil, consideremos as ONGs. 

No âmbito do CAD nota-se a grande importância atribuída a estes atores por 

parte de países como os EUA, Holanda, seguidos por Espanha, embora apenas desde 

2007. Neste âmbito de ajuda, os valores começam apenas a permitir leituras a partir de 

2003, não havendo informação disponibilizada pela OCDE para anos anteriores184. 

Outros países, nos anos mais recentes, começam também a destacar-se como o Reino 

Unido, a Alemanha ou a Noruega.  

Quando comparamos Portugal com os outros países membros do CAD, percebe-

se que o papel atribuído à sociedade civil enquanto via de prestação de ajuda ao PED é 

pouco significativo, estando abaixo da generalidade dos países considerados. O que 

poderá justificar estes valores? Dado que estamos a falar de valores absolutos185, por um 

lado, poderemos considerar a dimensão do país e a sua contribuição em termos de APD 

total. Por outro lado, poderemos questionar-nos sobre o peso que a sociedade civil 

                                                           
183 Ver Anexo 22 para mais informação sobre a APD dos doadores do CAD e de outros doadores 
mundiais. 
184 Uma possível explicação poderá ser a não monitorização do volume de ajuda transferida através destes 
atores, não havendo por isso dados ou dados credíveis. 
185 Não foi possível acesso a estes dados em valores relativos. 
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ocupa em Portugal. Será que o Estado vê as ONGs e ONGDs como um parceiro na 

ajuda ao desenvolvimento?  

Considerando a história do reconhecimento destes organismos e a sua relação 

com o estado, é legítimo pensar no fraco papel das ONGDs em Portugal. A própria 

conquista de programa de fundos do governo acaba por ser difícil, o que limita também 

a sua atuação na área da cooperação para o desenvolvimento. Além disso, estes dados 

também podem refletir as próprias opções políticas do país. Ao passo que as 

democracias dos países nórdicos são conhecidas por uma sociedade civil bastante ativa, 

a própria história de Portugal e a transição tardia para a Democracia marcou a sociedade 

portuguesa.  

Isto leva-nos a colocar a variável da relação do Estado com a sociedade civil 

como um dos possíveis fatores explicativos dos volumes de APD transferidos e formas 

de ajuda aos PED. Poderíamos ter hoje uma outra visibilidade em termos internacionais 

se tivéssemos uma sociedade civil mais participativa e empreendedora? Fica a questão.  

No entanto, para complementar o quadro global de transferência de APD 

portuguesa, importa também equacionar o volume de ajuda transferida a partir de 

ONGDs e sociedade civil, com o volume transferido a partir do setor público, 

organizações multilaterais e parcerias público-privadas. Como se poderá constatar pelos 

gráficos seguintes, e mantendo o âmbito de comparação com os países do CAD, os 

valores de APD transferidos por Portugal estão sempre abaixo da média do CAD. Daqui 

se conclui que não é uma característica apenas da sociedade civil mas de toda a 

cooperação portuguesa, ou seja, os valores são em si mesmos baixos, em qualquer das 

formas que sejam consideradas, o que vem na linha das análises efetuadas 

anteriormente. 
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Figura 47 – APD dos países do CAD canalizada através do Setor Público 

FONTE: http://stats.oecd.org 
 
Figura 48 – APD canalizada através de Organizações Multilaterais 

FONTE: http://stats.oecd.org 
 
Figura 49 – APD canalizada através de Parcerias Público-Privadas (PPP) 

FONTE: http://stats.oecd.org 
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V. 3. A Fase actual da Cooperação Portuguesa: Efeitos de uma Crise 

Internacional  

 

Os efeitos da mais recente crise internacional têm-se espalhado por todo o 

mundo. Os PED e, sobretudo, os de mais baixo rendimento, foram fortemente afetados 

com a subida dos preços dos produtos de base, da energia e dos produtos alimentares. 

Para agravar a situação, como consequência da crise financeira, a ajuda internacional 

diminuiu. Diminuíram também as remessas de emigrantes, muitos dos quais localizados 

em países ditos desenvolvidos, que passaram a enviar menos remessas para os seus 

países de origem. 

Ao problema geral de África e à crise da dívida, juntam-se nesta fase as críticas 

aos efeitos da globalização e ao sistema económico liberal. As normas do liberalismo 

económico estão largamente incorporadas no século XXI. A questão é agora como 

minimizar o seu impacto nos estados que foram adversamente afetados.  

Jeffrey Sachs186 recomendava optar por um “clinical differential diagnosis”, o 

que significa que para cada país devem ser adotadas medidas específicas em função das 

suas características e necessidades internas. Deve combater-se a descoordenação 

internacional e tentar-se uma complementaridade estratégica entre os vários atores.  

Neste contexto, a que se junta os efeitos do desemprego, as perspetivas de se 

atingirem os ODM até 2015 tornaram-se mais ténues. Além disso, a maioria dos 

governos dos PED não estava preparada para reagir com políticas anti-cíclicas, vendo-se 

obrigados a reduzir os seus défices orçamentais através de cortes na despesa, com 

consequências negativas sobre os programas sociais, de saúde e educação. Aumentou 

também as diferenças na distribuição de rendimentos. 

Colocava-se ainda o desafio de evitar que a crise viesse a pôr em causa os 

progressos até então registados, assim como consolidar o que já tinha sido atingido. 

Em Novembro de 2010 realizou-se em Trípoli a Cimeira UE-África, que 

aprovou um segundo plano de ação da Estratégia Conjunta UE-África, abrangendo o 

período de 2011 a 2013. O objetivo era obter mais rapidamente resultados concretos em 

áreas como os ODM, trocas comerciais, energia, paz e segurança, governação e direitos 

humanos, integração regional e migrações. 

                                                           
186 SACHS, Jeffrey – O Fim da Pobreza, Como consegui-lo na nossa geração, Casa das Letras, Cruz 
Quebrada, 2006. 
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Num relatório ao Conselho e ao Parlamento Europeu187, a Comissão Europeia 

indica que o contexto de crise não obriga necessariamente a más notícias na área da 

ajuda e que apesar da crise mundial, os pagamentos do FED, principal fonte de 

financiamento aos países ACP, atingiram os seus níveis máximos em 2010 com 3.32 

mil milhões de euros. A Comissão Europeia desenvolveu também esforços para 

compensar o impacto orçamental a curto prazo da crise económica nos países mais 

vulneráveis através do mecanismo «Vulnerabilidade FLEX» da UE, que permite a 

manutenção dos programas de ajuda apesar das limitações orçamentais188. 

Os últimos anos têm sido de grande crescimento para os países emergentes. Isto 

não significa, contudo, que os seus níveis de pobreza possam ser desconsiderados, como 

acontece com a Índia e a China. De acordo com o Relatório do Desenvolvimento 

Humano de 2003189, nos últimos anos, o dinamismo económico da China, tirou da 

pobreza cerca de 150 milhões de chineses. Também a Índia tem vindo a registar um 

crescimento per capita bastante significativo – média de 4% ao ano. Durante as últimas 

três décadas, a esperança média de vida dos países pobres aumentou em cerca de oito 

anos e o analfabetismo foi reduzido para metade, de acordo com o mesmo relatório. 

Mas num contexto de crise reforçam-se algumas críticas aos ODM: por serem 

demasiado estreitos, deixando de fora prioridades de desenvolvimento como a boa 

governação, emprego, cuidados de saúde reprodutiva e a reforma institucional da 

governação mundial; por se apoiarem em indicadores estreitos, como os hiatos na 

escolarização para seguir o progresso na igualdade de género ou o número de telefones 

para medir o acesso à tecnologia; por serem irrealistas e levarem ao desencorajamento; 

e ainda por distorcerem as prioridades nacionais, prejudicando a liderança local ao 

promoverem uma agenda invertida, muitas vezes lideradas pelos doadores190. 

Os ODM são ambiciosos, mas refletem por isso mesmo a necessidade de um 

progresso rápido no desenvolvimento. Pode pensar-se que quanto mais pobre for um 

país, maior o desafio. Os ODM exigem um novo impulso político para um progresso 

                                                           
187 Comissão Europeia – Relatório da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, Relatório Anual 
de 2011 sobre as Políticas da União Europeia em matéria de desenvolvimento e de ajuda externa e a sua 
execução em 2010. Bruxelas, 2011. 
188 ibidem 
189 PNUD, «Como atingir os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio até 2015: o “Pacto” proposto 
traça o caminho a seguir», in Relatório do Desenvolvimento Humano 2003. www.undp.org7hdr2003 
190 Baseado num documento intitulado «Os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio», Capítulo 1, 
disponibilizado pelo IPAD em:  
http://www.ipad.mne.gov.pt/CooperacaoDesenvolvimento/ObjectivosDesenvolvimentoMilenio/Documen
ts/hdr03_por_chapter_1.pdf 
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mais rápido na redução da pobreza humana. Mas são também importantes a nível 

político e na responsabilização dos governos: ao avaliarem se e como os objetivos serão 

atingidos em 2015, os governos estão também a avaliar as suas prioridades políticas.  

 

E Portugal?  

A cooperação portuguesa não poderia passar imune aos desafios que se colocam 

internacionalmente.  

Em Maio de 2011 decorreu em Lisboa a iniciativa “Os Dias do 

Desenvolvimento”, evento onde estiveram presentes os principais representantes da área 

da Cooperação para o Desenvolvimento, sendo convidados vários oradores nacionais e 

internacionais para debates sobre estas temáticas. Nesse ano, foi escolhido como tema 

central Os Desafios do Desenvolvimento. No discurso191 inaugural deste evento, o então 

Secretário de Estados dos Negócios Estrangeiros e Cooperação (SENEC), João Gomes 

Cravinho referia que era «(…) forçoso reconhecer que os caminhos não têm 

correspondido às necessidades» e que «(…) salta à vista que não estamos a ser capazes 

de corresponder à intensificação da complexidade do nosso mundo. Ora, a nossa 

capacidade de desenvolver respostas globais aos problemas globais, reflete-se também, 

e profundamente, no desenvolvimento internacional.» Como se depreende deste 

discurso, um dos grandes problemas consiste na desadequação entre os desafios que são 

colocados aos países e as formas de resposta política: «(…) os tempos exigem que 

repensemos a nossa forma de trabalhar o desenvolvimento internacional. O equilíbrio 

internacional depende também da forma como soubermos responder aos desafios do 

desenvolvimento.» 

É também referida a crescente importância dos países emergentes como a Índia, 

China ou Brasil, que têm também um papel no desenvolvimento internacional. Deixa, 

por isso, de fazer sentido a divisão fáctica entre países desenvolvidos e países menos 

desenvolvidos que vêm, por exemplo, de disposições internacionais como o Consenso 

de Monterrey, ideias estas que o orador considera de “maniqueístas”. Ressalva-se ainda 

a importância de diversificar os apoios aos países beneficiários. 

Considera o orador que mesmo que os países atingissem os 0.7% do RNB para 

APD, seria necessário encontrar outras formas de financiamento, sobretudo a nível dos 

                                                           
191 Disponível em:  
http://www.diasdodesenvolvimento.org/dotnetnuke/Portals/0/20110505%20Discurso%20SENEC%20Ab
ertura%20ODD%202011.pdf 
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bens públicos globais. Algumas medidas poderiam ser também tomadas como a adoção 

de taxas sobre as transações financeiras internacionais, considerando ser uma “atitude 

razoável” e “necessária”, de modo a tirar-se proveito de transações financeiras 

internacionais.  

Face aos cortes de orçamento em Portugal, quando questionado sobre o facto se 

o país está ou não em condições de continuar a transferir fundos APD, João César das 

Neves192, considera que «Grande parte desses fundos tem impacto muito pequeno. A 

lógica é muito institucional, tem a ver com interesses diplomáticos, não tem a ver com 

uma preocupação com o desenvolvimento.». Além disso, «(…) os problemas 

orçamentais portugueses não começaram agora com esta crise, já vêm de há muito 

tempo. Provavelmente, a única coisa que não está a ser muito cortada, tem a ver com 

os nossos compromissos em organizações multilaterais (…)». 

No final de 2011, aquando do IV Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia da 

Ajuda, duas ONGD associaram-se em Portugal para potenciar os seus interesses junto 

do governo português: a Engenho & Obra e a OIKOS, apelaram ao Governo Português, 

«(…) para que estes compromissos assumidos internacionalmente por Portugal 

orientem a cooperação portuguesa.» Pretendiam, nomeadamente que fosse promovido 

e encorajado o envolvimento efetivo da Sociedade Civil (designadamente através da 

Assembleia da República) na definição, implementação e monitorização da Cooperação 

para o Desenvolvimento; que não houvesse redução do investimento na Cooperação 

para o Desenvolvimento (scale up); nem subordinação ou ligamento da ajuda a outros 

interesses que não os interesses específicos da ajuda e na ótica dos destinatários. Estas 

foram algumas das reivindicações das duas ONGDs mas que sem dúvida permitem 

desde logo identificar algumas lacunas da cooperação portuguesa. 

Em entrevista193 já anteriormente referida, Manuela Afonso considerou que 

«Este é um momento particularmente crítico. (…) Grande parte dos projetos está 

parada (…). Os PIC terminaram no final de 2011 e não foram renovados. Só se 

mantiveram os que já estavam assinados.» Para a investigadora, é claro que a ajuda vai 

diminuir, sendo que uma forma de colmatar essa realidade seria haver uma 

coparticipação dos projetos, através de responsabilização: «Evoluíamos para uma 

parceria, em que há uma cogestão e corresponsabilização na gestão destes projetos». 

A Portugal, caberia a parte mais técnica. Poderá, além disso, haver uma concentração 

                                                           
192 Entrevista integral disponível em Anexo 21. 
193 Entrevista integral disponível em Anexo 19. 
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nas questões da língua. Face aos cortes, e à pergunta se faz ou não sentido Portugal se 

afirmar como país doador quando está a ser intervencionado externamente, defende que 

«Uma não exclui a outra. Até é do nosso interesse – os professores que vão para Timor 

ou Angola têm dificuldades no mercado de trabalho. São questões diferentes. Vem 

também a vertente que é a diplomacia económica que é servir de mola para outras 

coisas, para a internacionalização dos nossos produtos, empresas, etc.». Os projetos de 

cooperação delegada foram também tidos como uma forma de a UE enfrentar o 

problema da crise, sendo que Portugal já está a gerir projetos de cooperação delegada 

em Timor-Leste e Moçambique. 

O futuro adivinha-se imprevisível. A reorganização dos organismos públicos 

tem repercussões também na estrutura da cooperação.  

Em Novembro de 2011, no seu Relatório anual, o PNUD apelou à comunidade 

internacional para que adotasse uma taxa sobre as operações de câmbio que ajude os 

países mais pobres a adaptarem-se às alterações climáticas. De acordo com uma notícia 

online194, segundo os dados que o PNUD então referia, uma taxa sobre as operações de 

Câmbio muito baixa (0.005%), poderia render cerca de 40 mil milhões de dólares por 

ano. Entenda-se também a falta de acesso a combustíveis de aquecimento e a água 

potável como “provações ambientais”195. A crise económica global é agora uma crise de 

desenvolvimento humano e, para os países mais vulneráveis, acarreta grandes desafios. 

Além disso, a crise económica exige soluções de longo prazo, ao mesmo tempo que 

constitui uma oportunidade para reformar e transformar algumas das questões e 

problemas estruturais que tornam os PED tão vulneráveis. 

                                                           
194 Público Online – “ONU propõe taxa cambial para ajudar países mais pobres”, disponível online em: 
http://www.publico.pt/Mundo/onu-propoe-taxa-cambial-para-ajudar-paises-mais-pobres-1519275 
195 ibidem 
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Capítulo VI. Considerações Finais 

VI.1. A Eficácia da Cooperação Portuguesa: Deve Portugal continuar a 

contribuir para a APD? 

 

O objetivo desta Dissertação não foi questionar a APD como fenómeno de ajuda 

aos países pobres. A este nível cumpre relembrar o argumento de Dambisa Moyo, 

apresentado anteriormente, quando refere que a ajuda em si deve continuar a ser feita, 

embora numa perspetiva de desligamento ao longo do tempo e fomento da 

autonomização dos países recetores.  

Nesta disssertação pretendeu-se, sim, questionar a forma como a Ajuda está a ser 

feita e nomeadamente a forma como Portugal está a contribuir para a APD. 

O enquadramento teórico inicial permitiu refletir sobre a importância e o 

fundamento da cooperação entre os países. Os princípios da Teoria Liberal permitem 

compreender como se afirmam as relações de cooperação e de interdependência entre os 

países na cena internacional. A cooperação na área do desenvolvimento, em particular, 

deve-se não só à aptidão de cooperação entre os países mas, em particular, a um 

sentimento de solidariedade global que leva os países mais ricos a ajudarem os PED. 

Outras motivações mais ligadas aos interesses dos países ricos são também conhecidas. 

A Ajuda Pública ao Desenvolvimento é a face mais conhecida desta cooperação 

e pode efetuar-se através de variados instrumentos, desde apoio a projectos, a programas 

ou ao orçamento. Os próprios mecanismos que os países escolhem vão evoluindo com o 

tempo. Também de acordo com as suas capacidades e interesses, os países doadores 

optam mais pela via bilateral ou multilateral como forma de cooperação. No entanto, 

como ficou demonstrado, são muitas vezes estes mesmos interesses que levam a um 

enviesar das relações de cooperação, em que os doadores passam a ajudar os PED não 

apenas por solidariedade mas também por interesses económicos, políticos, culturais ou 

mesmo de segurança. Este é, aliás, um dos aspectos que leva a mais críticas à Ajuda, 

dado que os países não estão a canalizar recursos para os países que mais necessitam e 

que têm maior capacidade para gerir a ajuda mas para onde têm interesses a cumprir.  

Como se viu, a temática da cooperação para o desenvolvimento e da ajuda aos 

países pobres ganhou especial impulso com a realização da Cimeira do Milénio em 

2000, tendo depois sido sucessivamente aperfeiçoada por Cimeiras e fóruns posteriores. 

Da Cimeira do Milénio resultaram os oito ODM mas foi necessário reforçar e 
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aperfeiçoar os compromissos dos países ao longo do tempo. O Consenso de Monterrey, 

por exemplo, reiterou a importância de alcançar fontes de financiamento alternativas e 

inovadoras, a urgência da criação de um novo espírito de parceria e de um novo 

conceito de cooperação, baseado numa abordagem holística, ou seja, tendo em conta as 

relações existentes entre comércio, financiamento e desenvolvimento. Pode, assim 

dizer-se que permitiu uma renovação da vontade política da comunidade doadora 

quanto à questão da Ajuda e dos ODM em particular.  

Mas a verdadeira questão, na minha opinião, é a eficácia da ajuda. Apenas fará 

sentido que os países se afirmem como doadores se trabalham de acordo com os 

princípios da eficácia, se a sua ajuda cria de facto efeitos positivos nas populações e 

serve de alavanca para o caminho do progresso e inserção na comunidade internacional. 

A Declaração de Paris, que resultou do IV Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia 

da Ajuda moveu, exatamente, o debate da perspetiva quantitativa e económica para uma 

perspetiva de eficácia da ajuda, enumerando os aspetos que os países deviam controlar 

na sua política de ajuda. Desde logo, tornar a ajuda monitorizável e delinear objectivos 

específicos, ou ainda envolver os PED nos programas de desenvolvimento que lhes são 

dirigidos. É, por isso, um marco incontornável na questão da Ajuda. 

Justifica-se a questão: é possível acabar com a pobreza? 

Penso que a regra é a mesma do desemprego: não há desemprego zero. Da 

mesma forma, parece pouco verosímil que a pobreza acabe totalmente e por completo 

em todas as zonas do mundo. Haverá sempre grupos mais ou menos marginalizados e 

bolsas de pobreza, tanto mais frequentes quanto menor a capacidade do estado de 

controlar e investir no seu território nacional. É tanto mais verdade quanto os países têm 

outros encargos (como o serviço da dívida) a cumprir que desviam recursos que podiam 

ser destinados a programas económico-sociais. Desta forma, os Objetivos do Milénio, 

assim como todas as outras iniciativas referidas nesta Dissertação, são uma forma de 

minimização e combate à pobreza. O maior problema é que muitas vezes a ajuda que 

chega a estes países tem efeitos nefastos ou nem sequer chega pela metade. Viu-se 

largamente como certas práticas ditas de ajuda, como a ajuda ligada, fazem com que os 

PED fiquem presos a uma teia de dependência, dado estarem obrigados a adquirir bens 

ao país doador. Outras práticas dos países ricos são incongruentes com os esforços que 

se querem fazer valer, como as altas barreiras comerciais que são impostas aos PED ou 

os subsídios agrícolas que são dados a grandes proprietários rurais, com efeitos 

devastadores para os países que vivem maioritariamente da agricultura e que não têm 
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forma de colocar os seus produtos nos mercados mundiais. O antagonismo entre “dar 

com uma mão e retirar com a outra” está a bloquear a inserção destes países no 

comércio mundial, um dos principais veículos de crescimento, desenvolvimento e 

autonomização dos países. 

O mais importante, por isso, é entender o verdadeiro significado de Eficácia da 

Ajuda e fazer com que os doadores atuem em todas as áreas em conformidade com os 

mesmos. 

Pela apresentação de vários argumentos a favor e contra a APD, fica também 

claro que esta não é uma temática pautada pelo consenso internacional, muito pelo 

contrário. E é neste sentido que se deve avaliar a cooperação portuguesa, tendo por base 

a análise efetuada da sua Política de Cooperação, prioridades geográficas, prioridades 

sectoriais e balanço entre via bilateral de ajuda e via multilateral. 

Justifica-se, por isso, agora uma resposta à questão de partida desta Dissertação: 

Deve Portugal continuar a contribuir para a APD? A resposta é sim, devido a um 

espírito de solidariedade internacional, mas adotando uma Política de Cooperação 

reajustada.  

A Política de Cooperação atual, consubstanciada na Visão Estratégica de 2005 e 

nas várias estratégias sectoriais, está desajustada face à realidade interna e ao 

posicionamento internacional do país. Esta desadequação é visível em termos 

económico-financeiros (Portugal não cumpre as metas internacionais e é alvo de 

intervenção externa desde 2011), em termos geográficos (elevada concentração da 

ajuda) e sectoriais (deve repensar as áreas onde pode acrescentar valor dentro das 

limitações orçamentais).  

Vejamos as seguintes considerações que justificam esta conclusão.  

 

Política de Cooperação desatualizada 

Segundo a Visão Estratégica de 2005, a Cooperação constitui um dos pilares da 

política externa portuguesa e um instrumento na sua relação com o mundo. Desde logo, 

porque evoca a relação com os países de língua portuguesa, destacando-se os PALOP e 

Timor Leste. Depois, pelo peso e importância da Língua Portuguesa per se. E, 

finalmente, porque um dos objetivos da política externa portuguesa é também promover 

a capacidade de interlocução e influência de Portugal em redes temáticas internacionais 

com centros de decisão supranacionais.  
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Estes três motivos estão, por isso, fortemente ligados às prioridades da política 

externa nacional: fomento das relações com os PALOP, promoção da Língua 

Portuguesa, aumento da presença e da visibilidade de Portugal a nível internacional e 

nos principais fóruns de decisão multilaterais. 

Em termos teóricos, estas exposições parecem fazer sentido, fosse a teoria 

sustentada pela prática e os objetivos estariam alinhados com a motivação da 

contribuição para a APD. No entanto, a realidade é bem diferente, sobretudo desde que 

eclodiu a crise financeira de 2008. 

A Visão Estratégica peca também pelo timing, ou seja, surge num momento 

tardio, cinco anos depois de se ter realizado a Cimeira do Milénio da ONU, o que 

permite concluir que Portugal fazia então parte do CAD, apresentava a Cooperação 

como um dos pilares da sua política externa mas não tinha qualquer regulamentação 

interna para a temática. Fica, por isso, insustentada a importância que Portugal queria 

fazer passar da Cooperação para o exterior. 

Não há dúvida que os valores da teoria liberal estão patentes na Visão 

Estratégica: os princípios de solidariedade, de cooperação e de relacionamento com 

outros estados. Neste ponto, fica justificada a participação de Portugal no âmbito da 

Ajuda ao Desenvolvimento. No entanto, quando a análise recai num âmbito prático e se 

analisam valores transferidos e resultados alcançados, fica patente o fosso entre a 

envolvente teórica e a prática da Cooperação Portuguesa.  

Pode, assim, dizer-se que a Visão Estratégica de 2005 não se adequa à realidade 

actual, sobretudo desde a crise mundial. Portugal não pode continuar a reger-se por um 

documento base que está desajustado face à realidade que pretende regular. 

Além disso, considero que deverá haver um distanciamento claro entre interesses 

de política externa portuguesa e política de ajuda aos PED, o que não parece estar a 

acontecer com a opção de fusão entre o IPAD e o Instituto Camões. 

No seu Relatório de 2012, a Aid Watch196 tece duras críticas a Portugal. No 

relatório, toma-se como ponto de partida a eleição do novo governo em Junho de 2011, 

momento a partir do qual foram tomadas várias medidas como o fim do IPAD ou cortes 

no orçamento da cooperação para o desenvolvimento, o que demonstrou de acordo com 

o relatório que a cooperação portuguesa tinha uma nova agenda: promover a língua 

portuguesa, uma economia mais virada para a exportação e atrair investimento externo. 

                                                           
196 Aid Watch 2012 – Aid We Can – Invest More in Global Development. CONCORD, 2012. 
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Para a organização, as verdadeiras consequências destas medidas só viriam em 2012, 

mas desde logo com efeitos negativos nas actividades de vários stakeholders.  

Com a nova agenda, os princípios da qualidade da ajuda foram reafirmados 

como uma prioridade mas não foi criado nenhum novo plano para reforçar a sua 

incorporação nos programas de desenvolvimento. 

Em particular quanto à Fusão do IPAD com o Instituto responsável pela 

promoção a língua, considera a Aid Watch que esta medida vai contra todas as boas 

práticas internacionais e as recomendações da Comissão Europeia e da OCDE 

relativamente à separação da cooperação para o desenvolvimento e outros objectivos de 

política externa. Isto tem causado grande apreensão e confusão entre vários stakeholders 

sobre o futuro das políticas e estratégias de desenvolvimento de Portugal.  

Também a Plataforma Portuguesa das ONGDs alertou a respeito desta fusão 

quando no final de 2011 dirigiu uma Carta Aberta ao Governo197 onde referia não se 

poder continuar na indefinição e sobreposição entre cooperação, promoção da língua e 

promoção de empresas nacionais.  

 

Visão Estratégica enquanto documento de intenções 

Portugal dispõe de um conjunto de documentos base que devem nortear os 

esforços de cooperação. No entanto, ao analisarmos com cuidado a Visão Estratégia, 

fica-se com a ideia de que se trata mais de um documento de intenções do que de um 

documento prático, objectivo e com medidas a implementar. 

Da leitura deste e de outros documentos estratégicos sectoriais, seja na área da 

saúde ou da educação, por exemplo, não se conclui daí que resultados efectivos serão 

alcançados nos PED. Aliás, quando questionada acerca deste mesmo ponto, Manuela 

Afonso considera que «Ainda não foi feita avaliação»198 sobre o assunto. 

Em 2005, o XVII Governo Constitucional elaborou também um documento 

intitulado «Grandes Opções do Plano 2005-2009»199, onde um dos objectivos é 

«aumentar gradualmente a APD portuguesa, de acordo com os objectivos e calendário 

estabelecidos no quadro europeu em matéria de APD» e que é opção do Governo 

«reforçar a posição negocial de Portugal nos debates multilaterais, com ênfase para a 

                                                           
197 Carta Aberta da Plataforma Portuguesa das ONGDs ao Governo – Final 2011. Disponível em 
http://www.ver.pt/print.aspx?id=1330&a=Geral  
A Carta foi elaborada após a Cimeira de Busan, cuja Declaração final Portugal assinou, renovando por 
essa via o seu compromisso em matéria de eficácia da ajuda. 
198 Entrevista na Íntegra disponível no Anexo 19. 
199 Disponível em: http://www.parlamento.pt/OrcamentoEstado/Documents/gop/GOP2005-2009_AR.pdf 
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temática dos Objectivos do Milénio, que deverá marcar todo o ano de 2010»200. Não só 

Portugal continuou a não cumprir os seus compromissos para 2010, como daqui não 

resulta necessariamente melhorias para o desenvolvimento humano, dado o seu carácter 

vago.  

Um PED que aceda a estes documentos e que tenha Portugal como país doador, 

dificilmente conseguirá elaborar a sua estratégia de desenvolvimento com base num 

programa concreto de ajuda a receber. 

Esta lacuna ficou também patente na referida Carta ao Governo da Plataforma 

Portuguesa201, onde alertava precisamente para a necessidade de um documento de 

estratégia clara, onde se definam compromissos, prioridades e metas. 

Conclui-se, assim, que várias são as medidas e documentos de intenção 

assinados por Portugal. No entanto, para que sejam alcançados os ODM, é necessária 

toda a acção que vai para além das promessas solenes e ambiciosas, dos compromissos 

e cimeiras de alto nível.  

 

Discrepância entre metas quantitativas e contribuições efetivas 

Em Portugal, acredita-se que a Ajuda é boa. A crítica que aqui se faz é que a 

ajuda não é eficaz pela forma como está a ser feita.  

Conforme visto anteriormente, vários autores apontam como grande crítica à 

ajuda a discrepância existente entre metas quantitativas e contribuições efetivas dos 

doadores. Esta crítica é também válida para Portugal, considerado um pequeno doador. 

É, aliás, uma das críticas mais fortes à cooperação portuguesa. 

Em 2009, o IPAD fez um balanço da Visão Estratégica de 2005202 e concluiu 

que Portugal continuava aquém do compromisso assumido de atingir o rácio APD/RNB 

de 0.33%, o qual deveria ter sido alcançado já em 2006. Segundo dados da Aid 

Watch203, em 2009 o Governo reviu o objetivo de APD para 2010 para 0.34% do RNB, 

mantendo o objetivo de 0.7% para 2015. Mas este objetivo parece pouco possível de 

atingir. A APD portuguesa para 2010 esteve em valores de 0.29% do RNB, face a 

0.23% em 2009. Portugal ficou, assim, também bastante longe da meta da UE de 0.51% 

do RNB para 2010, de acordo com a mesma fonte. 

                                                           
200 ibidem 
201 Carta Aberta da Plataforma Portuguesa das ONGDs ao Governo – Final 2011. Disponível em 
http://www.ver.pt/print.aspx?id=1330&a=Geral  
202 IPAD – Balanço da Visão Estratégica para a Cooperação Portuguesa. 2009. Disponível online em:  
http://ns1.ipad.mne.gov.pt/images/stories/Publicacoes/balanco_visao_coop.pdf 
203 Aid Watch: http://aidwatch.concordeurope.org/countries/project/portugal/ 
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Mesmo no Relatório/Orçamentação com base em Programas que apresentou 

internacionalmente e que serviu de revisão às metas intermédias para cumprir a meta de 

2015, os valores que o Governo Português propôs também não foram atingidos. 

Portugal tinha apresentado um objetivo intermédio para 2010 de 0.34% APD/RNB. 

Em 2010, as conclusões da análise do CAD vêm no mesmo sentido. O CAD 

apontou o facto de Portugal não ter aumentado a ajuda para cumprir o objetivo de 0.7% 

do RNB em 2015 e o facto de, em 2009, Portugal ter alocado apenas 0.23% do seu RNB 

à APD204. Para o CAD, Portugal não estava, em 2010, no caminho para aumentar a 

APD para 0.7% do RNB até 2015, nem o objetivo interno de 0.34% em 2010. Para 

chegar a estes 0.34%, o CAD estimava que Portugal teria de aumentar a sua APD em 

74% em 2010. E para chegar aos 0.7% em 2015, teria de triplicar a APD205. Além disso, 

para além de não serem cumpridas as metas, os montantes líquidos dados por Portugal 

são muito reduzidos, considera o CAD. 

Muito pode ser argumentado em torno da crise económica e contenção 

orçamental dos países devido à crise internacional. De acordo com o Relatório da Aid 

Watch de 2012206, «EU donors are not doing enough to invest the ODA they are 

providing on development and poverty reduction activities in developing countries». 

No entanto, o facto de os estados membros da UE enfrentarem desafios 

económicos e financeiros não deve ser usado como desculpa para ignorar as promessas 

de ajuda que estão definidas, até porque de acordo com a Aid Watch207 «Development 

cooperation budgets represent only a very small amount of states’ budgets. Cutting 

them to reduce deficits looks like cutting hair to lose weight».  Alerta-se também neste 

relatório para o facto de estarmos a apenas três anos do prazo para os ODM e os Estados 

membros estarem a demonstrar falta de solidariedade global para o desenvolvimento.  

Para a Aid Watch, os países europeus estão preocupados com os problemas 

financeiros da zona Euro, e tenderam a esquecer-se que também os PED foram 

atingidos pela crise económico-financeira, com mais fraca capacidade de encontrar uma 

forma de sair da crise.  

Os argumentos aplicados ao conjunto dos países da UE, são facilmente aplicados 

a Portugal. No nosso caso, não só não se cumpriram os compromissos de aumentar os 

                                                           
204 OECD – Portugal (2010) DAC Peer Review – Main Findings and Recommendations. Disponível 
online em:  
http://www.oecd.org/document/43/0,3746,en_2649_34603_46501931_1_1_1_1,00.html 
205 ibidem 
206 Aid Watch 2012 – Aid We Can – Invest More in Global Development. CONCORD, 2012. 
207 ibidem 
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montantes como em 2011 se assistiu a uma diminuição de 3% da APD nacional 

relativamente a valores de 2010, ficando a APD portuguesa em 0.29%, bastante longe 

da meta de 0.7% para 2015, segundo dados do mesmo relatório da Aid Watch. 

Para este organismo, a descida não foi mais acentuada porque a ajuda ligada 

representa mais de metade da ajuda portuguesa.  

Além de tudo isto, o orçamento geral da cooperação para o desenvolvimento foi 

cortado em 40%, enquanto o financiamento público para ONGDs foi cortado em 60%.  

Conforme refere Manuela Afonso208, «O objetivo com que nos comprometemos 

em Monterrey foi os 0.7% que vem desde os anos 60 das NU. Desse ponto de vista, não 

estamos [a cumprir]. Mas (…) os compromissos de Monterrey foram a dois níveis: a 

nível quantitativo, e a nível qualitativo. Penso que temos vindo a fazer algum esforço 

nos qualitativos. Nos quantitativos, estamos muito aquém.» 

Assim, uma nova Visão Estratégica deverá equacionar as necessidades de 

aumento da APD e indicar a forma como Portugal o poderá conseguir. Portugal deverá 

também trabalhar em conjunto com a UE sobre a forma de atingir os 0.7% e, em 

particular, incluir no seu Orçamento de Estado uma rúbrica destinada a APD. 

 

Fragmentação da Ajuda 

O facto de Portugal canalizar cerca de 60% da sua APD pela via bilateral e de se 

focar em cinco PALOP mais Timor Leste pode ser visto, de um determinado prisma, 

como uma mais-valia, no sentido em que permite um maior focus da abordagem. No 

entanto, a concentração geográfica da APD bilateral portuguesa não faz com que seja 

mais eficaz, dado que na sua origem é fortemente fragmentada. 

O CAD aponta nas suas análises o facto de a APD portuguesa ser fragmentada, 

com elevados custos de gestão associados. A recomendação do Comité vai no sentido 

de criar uma abordagem mais integrada em programas e preferir menos projetos, mas de 

maior escala. Foi também identificada a dificuldade de coordenação e supervisão do 

IPAD porque não tem total controlo sobre o orçamento da APD. Apenas cerca de 15% 

do total do orçamento de APD é processado através do IPAD e muitas vezes, tanto o 

IPAD como as embaixadas portuguesas no terreno, ficam alheios ao processo de 

decisão destas transferências.  

                                                           
208 Entrevista na Íntegra disponível no Anexo 19. 
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No referido relatório de 2012 da Aid Watch, reportou-se as várias situações: o 

Ministro dos Negócios Estrangeiros é responsável por definir e executar as políticas de 

cooperação para o desenvolvimento. Contudo, o Ministro das Finanças tem um 

orçamento muito maior e a menor taxa de implementação e muitos dos outros 

ministérios também têm departamentos que lidam com questões da cooperação para o 

desenvolvimento. A coordenação entre eles é fraca e muitos deles têm os seus próprios 

programas de assistência técnica, criados fora do controlo do IPAD.  

Esta descoordenação e falta de controlo acabam por enviesar os dados reais da 

ajuda, sobretudo em termos de orçamento, contabilizando-se outros recursos como APD 

(Figura 50). Conforme se viu, os custos alocados a Bolsas de Estudo no país doador ou 

o alívio da dívida não devem ser considerados APD, dado que não implicam uma 

transferência directa de recursos para os PED.  

As próprias “engenharias financeiras” que foram sendo criadas a nível 

orçamental não atribuem clareza e definição ao programa de ajuda. Em termos de 

orçamento, para que haja um maior rigor na contabilização de todas as entradas e saídas 

de fluxos para a cooperação, importa que todas as entidades executoras inscrevam as 

suas verbas destinadas à APD num Programa Orçamental comum, controlado e 

administrado pelo IPAD.  

Também a falta de previsibilidade da ajuda portuguesa tem sido identificado 

como um problema, no sentido em que causa dificuldade de comunicação e cooperação 

entre as embaixadas e autoridades locais em relação à contribuição portuguesa, o que 

cria uma imagem negativa de Portugal. 

Além disso, o peso da História na Cooperação Portuguesa faz com que a 

cooperação seja baseada no envolvimento de um grande número de atores, e de fortes 

relações pessoais e institucionais entre eles. O CAD concluía, assim, que o sistema é 

fragmentado e que a coordenação é desafiante. 

A fragmentação é prejudicial tanto para Portugal como para os PED. De acordo 

com Eveline Herfkens, e Mandeep Bains209, quando existem dezenas de doadores, com 

vários projectos e com os seus próprios requisitos administrativos em termos de 

prestação de informação, o volume de trabalho que isto representa pode ser 

incomportável para os PED, cujas capacidades já estão sobrecarregadas. Os 

                                                           
209 HERFKENS, Eveline e BAINS, Mandeep – Alcançar os nossos Objectivos de Desenvolvimento: Por 
que razão é importante a eficácia da ajuda?.  Disponível anteriormente em www.objectivo2015.org. 
Disponível actualmente na Biblioteca central da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 
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funcionários locais concentram-se em responder às solicitações dos doadores que não 

podem assegurar o funcionamento normal dos programas do seu governo, nem 

responder a solicitações dos seus próprios cidadãos. Daí a importância de harmonizar os 

processos relacionados com a Ajuda e trabalhar cada vez mais em conjunto. 

 
Figura 50 – APD Genuína e inflacionada de Portugal 

 
FONTE: http://aidwatch.concordeurope.org/ 

 

Segundo a Aid Watch210, a erradicação da pobreza tem sido sempre uma das 

prioridades da cooperação portuguesa, mas os problemas relacionados com a falta de 

coerência e coordenação têm comprometido a eficácia dos projectos implementados. 

Portugal deve, assim, afastar-se da tradição de descentralização orçamental e 

desresponsabilização política. 

 

Concentração da ajuda  

A Ajuda portuguesa está fortemente concentrada em seis países parceiros, cinco 

dos quais são países pouco desenvolvidos e quatro estados frágeis, o que faz com que 

Portugal esteja envolvido em algumas das mais desafiantes e importantes questões de 

desenvolvimento internacional.  

O CAD concluiu em 2010211 que a Cooperação Portuguesa tem fortes ligações 

históricas que influenciam o seu foco e a forma como funciona, pelo que Portugal 

deverá repensar as suas prioridades geográficas. 

Para o CAD, o Governo Português não deve misturar objetivos económicos com 

as questões da ajuda. O facto de os seus principais parceiros serem os cinco PALOP e 

                                                           
210 Aid Watch 2012 – Aid We Can – Invest More in Global Development. CONCORD, 2012. 
211 OECD – Portugal (2010) DAC Peer Review – Main Findings and Recommendations. Disponível 
online em:  
http://www.oecd.org/document/43/0,3746,en_2649_34603_46501931_1_1_1_1,00.html 
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Timor Leste, faz também com que Portugal seja criticado por uma espécie de 

“neocolonialismo”.  

 

Ajuda ligada 

A ajuda ligada, que representa mais de metade da APD portuguesa, é 

identificada no relatório da Aid Watch de 2012 como um dos maiores problemas e 

falhas da cooperação portuguesa.  

Segundo dados do relatório de 2012212, dos estados membros da UE, a maior 

parte da Ajuda de Portugal era ligada em 2009/2010, numa média de 64%, traduzindo-

se por exemplo em empréstimos concessionais para contratos públicos de trabalho 

ligadas a empresas de construção portuguesas. 

De acordo com o RDH de 2005213, é desconhecida a extensão total da ajuda 

ligada porque os doadores apresentam dados poucos claros e incompletos. Mas a ajuda 

ligada é certamente um dos aspectos que mais impede a eficácia da ajuda, pela ligação 

das transferências financeiras è compra de serviços e bens dos doadores. Esta prática é 

também incompatível com os objectivos declarados dos doadores, nomeadamente a 

aposta na apropriação nacional. Dado que a ajuda ligada implica um retorno oculto do 

contribuinte para o país doador, por questões de transparência, esse retorno deveria ser 

deduzido da ajuda declarada, assim como a componente de assistência técnica. Tendo 

em conta o debate internacional sobre esta matéria, é assim cada vez mais consensual a 

necessidade de haver um maior desligamento da ajuda. 

Portugal deve, por isso, melhorar a qualidade da sua ajuda. 

 

Harmonização de procedimentos 

Na sequência da Declaração de Paris e da Agenda para a Ação de Acra, 

Portugal, enquanto membro signatário, apresentou internamente o “Plano de Ação de 

Portugal para a Eficácia da Ajuda” (Julho de 2006), o Relatório de Progresso deste 

Plano de Ação (Julho de 2008) e o Plano de Ação para a Eficácia da Ajuda – de Paris a 

Acra (Outubro de 2009).  

                                                           
212 Relatório Aid Watch 2012 – Aid We Can – Invest More in Global Development. CONCORD, 2012. 
O Relatório da Aid Watch tem sido publicado anualmente desde 2006 e é elaborado pelas ONGDs 
europeias que monitorizam e reportam os níveis da ajuda. 
213 PNUD – Human Development Report 2005 – International Cooperation at a crossroads – Aid, trade 
and security in an unequal world. New York, 2005.  
Versão portuguesa em: http://hdr.undp.org/en/media/hdr05_po_complete.pdf  
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Verificava-se a nível internacional ser a harmonização de procedimentos um 

fator essencial. No entanto, no Relatório de Progresso de 2010214, concluiu-se que no 

que se refere ao trabalho conjunto com outros doadores que a cooperação portuguesa 

não tem desenvolvido ações (por exemplo, estudos, avaliações) com outros doadores 

devido às limitações em termos financeiros e de recursos humanos. 

Na análise do CAD de 2010215 são mantidas muitas das recomendações que o 

mesmo já havia feito em 2005, nomeadamente quanto à sua atuação em instâncias 

multilaterais, melhoria da coordenação com os sistemas nacionais dos países parceiros e 

maior coordenação e planeamento dos projetos de ajuda, eliminando a dispersão de 

recursos. Este sempre foi um problema genérico com que Portugal se debateu. Para o 

Professor João César das Neves216, «Nunca houve uma política externa de ajuda ao 

desenvolvimento minimamente coerente que se possa apresentar com uma estrutura», 

sendo que em termos futuros, «Enquanto não houver uma doutrina definida e coerente 

ao longo do tempo, estamos muito dependentes do génio da pessoa que está à frente. 

(…) É uma dificuldade que Portugal tem. Não estou a prever que Portugal consiga ter 

uma política… que também vai ser cada vez mais difícil porque os países alvo estão a 

mudar, estão-se a tornar mais complicados do que eram.»  

 

Fraca coordenação internacional e coerência de políticas 

No seguimento do ponto anterior, e decorrente dos princípios da Declaração de 

Paris, surge a importância da coerência entre políticas de cooperação nacionais e 

internacionais. 

Alguns receptores de ajuda têm tido maior capacidade do que outros para 

efectuar pressão sobre os doadores para uma melhor coordenação. 

Para o CAD, Portugal deveria fazer melhor uso dos sistemas nacionais dos 

países parceiros, sob pena de se criar uma fraca abordagem programática ou projetos de 

investimento. Além disso, a cooperação técnica devia ser aumentada em parceria com o 

desenvolvimento das capacidades locais. 

Em termos de ajuda humanitária, Portugal deveria promover parcerias 

estratégicas fortes com organizações humanitárias, sendo um dos doadores mais 

                                                           
214 Africa Progress Panel - Africa Progress Report 2012 - Jobs, Justice and Equity, Seizing opportunities 
in times of global change. Geneva, 2012. 
215 OECD – Portugal (2010) DAC Peer Review – Main Findings and Recommendations. Disponível 
online em:  
http://www.oecd.org/document/43/0,3746,en_2649_34603_46501931_1_1_1_1,00.html 
216 Entrevista integral disponível em Anexo 21. 
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pequenos em termos desta ajuda de entre os países do CAD, alocando apenas 0.17% da 

sua APD a programas humanitários. Nesta análise, concluiu-se que Portugal estava a 

cumprir algumas das recomendações da anterior análise efetuada em 2006, melhorando 

a forma de fazer chegar a ajuda para o desenvolvimento, nomeadamente a coordenação 

dentro do sistema, apesar de continuar a ser um dos maiores desafios. Mas os 

progressos foram limitados pela natureza fragmentada da ajuda bilateral portuguesa.  

Não obstante, Portugal aumentou o seu relacionamento com stakeholders 

externos, nomeadamente com a UE, e também com organizações da sociedade civil. 

Tentou também através da SOFID217 estreitar o relacionamento com o setor privado, 

uma instituição financeira detida em 60% pelo estado. Quanto a esta participação, o 

CAD recomenda que Portugal reavalie a ligação do setor privado na questão do 

desenvolvimento para garantir que contribui para a redução da pobreza e para o 

desenvolvimento do setor privado nos países parceiros. Contudo, recomendava-se que o 

IPAD tivesse assento no SOFID, de modo a que possa também avaliar como este 

organismo contribui para o desenvolvimento. 

Portugal deve também, aos olhos do CAD, efetuar um esforço de relacionamento 

e comunicação com atores chave, nomeadamente parlamentares e media. A ligação com 

ONGs é limitada, pelo que se recomenda um estreitar de relações com estes atores, em 

termos de diálogo, fiscalização e parcerias. Conforme se viu ao longo da dissertação, a 

sociedade civil ainda tem um peso relativamente fraco em questões de cooperação. Para 

os actores que já actuam nesta área, deve ser reforçada a cooperação com o Governo. 

O relacionamento com a Plataforma Portuguesa das ONGDs já é, no entanto, um 

passo positivo. Portugal deve também ficar atento à modalidade de linhas de crédito, no 

sentido em que deve assegurar que o foco geográfico não é reduzido e, além disso, que a 

concessionalidade da ajuda não é afetada. 

Para os quatro anos seguintes, recomendava-se que o grande focus de Portugal 

fosse a estratégia multilateral, sendo que a UE seguida pelo BM seriam os seus 

parceiros multilaterais mais importantes. Neste âmbito, Portugal deveria melhorar a 

coerência entre todas as partes do Governo envolvidas em cooperação multilateral, 

sobretudo o IPAD e Ministério das Finanças (cuja coordenação deveria ser melhorada), 

e reforçar o seu posicionamento em questões chave para a Cooperação Portuguesa no 

seio de instituições multilaterais.  

                                                           
217 A SOFID tem como principal papel contribuir para o crescimento dos negócios nos PED, ao mesmo 
tempo que deve ajudar as empresas portuguesas. 
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Para potenciar o desenvolvimento de certas regiões, considera-se também a 

promoção da criação de “clusters”. As atividades no âmbito da cooperação devem 

também ser realizadas em estreita cooperação com os Ministérios sectoriais e com 

outros atores da cooperação como as ONGDs, por exemplo. Igualmente importante é a 

monitorização da execução dos programas plurianuais não só a partir da sede, através de 

relatórios, mas também no terreno, reforçando o pessoal técnico junto das Embaixadas. 

 

Ajuda efetiva no terreno  

Um dos principais argumentos de Jeffrey Sachs218 é que a ajuda não está a ser 

eficaz para muitos países devido às falhas técnicas no terreno. Para Sachs, a ajuda deve 

ser mais seletiva.  

Em 2010, a avaliação do CAD à cooperação portuguesa lança um aviso neste 

sentido, identificando também a capacidade da cooperação portuguesa no terreno que 

devia apostar num dos recursos chave que é o staff a trabalhar na área. O IPAD deveria 

estar apto a recrutar, desenvolver e transferir conhecimentos sobre a temática do 

desenvolvimento e gerir a movimentação de pessoas entre a sede e o campo. Na prática, 

dever-se-ia proceder a uma reforma do quadro de recursos humanos, melhorando a 

mobilidade e o recrutamento, de acordo com o relatório219. 

Analisando o caso particular de Timor Leste, concluiu-se que existiam elevados 

níveis de confiança, compromissos a longo prazo e um bom diálogo em termos de 

políticas; importantes intervenções com vista ao estabelecimento de segurança no 

período pós-conflito; alinhamento com as prioridades de Timor Leste e contribuição 

para o statebuilding e para a cidadania. No entanto, identificou-se a necessidade de criar 

abordagens estratégicas e sistemáticas para a educação e desenvolvimento de 

instituições; um papel mais forte na promoção da capacidade de desenvolvimento local; 

maior autoridade, poder de decisão e disponibilidade de recursos humanos às instâncias 

no terreno; alianças operacionais e estratégicas com outros doadores bilaterais; 

monitorização e registo de resultados220. 

                                                           
218 SACHS, Jeffrey – O Fim da Pobreza, Como consegui-lo na nossa geração, Casa das Letras, Cruz 
Quebrada, 2006. 
219 OECD – Portugal (2010) DAC Peer Review – Main Findings and Recommendations. Disponível 
online em:  
http://www.oecd.org/document/43/0,3746,en_2649_34603_46501931_1_1_1_1,00.html 
220 Com base na Análise do CAD feita em Novembro de 2005 pela Irlanda e Espanha. Documento 
disponível em: http://ns1.ipad.mne.gov.pt/images/stories/Avaliacao/dacpeerreview.pdf 
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Os doadores tendem a adoptar a ajuda projecto quando têm preocupações quanto 

à capacidade governativa, gestão orçamental e sistemas de registo financeiro dos PED. 

Mas daqui resulta uma grande parcela de despesa pública que ocorre à margem do 

orçamento nacional. Portugal, deve também por isso optar pela ajuda programa em vez 

de ajuda projecto, no seguimento das indicações de eficácia de Paris. 

 

Sistema de desincentivos 

Conforme refere Moyo, a ajuda pode criar distorções no sistema de incentivos, 

dependendo da forma como é transferida e do tipo de governos a que se destina. Sendo 

a corrupção um fenómeno presente em muitos dos países recetores de ajuda, não 

existem dados que evidenciem que Portugal está a analisar os níveis de governação dos 

seus países parceiros antes de transferir ajuda. Da mesma forma, não existem dados 

disponíveis que façam uma avaliação se a transferência de ajuda sob a forma de bens 

está ou não a ser contra produtiva e a criar desincentivos no sistema de produção local. 

Além disso, dadas as características dos principais países parceiros de Portugal, 

não é de esperar que tenham fundações históricas fortes ou infraestruturas básicas, como 

alerta Moyo, não se podendo por isso esperar um resultado forçosamente positivo. 

 

Plano de saída inexistente 

Tal como vários autores referem, entre eles Dambisa Moyo, a ajuda deve ser 

eliminada num espaço temporal definido, o que aplicado ao caso nacional levaria 

Portugal a dispor de um plano de saída gradual.  

No entanto, Portugal não só não dispõe deste plano como o que se verificou 

recentemente foi uma interrupção abrupta da ajuda, dado que o prazo dos PIC terminou 

em 2011 sem anúncio de nova estratégia aos PED.  

Entendendo ou não os PIC como uma forma eficaz de ajuda ao 

desenvolvimento, estes programas poderão formar a base de um planeamento 

estratégico de médio prazo.  

A análise do CAD em Novembro de 2005221 referia que o desafio para Portugal 

seria procurar que os PIC fossem elaborados em função das estratégias nacionais de 

redução da pobreza dos países parceiros, para que estes pudessem também ter uma 

maior apropriação do processo de desenvolvimento.  

                                                           
221 OCDE - DAC [Development Assistance Committee] Peer Review 2005 – Portugal: 
http://ns1.ipad.mne.gov.pt/images/stories/Avaliacao/dacpeerreview.pdf 
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Ao conferir-lhes esta gestão, seria mais fácil o afastamento do país doador. 

 

Melhor planeamento e ajuda mais seletiva 

Conforme sublinha Steve Radelet222 do Center for Global Development, a ajuda 

tem de ser mais seletiva: é precisa mais ajuda para os países que a sabem usar 

(democracias emergentes). 

No caso português, a ajuda bilateral é canalizada para países onde existem maior 

laços históricos – PALOP e Timor-Leste. É tanto mais difícil para Portugal obter bons 

resultados em termos de impacto das suas ações quanto quatro destes países são 

considerados estados frágeis, requerendo medidas especiais.  

Nas suas atividades de cooperação, Portugal deve também evitar reformas 

isoladas e tirar partido das inovações e recursos tecnológicos e de informação, e 

aprender com ações passadas223.  

 

Medir e publicar resultados – aumentar a transparência 

Na sua análise em 2010224, o CAD sugeria que a prática de avaliação e de 

monitorização de Portugal deveria ser melhorada, assim como o aumento da partilha de 

informação, previsibilidade e transparência da ajuda portuguesa.  

Importa delinear objetivos claros, publicá-los e medir resultados com auditores 

independentes. O próprio contexto da crise leva a que os países encontrem um “motivo” 

para não cumprirem as metas. Importa, por isso, que se estabeleça um calendário de 

APD concreto para os próximos anos que possa aumentar a transparência. Apesar de 

haver documentos orientadores sobre os diferentes aspetos da Ajuda e um Plano de 

Ação para implementar os objetivos da Declaração de Paris e da Agenda para a Ação de 

Acra, na maioria dos casos ainda não são visíveis resultados. 

Segundo dados da Aid Watch225, as avaliações internas dos programas de 

cooperação não fornecem informação concreta sobre ganhos reais. Ainda não existem 

também consultas oficiais com os representantes da sociedade civil local ou nacional no 

momento de definição das políticas e programas oficiais de cooperação. Conforme se vê 

                                                           
222 Financial Times – Steve Radelet –What can be done to make aid more effective?, June 1, 2009. 
Disponível online em: http://blogs.ft.com/arena/2009/06/01/is-aid-working/#axzz1cHlHiSWH 
223 ibidem. 
224 OECD – Portugal (2010) DAC Peer Review – Main Findings and Recommendations. Disponível 
online em:  
http://www.oecd.org/document/43/0,3746,en_2649_34603_46501931_1_1_1_1,00.html 
225 Relatório Aid Watch 2012 – Aid We Can – Invest More in Global Development. CONCORD, 2012. 
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pela Figura 51, Portugal está muito abaixo da média geral, e na maioria dos indicadores 

não tinge os valores médios. Não participa na Iniciativa para a Transparência, não tem 

registos de grande transparência para os governos recetores e não torna a informação 

específica sobre a Ajuda facilmente disponível, segundo avaliação feita pelo Publish 

What YouFund226. 

 
Figura 51 – Nível de Transparência de Portugal 

 
FONTE: http://www.publishwhatyoufund.org/ 

 

De acordo ainda com Steve Radelet, importa clarificar burocracias e estabelecer 

um calendário concreto com objetivos claros em termos de APD para os próximos anos; 

tomar medidas coerentes e concretas para assegurar um aumento sustentável da APD 

portuguesa, tendo em conta também o problema do crescente nível de ajuda ligada; 

reforçar os instrumentos de avaliação independente em torno de programas de 

desenvolvimento financiados por fundos públicos; assinar a Iniciativa Internacional para 

a Transparência da Ajuda; e adotar os seus parâmetros quanto à disponibilização de 

informação sobre a APD. 

Importa também auscultar os PED, numa visão de capacity building. Da mesma 

forma, importa incorporar as organizações da sociedade civil como stakeholders 

independentes para o desenvolvimento, criar instrumentos reais que permitam consultas 

oficiais das organizações representativas da sociedade civil nacionais e dos países 

parceiros, quando se definem políticas e programas oficiais de cooperação.  

Na Carta Aberta ao Governo da Plataforma Portuguesa das ONGDs227, defendia-

se que «transportando alguns dos princípios da Eficácia da Ajuda para o contexto 

nacional e europeu, a falta de definição de uma estratégia clara para as áreas da 

Cooperação e Educação para o Desenvolvimento e a ausência de informação 

                                                           
226 Publish What YouFund – the Global Campaign for Aid Transparency – Aid Transparency Assessment 
2010». Disponível em: http://www.publishwhatyoufund.org/files/Aid-Transparency-Assessment.pdf 
227 Carta Aberta da Plataforma Portuguesa das ONGDs ao Governo – Final 2011. Disponível em 
http://www.ver.pt/print.aspx?id=1330&a=Geral  
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institucional sobre, por exemplo, o futuro das linhas de financiamentos públicos 

disponíveis para projectos da iniciativa de ONGD, põem desde logo em causa a 

transparência necessária e a previsibilidade das acções», concluindo que se Portugal 

apresenta uma imagem interna «que parece contrariar os princípios que pretendemos 

aplicar na Ajuda ao Desenvolvimento, pode pôr-se em causa a boa imagem 

internacional que conquistámos na área da Cooperação e o nosso empenho em 

cumprirmos os compromissos internacionais assumidos». 

 

RECOMENDAÇÃO: Alteração de Políticas Públicas  

Pelo que atrás foi anunciado, ficou claro que a transferência de “ajuda por ajuda” 

não garante o sucesso e o caminho para o progresso dos PED. Desde logo, porque a 

ajuda tem de ser adaptada a cada contexto e ser transferida de acordo com os princípios 

da Eficácia que decorrem da Declaração de Paris. Não considero que esteja a ser este o 

caso da Cooperação Portuguesa.  

Fica claro o porquê de os principais parceiros de Portugal nesta área serem os 

PALOP e Timor Leste. Não se pode esperar que um país com a História de Portugal 

tenha o mesmo tipo de Relações Internacionais que um país nórdico, por exemplo. 

A situação económico-financeira de Portugal não é favorável a grandes 

investimentos externos, no entanto, Portugal pode aproveitar este momento de crise 

como uma oportunidade para melhorar a sua Política de Cooperação. É para tal 

essencial que à frente desta pasta estejam líderes com visão e espírito de inovação 

suficientes para conduzir e relançar a Cooperação Portuguesa.  

A APD portuguesa não é eficaz, pois na generalidade não respeita os princípios 

da eficácia da ajuda. Na minha opinião, é clara uma necessidade de mudança das 

políticas públicas na área da Cooperação para o Desenvolvimento. Proponho as 

soluções que a meu ver fariam sentido a curto e médio prazo. 

- Rever e actualizar a Política de Cooperação Portuguesa, consubstanciada na 

Visão Estratégica. Deverá adequar-se à realidade nacional (cortes orçamentais), aos 

desafios que são identificados por organismos e instâncias internacionais para Portugal 

(como o CAD e Aid Watch) e deverá adaptar-se no sentido em que permita cumprir as 

metas e compromissos internacionais. 

A nova Política de Cooperação deverá também estar em concordâncias com os 

cinco princípios da eficácia da ajuda. 
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- Na Visão Estratégica devem estar distinguidos os objectivos de cooperação 

para o desenvolvimento dos objectivos de política externa, clarificando as conpetências 

co IPAD no seguimento da fusão com o Instituto Camões. 

- No seguimento dos cortes de orçamento para as ONGDs, deve ser-lhes 

conferido maior autonomia política na actuação da área da cooperação e no 

relacionamento com os PED. 

- A Visão Estratégica deve ela própria ou através de um novo documento anexo, 

definir compromissos do Governo para a área da cooperação para o desenvolvimento e 

estabelecer objectivos concretos a alcançar por programa. De modo geral, devem existir 

KPI’s (Key Performance Indicators) que sirvam para monitorizar e regular o programa 

de ajuda português. 

- Deve melhorar-se todos os aspectos que são identificados como sucessivas 

falhas da cooperação portuguesa, ou seja, reduzir a fragmentação da ajuda na sua 

origem (deve haver um único órgão que controla de início ao fim o programa de ajuda), 

atribuir maior previsibilidade aos programas de ajuda e aumentar a transparência para 

com os PED e outros parceiros, nomeadamente traduzindo correctamente o que são 

fluxos de ajuda “genuína” e publicando os resultados dos programas/projectos.  

Portugal deve também diminuir a quantidade de ajuda ligada devido à 

dependências que cria para os PED, harmonizar procedimentos com outros doadores, 

aumentar a coerênicas de políticas com as estratégias dos PED e usar cada vez mais os 

sistemas nacioais destes países, segundo as recomendações para a eficácia da ajuda. 

Adicionalmente, devem criar-se as consições internas para uma maior 

coordenação e coooperação entre o Governo e a sociedade civil em Portugal e nos PED, 

evitar formas de ajuda que criam desincentivos ao crescimento e desenvolvimento 

internos, tendo especial cuidado com as opções de cooperação técnica. Igualmente, deve 

criar-se um plano de saída para os PED com programas em vigor.  

- Dado que Portugal não está a cumprir as metas quantitativas, deve adoptar uma 

perspectiva mais adequada à realidade. Assim, propõe-se o seguinte quanto às relações 

bilaterais de Portugal: 

- Em termos multilaterais, uma solução possível seria Portugal acordar com as 

instâncias multilaterais um afastamento das contribuições de APD por um período 

limitado de tempo, ou seja, colocar como que as contribuições portuguesas em standby 

devido ao contexto socioeconómico do país. No entanto, Portugal deve continuar 

formalmente presente nas instâncias multilaterais mais importantes na área da 
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Cooperaçao para o Desenvolvimento, nomeadamente a UE, Agências da ONU, OCDE, 

FMI e BM (seguindo as recomendações do CAD, deverá sobretudo reforçar a presença 

junto da UE e do BM). Mas não deve fazer contribuições de APD. Deve, por isso, 

negociar muito bem a continuação da sua participação em negociações e acordos sobre 

a temática.  

Como contrapartida desta presença, Portugal deve assumir-se como parceiro, ou 

seja, Portugal não está em condições de se afirmar como doador de APD. No entanto, 

pode assumir-se como elo de ligação fazendo uso das suas vantagens comparativas. 

Pode, por exemplo, incentivar as relações Sul-Sul entre os Países Africanos de Língua 

Portuguesa e Timor-Leste. A lusofonia, concretamente a CPLP, pode ser entendida 

neste quadro, não apenas como um espaço linguístico partilhado mas também como um 

espaço de trabalho em rede, sendo Portugal o elo de ligação. 

Isso conduz à cooperação delegada que, como refere Manuela Afonso, «É uma 

tendência que se avizinha», e que consiste em juntar os recursos de que dispomos aos 

recursos da UE.  

- Portugal deve também retirar benefícios desta parceria com instâncias 

multilaterais, ou seja, deve reforçar a coordenação e a coerência entre os planos 

nacional e internacional, reforçando a abordagem bi-multi. Dada a importância atribuída 

por Portugal à participação em espaços internacionais, importa que adote os novos 

instrumentos que vão sendo elaborados, de modo a acompanhar os novos desafios e 

práticas, por exemplo, em termos de avaliação de resultados. 

Identifica-se, por isso, a necessidade de haver uma coordenação contínua com os 

serviços relevantes da Comissão, reforçando e apostando, por exemplo, nos recursos 

humanos que asseguram a representação junto deste órgão comunitário. Não 

descurando, contudo, os recursos humanos do IPAD e presentes nos países parceiros. 

- Em alternativa ou em paralelo, consoante as disponibilidades orçamentais dos 

próximos anos, a participação multilateral de Portugal pode ser redireccionada para 

iniciativas multilaterais como o Fundo Global para Combater a SIDA, a Tuberculose e a 

Malária, ou a Iniciativa Via Rápida de Educação para Todos228, que permitem aos 

doadores contribuir com recursos para um fundo comum, distribuir ajuda e delegar o 

registo num único organismo. O governo estará desta forma a reduzir custos de 

                                                           
228 A Iniciativa Via Rápida na educação foi criada no Fórum Mundial da Educação 2000, em Dakar, para 
assegurar que nenhum país empenhado em aumentar os níveis de educação da sua população, deixaria de 
o fazer por falta de recursos. 
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transacção. Estará também a contribuir para o interesse global, na medida em que estas 

iniciativas multilaterais podem ajudar a financiar bens públicos que de outro modo não 

seriam desencadeados. O multilateralismo pode assim oferecer vantagens para a 

governação da ajuda. 

- Em termos bilaterais, deverá ser constituída uma equipa de técnicos 

especializados e consultores na área da cooperação, que deverão avaliar e produzir um 

relatório sobre cada país recetor de APD bilateral portuguesa. O relatório final deverá 

permitir à coordenação política concluir sobre a viabilidade ou inviabilidade da 

manutenção de cada programa/projecto de ajuda.  

- Portugal deve focar a sua ajuda num número muito reduzido de 

projetos/programas, mas que tenham participação e coordenação conjunta com as 

instâncias locais, que sejam coerentes e decorrentes das estratégias de desenvolvimento 

de cada país e que sejam projetos coparticipados por outros países, organismos ou 

ONGs locais. Além disso, dadas as suas vantagens para os PED, deverá gradualmente 

apostar em programas em vez dos projectos. No ideal, e seguindo as boas práticas 

internacionais, transferir linhas de ajuda para o orçamento dos PED, a serem integradas 

nos programas de redução da pobreza nacionais. Seguidamente, a realização do 

potencial da ajuda dependerá da combinação de um aumento dos financiamentos e de 

reformas estruturais na governação e gestão da ajuda. São necessários mais fundos 

concessionais para investir nas Estratégias de Redução da Pobreza. 

- Em termos dos parceiros bilaterias, Portugal tem atualmente como dois dos 

países recetores Angola e Moçambique. Não faz sentido que Portugal se continue a 

assumir como doador de APD nestes países, uma vez que a sua ajuda é residual face a 

outros doadores que lá estão presentes. Acaba por ser esforço financeiro ineficaz e sem 

sentido. Se para alguns países como Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, Portugal 

representa cerca de 25% da APD recebida, países como Moçambique recebem grandes 

volumes de ajuda de outros doadores. Segundo o Professor João César das Neves229, 

«Os mercados estão fechados. Estamos a viver de empréstimos da UE, Banco Central e 

FMI. Os cortes estão a ser muito significativos e provavelmente nesta área também. Ao 

contrário do que estávamos a dizer, estamos a ir buscar capitais aos chamados países 

pobres». 

                                                           
229 Entrevista integral disponível em Anexo 21. 
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Portugal deve por isso dispor de uma estratégia de Ajuda que não se confunda 

com a política externa, conforme referido anteriormente, podendo também desta forma 

diferenciar-se dos restantes doadores. Ao mesmo tempo, deverá desviar-se das políticas 

e posições que o levam a ser acusado de neocolonialismo.  

Quanto aos países mais pequenos, Portugal deve analisar o impacto das suas 

ações e, se necessário, retirar-se da posição de doador para com os mesmos, sob pena de 

os efeitos que causa serem mais negativos do que positivos. 

- Dadas as chamadas vantagens comparativas de Portugal, os projetos em que se 

envolva deverão ser essencialmente na área da Educação e da Cooperação Técnico-

Militar e Técnico-Policial, fazendo aqui uso das facilidades de comunicação e formação 

conferidas por uma língua comum. Uma vez que estes países falam a mesma língua e 

dada a importância do Português (sexta língua mais falada), Portugal pode apostar no 

ensino e melhoria dos níveis de alfabetização dos PED.  

Através da alfabetização da população, da passagem de conhecimento em áreas 

técnicas, da realização de acções de formação e treino, Portugal pode dinamizar as áreas 

fundamentais de funcionamento de uma sociedade. Como refere Kofi Annan, «By 

looking at the triangle of jobs, justice and equity, we underline the role of empowerment 

and equality of opportunity as indispensable for progress and thus particularly 

powerful focal points for domestic policy initiatives and international development 

assistance.» 

Portugal deve, por isso, manter e aperfeiçoar os programas de Cooperação 

Técnico-Militar e Técnico-Policial para ajudar na criação e reforço do sector da 

segurança nos PED. Com a primeira, Portugal pode aumentar a eficácia do processo de 

estabilização interna e de construção e consolidação do Estado; incentivar a segurança; 

promover a democracia, a boa governação, e a transparência e do Estado de Direito, 

envolvendo questões relacionadas com a estruturação, regulação, gestão, financiamento 

e controlo do sistema de defesa, facilitando assim o desenvolvimento. 

Com a Cooperação Técnico-Policial, Portugal pode ajudar a melhorar o sistema 

de segurança interna, controlo de fronteiras, gestão de informações, manutenção da 

ordem pública e combate à criminalidade, privilegiando as relações entre forças e 

serviços de segurança ao nível da organização, formação e treino, reforçando as 

condições de estabilidade interna, autonomia das instituições políticas e segurança das 

populações e a consolidação dos valores da democracia e do Estado de Direito. 
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Aliás, conforme refere Manuela Afonso230, a cooperação portuguesa na área da 

segurança em Cabo Verde é dada como exemplo para outros doadores. Esta Cooperação 

far-se-ia, assim, com base nos princípios da paz, segurança e solidariedade que advêm 

dos valores liberais de relacionamento entre os países. 

Ainda em termos de CT, Portugal pode ensinar como desenvolver e aplicar o 

sistema fiscal. Os impostos são parte do contrato social entre o estado e os cidadãos. 

Isto também levará a um aumento do controlo e transparência. O importante é não 

deixar que outras fontes de rendimentos, como os adquiridos com recursos naturais, 

substituam esta necessidade de controlo e prestação de contas. 

Para além da parte quantitativa, interessa também a parte qualitativa, ou seja, tão 

importante como contabilizar a formação de “x” pessoas, é saber se essa formação teve 

utilidade para essas pessoais e quais os seus efeitos reais. 

Portugal deve dar a conhecer os seus planos de ajuda e financiamento a médio-

longo prazo, para que os PED saibam com o que podem contar. 

Como refere Patrícia Magalhães Ferreira231, «(…) a ajuda realmente eficaz é 

aquela que promove uma redução da dependência da ajuda, para que o objectivo final 

seja exactamente o país deixar de precisar dessa ajuda», embora a investigadora 

reconheça que o que existe no sistema mundial é precisamente o contrário. Esta 

realidade, não é só devida a um dos lados. Do lado dos PED, várias elites reproduzem-

se com base nos fluxos da ajuda ao desenvolvimento. «Alguns países considerados 

“bons alunos” não são necessariamente os que obtiveram melhores resultados de 

desenvolvimento nas últimas décadas, mas antes os que alinharam com as prioridades, 

formas de actuação e requisitos dos doadores.» 

- Em qualquer das áreas, Portugal deve cooperar usando os sistemas nacionais, 

desenvolvendo-os, em vez de usar sistemas paralelos. Seguindo as indicações da 

Declaração de Paris, deve também usar ferramentas de diagnóstico, monitorização e 

avaliação conjuntos com os outros atores envolvidos. Desta forma, combinando 

delegação e cooperação, a Cooperação Portuguesa pode também libertar-se de algum 

peso operacional, administrativo e prático. Portugal deverá, então, afastar-se de uma 

                                                           
230 Entrevista na Íntegra disponível no Anexo 19. 
231 IPAD – Patrícia Magalhães Ferreira - «Uma agenda de desenvolvimento global pós-2015: 
Arquitectura e eficácia da ajuda em perspectiva», in A Eficácia da Ajuda e do Desenvolvimento. Debates 
e Perspectivas sobre a Ajuda ao Desenvolvimento…a propósito do IV Fórum de Alto Nível sobre Eficácia 
da Ajuda. IPAD, Lisboa, Novembro 2011 
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política de ajuda generalista e descentralizada e, pelo contrário, apostar numa 

reavaliação e reescalonamento de recursos. 

- Em termos práticos, para além dos mecanismos de ajuda anteriormente 

conhecidos, Portugal poderá apostar em outros dois veículos de cooperação: os 

chamados clusters de cooperação e o voluntariado. 

Um cluster de cooperação poderia resolver o problema da proliferação de 

projetos, sendo constituído por um conjunto de projetos, executados por diferentes 

instituições (individualmente ou associadas a instituições do país parceiro), numa 

mesma área geográfica e com um enquadramento comum.  

Tanto as instituições da administração pública como a sociedade civil devem 

poder participar no cluster, como por exemplo, ONGDs, universidades, fundações, 

sindicatos, empresas, entre outros. Esta solução poderia ser bastante vantajosa para 

Portugal, tendo em conta as críticas que historicamente foram dirigidas à Cooperação 

Portuguesa: dificuldade na identificação de prioridades, dispersão de recursos humanos 

e materiais, pouca ligação entre os programas desenvolvidos e articulação ou mesmo 

ausência de uma estratégia geral, falta de continuidade ou sustentabilidade devido à 

escala ou à conceção técnica dos projetos, pouco impacto no desenvolvimento do país 

destinatário da ajuda, pouca visibilidade política ou física. 

O voluntariado será outra fonte a explorar e a potenciar na cooperação 

portuguesa, sobretudo em termos das camadas de população que, por razões 

profissionais, tendem a ter maior disponibilidade para este tipo de atividades: os jovens 

e as pessoas já reformadas. É importante, por isso, dar-lhes um enquadramento legal na 

já lei do voluntariado existente, Lei nº 71/98, de 3 de novembro. O voluntariado poderá 

ser especialmente importante e visto como uma vantagem para os países de Língua 

Portuguesa.  

Este último fator será tão mais importante e aproveitado quanto maior 

sensibilização houver na sociedade civil portuguesa sobre as questões do 

desenvolvimento. Como referido, Portugal dispõe de uma ENED mas não está a 

promover a educação para o desenvolvimento nos curricula escolares. Esta situação 

deve ser repensada e rapidamente alterada. 

Percebe-se também como o ODM 8 faz, de facto, sentido para que se alcancem 

os restantes: uma parceria global para o desenvolvimento é essencial para reduzir os 

custos da ajuda e melhorar a sua eficácia. 
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- Neste sentido, para além da aposta na redução do serviço da dívida, 

cumprimento dos compromissos em termos de APD, formação no sector da segurança, 

Portugal pode também ajudar os PED através do comércio. Portugal pode criar acordos 

de comércio que facilitem a entrada de produtos dos PED nos mercados Português e 

europeu.  

- Em termos de futuro para Portugal, são também subscritas as recomendações 

feitas pela Aid Watch no seu Relatório de 2012232, a saber: manter os compromissos 

internacionais de Portugal relativamente à APD, com especial atenção à qualidade da 

ajuda, de modo a salvaguardar a credibilidade internacional de Portugal, sendo a própria 

credibilidade do país que está posta em causa; encontrar novas formas e meios de 

financiar as iniciativas de cooperação para o desenvolvimento, nomeadamente através 

tributação das operações financeiras, promoção do mercado de carbono, taxas nos voos 

internacionais, entre outros; aderir à IATI (Iniciativa Internacional de Transparência da 

Ajuda) de modo a assegurar a transparência e previsibilidade assim como a 

responsabilidade social do CAD; promover um fórum de discussão que inclua o 

governo, os departamentos públicos, organizações da sociedade civil, investigadores e 

outros parceiros, para definir e discutir a cooperação para o desenvolvimento 

portuguesa; manter um diálogo institucional construtivo com os ONGDs e com a 

Plataforma Portuguesa. 

- Portugal pode começar a dar os primeiros sinais de posicionamento na quinta 

edição do Fórum Mundial Convergências 2015 a ter lugar nos dias 19, 20 e 21 de 

Setembro, em Paris. Este Fórum reunirá cerca de 3000 mil profissionais e especialistas, 

sociedade civil dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, assim como 

organizações públicas e privadas para reforçar sinergias para a acção, desenvolver novas 

parcerias e projectos inovadores, e defender uma maior mobilização em torno da 

redução da pobreza. Pretende-se também propor novas soluções para os ODM até 2015. 

Pretende-se a partilha de experiências para se avançar na criação de sinergias e parcerias 

inovadoras entre actores públicos, privados e de solidariedade empenhados na redução 

da pobreza e desigualdade nos PED. 

Para além dos vários cenários possíveis que possam ser discutidos e de novas 

soluções que venham a ser elaboradas, importa ter em mente que:  

Por um lado, a Ajuda é apenas parte da solução para o problema… 

                                                           
232 Relatório Aid Watch 2012 – Aid We Can – Invest More in Global Development. CONCORD, 2012. 
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Por outro lado, para que a Ajuda possa cumprir o seu papel, ela deve ser 

eficaz… 

É neste ponto que Portugal pode apostar em fazer a diferença, pois «There are 

many challenges on the road to ensuring the poor have access to public health, quality 

health care and a decent sanitation environment. However, solutions do exist.»233 

                                                           
233 ACTED Newsletter - # 80, Agosto 2012. Disponível online em: www.acted.org 
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ANEXO 2 – PAÍSES POBRES ALTAMENTE ENDIVIDADOS 

 
List of Countries That Have Qualified for, are Eligible or Potentially Eligible and May Wish 
to Receive HIPC Initiative Assistance     

(as of December 2011) 
 

Post-Completion-Point Countries (32) 

Afghanistan Ghana Nicaragua 

Benin Guinea Bissau Niger 

Bolivia Guyana Rwanda 

Burkina Faso Haiti São Tomé and Príncipe 

Burundi Honduras Senegal 

Cameroon Liberia Sierra Leone 

Central African Republic Madagascar Tanzania 

Republic of Congo Malawi Togo 

Democratic Republic of Congo Mali Uganda 

Ethiopia Mauritania Zambia 

The Gambia Mozambique   

Interim Countries (Between Decision and Completion Point) (4) 

Chad Côte d’Ivoire   

Comoros Guinea   

Pre-Decision-Point Countries (3) 

Eritrea Somalia Sudan 

 

Fonte: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/hipc.htm 
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ANEXO 3 - ACTORES INTERNACIONAIS NA ÁREA DA AJUDA AO 
DESENVOLVIMENTO 

ONU e a sua relação com as questões do Desenvolvimento 

o Organização internacional de âmbito geral e cuja agenda engloba a mais larga 

variedade de questões internacionais.  

o No lugar das questões da Guerra Fria, surgiram as questões Norte-Sul que 

marcaram muito da política daí para a frente, sobretudo na Assembleia Geral, ao 

abrir um novo conflito na política mundial entre os estados mais desenvolvidos 

da Europa Ocidental e América do Norte (mais Japão e Austrália) e os países 

menos desenvolvidos de África, Ásia e América Latina. 

o Também nesta linha de pensamento, a Comissão Económica para a América 

Latina e Caribe (Cepal)234 é dos primeiros actores a questionar a aplicabilidade 

do pensamento económico liberal aos países em desenvolvimento. Na década de 

50, defendeu que se os países em desenvolvimento que adoptassem estratégias 

económicas liberais, poderiam ficar eternamente na dependência. 

o Esta crítica da Comissão e a preocupação de os países não caírem na 

dependência tornaram-se a base para o estabelecimento da Conferência para o 

Comércio e Desenvolvimento da ONU (UNCTAD) nos anos 60. 

o Quando a UNCTAD foi fundada em 1964, muitos estados recentemente 

independentes da África e Ásia, assim como países da América Latina, 

formaram o Grupo dos 77 (G-77). O G-77 é a maior organização 

intergovernamental de países em desenvolvimento na ONU, que propõe os 

meios para os países do Sul se articularem e promoverem o seu interesse 

económico colectivo, ao mesmo tempo que pretendem promover a cooperação 

Sul-Sul para o desenvolvimento.  

                                                           
234 A Comissão Económica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) foi criada em 25 de Fevereiro de 
1948, pelo Conselho Económico e Social das Nações Unidas. A CEPAL é uma das cinco comissões 
económicas regionais das Nações Unidas. Todos os países da América Latina e do Caribe são membros 
da CEPAL, em conjunto com alguns países desenvolvidos, tanto da América do Norte como da Europa, 
que mantêm fortes vínculos históricos, económicos e culturais com a região. No total, a CEPAL é 
constituída por 44 estados membros mais 8 associados, condição jurídica acordada para alguns territórios 
não independentes do Caribe. Portugal é um dos Estados Membros. Foi criada como objectivo de 
monitorizar as políticas direccionadas à promoção do desenvolvimento económico da região latino-
americana, assessorar as acções encaminhadas para a sua promoção e contribuir para reforçar as relações 
económicas dos países da zona, tanto entre si, como a nível internacional. Posteriormente, a sua área de 
actuação alargou-se para os países do Caribe e incorporou o objectivo de promoção do desenvolvimento 
económico e social.  
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o No final dos anos 60, a agenda da ONU e das suas agências estava marcada 

pelas questões de desenvolvimento económico e relações entre os países 

desenvolvidos do Norte e os países menos desenvolvidos do Sul.  

o Em Maio de 1974, o G-77 conseguiu a adopção da Declaração sobre o 

Estabelecimento de uma Nova Ordem Económica Internacional (NOEI) e a 

Carta dos Direitos Económicos e Deveres dos Estados no mesmo ano.  

o A NOEI consistiu num conjunto de propostas apresentadas por alguns PED 

através da UNCTAD para promover os seus interesses através de uma melhoria 

das condições de comércio, melhoria da assistência ao desenvolvimento, 

reduções das tarifas impostas pelos países desenvolvidos, entre outros aspectos. 

Pretendia-se uma revisão da ordem económica internacional em prol do Terceiro 

Mundo, substituindo o sistema de Bretton Woods235, referido mais à frente, que 

consideravam apenas beneficiar os países poderosos e que estiveram no centro 

da sua criação como os EUA. 

o O Conflito Norte-Sul dominou toda a década de 70 continua a ser um aspecto 

central da política mundial e, obviamente, da ONU, apesar de ter começado a 

diminuir a sua ênfase a partir de finais dos anos 80.  

o Dado que muitas das propostas da Nova Ordem Internacional não tiveram 

sucesso e o G-77 gradualmente dividiu-se com larga aceitação do liberalismo 

económico e os interesses divergentes de muitos membros, a UNCTAD tornou-

se uma organização menos activa.  

o No entanto, a própria constituição interna da ONU também não é homogénea. 

Como refere Haas, “Até que os estados estejam dispostos a abdicar da sua 

soberania para organizações internacionais, (…), os efeitos das instituições 

internacionais não vão transformar a política mundial. Os estados mais 

                                                           
235 O sistema de Bretton Woods, que será referido adiante, estabeleceu as regras para as relações 
comerciais e financeiras entre os maiores estados industriais na segunda metade do século XX. Foi o 
primeiro exemplo de uma ordem monetária altamente negociada com vista à regulamentação das relações 
monetárias entre os estados. Este sistema começou a ser delineado antes do final da Segunda Guerra 
Mundial, tendo os acordos de Bretton Woods sido assinados em Julho de 1944. Visava-se estabelecer um 
sistema de regras, instituições e procedimentos que regulassem o sistema monetário internacional, 
estabelecendo-se para tal o Fundo Monetário Internacional (FMI), e o Banco Internacional para a 
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), que faz hoje parte do Banco Mundial. Estas organizações 
começaram a funcionar em 1945, depois de um número suficiente de países ter ratificado o acordo. As 
principais características deste sistema são uma obrigação para cada país de adoptar uma política 
monetária que mantenha a taxa de câmbio da sua moeda em relação ao dólar. 



 179

poderosos mantêm a efectividade das estruturas internacionais dentro de 

limites.”236 

o Como referem Karns and Mingst237, no início do século XXI, duas coisas 

marcaram, mais ou menos simbolicamente, a continuidade do papel da ONU 

como a peça central do governo global: a Cimeira do Milénio e a respectiva 

Declaração do Milénio, e a atribuição do Prémio Nobel da Paz em 2001 ao 

Secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan.  

 

As Instituições de Bretton Wood na Ajuda ao Desenvolvimento 

o No pós Segunda Guerra Mundial, o sistema de Bretton Woods foi o primeiro 

exemplo de uma ordem monetária, num sistema de regras, instituições e 

procedimentos para regular a política económica internacional entre os países 

mais industrializados do mundo. Dos acordos, resultou a criação do Banco 

Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), mais tarde 

dividido entre o Banco Mundial (BM) e o Banco para Investimentos 

Internacionais, e também pela criação do Fundo Monetário Internacional (FMI), 

que serão referidos de seguida.  

o Para muitos críticos, as instituições de Bretton Woods têm sido fundamentais 

para o crescimento da ordem económica liberal. O Banco Mundial, mais numa 

visão de reabilitação das economias do pós guerra e de fornecimento de capital 

que permitisse reduzir o gap financeiro. O Fundo Monetário Internacional, como 

fornecedor de uma ajuda de curto prazo para equilibrar a balança de pagamentos 

e assegurar um sistema monetário estável. 

o Promover o desenvolvimento humano e o bem-estar económico, por exemplo, 

tornou-se uma actividade central das instituições de Bretton Woods. O BM e o 

FMI fazem agora girar as peças fundamentais da economia na relação com o 

desenvolvimento e com as finanças. 

o Originalmente, o objectivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) era 

emprestar dinheiro a países de modo a registarem flutuações de curto prazo nas 

                                                           
236 HAAS, Ernst B. – “International Integration: The European and the Universal Process”, in 
International Organization, Vol. 15, No. 3. (Summer, 1961), pp. 366-392. Artigo consultado em Jstor, em 
24.10.2007, disponível em: 
 http://links.jstor.org/sici?sici=0020-
8183%28196122%2915%3A3%3C366%3AIITEAT%3E2.0.CO%3B2-M 
237 ibidem 
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suas taxas de câmbio correntes, permitindo aos membros estabelecer uma 

conversão livre e manter as taxas de câmbio estáveis.  

o No entanto, foram criadas estruturas específicas para lidar com alguns grupos de 

países, nomeadamente os muito pobres. Por exemplo, a “Power Reduction and 

Growth Facility”, estabelecida em 1987, e a Iniciativa para os Países Pobres 

Altamente Endividados, adoptada em 1996, foram desenhadas para ajudar 

alguns países elegíveis (cerca de 41 países) a reduzir a sua dívida externa para 

níveis sustentáveis, não comprometendo o potencial crescimento.  

o Apesar de o FMI não ter sido desenhado como uma agência de ajuda, o seu 

papel no desenvolvimento tem crescido, na medida em que taxas de câmbio 

convertíveis e estáveis são necessárias para o comércio e para o 

desenvolvimento.  

o O próprio papel do FMI mudou, passando de questões apenas relacionadas com 

a conversão da moeda para ajudar os países com dificuldades crónicas na sua 

balança de pagamentos e altamente endividados. Como refere Keohane, “Depois 

de um tímido começo na década de 40, o Fundo Monetário Internacional tinha-

se tornado nos 60 uma peça importante dos esforços feitos pelas maiores 

democracias capitalistas para regular os seus assuntos monetários. Quando essa 

função colidiu com o início de taxas de câmbio flexíveis na década de 70, 

tornou-se o principal agente para promover e financiar o desenvolvimento 

económico em África, Ásia e América Latina.”238 

o No entanto, as intervenções do FMI nem sempre foram bem vistas, como por 

exemplo a sua resposta à crise financeira asiática ou o caso indonésio. Foram 

feitas várias críticas, no sentido em que os países afectados não recuperaram tão 

rapidamente como se previa, os problemas económicos e financeiros 

aumentaram, as altas taxas de juro levaram as empresas mais endividadas à 

bancarrota, os cortes de orçamento eliminaram os serviços sociais e colocaram 

mais famílias abaixo do limiar da pobreza. Internacionalmente, as pressões 

deflacionárias alastraram a outros países. De acordo com Karns e Mingst239, 

                                                           
238 KEOHANE, Robert O. – “International Institutions: Can Interdependence Work?” In Foreign Policy, 
No. 110, Special Edition: Frontiers of Knowledge. (Spring, 1998), pp. 82-96+194. Artigo consultado em 
Jstor, em 12.10.2007, disponível em http://links.jstor.org/sici?sici=0015-
7228%28199821%290%3A110%3C82%3AIICIW%3E2.0.CO%3B2-L 
239 KARNS, Margaret and MINGST, Karen – International Organizations: The politics and Processes of 
Global Governance. Boulder, 2004 
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estes efeitos negativos abalaram a fé no FMI e nas soluções da ordem económica 

liberal. 

o Quanto ao Banco Mundial, providencia assistência financeira e técnica aos 

países em desenvolvimento, com o objectivo de reduzir a pobreza. Na sua 

missão, o Banco define-se como “We are not a bank in the common sense”240, 

sendo composto por duas instituições de desenvolvimento de que fazem parte 

187 países membros: o Banco Internacional para a Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD) e a Associação Internacional de Desenvolvimento 

(AID). 

o O BIRD visa reduzir a pobreza em países de rendimento médio e países com 

condições de crédito, enquanto a AID se foca nos países mais pobres do mundo. 

o O seu trabalho é complementado pelo da Sociedade Financeira Internacional 

(SFI), Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA) e do Centro 

Internacional para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos (ICSID). Ainda 

que formalmente independentes, estas cinco instituições estão estreitamente 

relacionadas e cada uma delas desempenha um papel distinto na luta contra a 

pobreza e melhoria das condições de vida das populações dos PED. 

o Enquanto a designação de Grupo Banco Mundial (GBM) se refere às cinco 

instituições, o termo Banco Mundial (BM) refere-se apenas ao BIRD e à AID. 

o Em conjunto, providenciam empréstimos, créditos e bolsas aos países em 

desenvolvimento para uma larga variedade de fins que incluem investimentos na 

educação, saúde, administração pública, desenvolvimento do sector privado e 

financeiro, agricultura e ambiente e gestão de recursos naturais. 

o Karns and Mingst241 referem também que o que acontece hoje em dia é que o 

“selo de aprovação internacional do FMI” serve como um pré-requisito para 

outros doadores fazerem os seus próprios empréstimos, o que certamente atribui 

ao FMI um grande poder. 

o Desde que o Consenso de Washington242 se tornou a ideologia dominante para a 

prosperidade económica, que o FMI tem desempenhado o seu papel de 

                                                           
240 Definição passível de ser encontrada no próprio site da organização, em 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/0,,contentMDK:20046292~menuPK:5
1123588~pagePK:50004410~piPK:36602~theSitePK:29708,00.html 
241 ibidem 
242 O Consenso foi bastante influente durante a década de 90, no entanto começou a ser criticado a partir 
do final da primeira década do século XXI, com a crise económica. Em Novembro de 2010, o G20 
acordaram o Consenso de Desenvolvimento de Seoul. 
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regulador económico internacional. Tem, aliás, mais expertise do que muitas 

outras organizações. No entanto, por questões de formação, contexto e estrutura 

interna, não é uma organização que se pauta por traços desenvolvimentistas. As 

regras duras de regulação de empréstimos, por exemplo, são incompatíveis com 

um teor desenvolvimentista e de ajuda.  

 

G-7: Grupo dos Sete 

o O poder e o domínio do Norte e do Liberalismo nas relações económicas 

internacionais são evidentes também na influência do Grupo dos Sete ou G-7. 

Os seus membros, os EUA, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Canadá e 

Japão (também com o Presidente da Comissão Europeia presente) fazem-se 

representar como os autoproclamados líderes do governo económico 

internacional. Alguns analistas, poderão afirmar que quando a Rússia se junta ao 

grupo para discussões políticas (ficando então apelidado de G-8), que se torna o 

centro do governo global mais genericamente. 

o Que papel desempenha o G-7 na cena internacional? 

o Há quem refira a capacidade de consulta ao mais alto nível para lidar com 

problemas que não foram possíveis de resolver ao nível dos estados, a 

capacidade de gestão de crises, de abordar e trazer novas questões para a cena 

internacional, e para a acção e iniciativa de outras organizações como o FMI ou 

BM. No entanto, de acordo com Karns e 

http://www.oecd.org/dataoecd/56/41/38604403.pdf Mingst243, tem também 

demonstrado ser uma oportunidade para estabelecimento de relações pessoais 

entre os líderes e oportunidades de aprendizagem. 

o Algumas das questões que o G-7 tem trado são os níveis de emprego e 

desemprego, consequências de globalização, criminalidade internacional, crises 

financeiras e pobreza mundial. 

o No entanto, importa também notar que o contexto internacional se alterou desde 

a década de 70, tendo aparecido novos actores como a China, Brasil e México. O 

próprio G-7 alargou o seu âmbito de modo a começar a trabalhar outro tipo de 

questões económicas. Em 2002, por exemplo, muitos líderes de países africanos 

                                                           
243 KARNS, Margaret and MINGST, Karen – International Organizations – The Politics and Processes 
of Global Governance. Boulder, 2004 
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foram convidados a discutir a Nova Parceria para o Desenvolvimento de África 

(NEPAD), uma iniciativa para o crescimento económico sustentável.  

 

Bancos Regionais de Desenvolvimento 

o A insatisfação para com os empréstimos das instituições financeiras 

internacionais e a escassez dos fundos de desenvolvimento para projectos 

regionais, levaram os PED da Ásia, América Latina, África, Médio Oriente e 

Caraíbas a criar Bancos de Desenvolvimento Regional.  

 

Banco de Desenvolvimento Inter-Americano 

O Banco regional de desenvolvimento mais antigo e talvez de entre os mais 

activos é o Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (BID), com 46 membros da 

América Latina, Caraíbas e América do Norte, tendo sido fundado em 1959. 

O BID tornou-se um líder em empréstimos para a área social (saúde e educação) 

para países pobres mais pequenos durante os anos 60 e 70. Nos anos 80, adoptou uma 

linha semelhante à do Banco Mundial, de liberalização económica. Nos anos 90, 

adoptou uma abordagem mais vasta, abordando todas as áreas do estado moderno e 

trabalhando para reforçar algumas instituições internas, incluindo a sociedade civil. De 

entre os seus objectivos, estão pequenos projectos de empréstimos para financiar 

microempresas e agricultores de pequena escala como parte de um esforço conjunto 

para beneficiar populações de baixos rendimentos. 

O BID tem assumido uma posição de liderança na região não apenas devido aos 

seus empréstimos, mas também porque organiza campanhas de donativos. A principal 

vantagem do BID tem sido sempre a sua relação próxima com os estados e o seu 

conhecimento da região.  
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Banco de Desenvolvimento Asiático (BDA) 

O Banco de Desenvolvimento Asiático também assumiu uma posição de grande 

liderança na sua região. Estabelecido em 1966, com sede em Manila, o Banco conta 

actualmente com 61 estados membros.  

Partindo do princípio de que muitas economias asiáticas são pequenas e registam 

poucas transacções económicas para outros países, o Banco encoraja esforços 

cooperativos sub-regionais. Os projectos de base do Banco focam-se na energia, 

comércio, e transportes na região. Na sequência do 11 de Setembro, o Banco aumentou 

o seu trabalho nesta região altamente volátil.  

Em 2000, foi criado o Fundo Japonês para Redução da Pobreza, funcionando 

como uma infra-estrutura nesta área. O Banco estava agora a canalizar o seu trabalho 

para a eliminação da pobreza e pretendia trabalhar com a sociedade civil para cumprir 

estes objectivos. Ter um importante país doador dentro da região dá uma clara 

vantagem, o mesmo não acontecendo no caso de África. 

 

Banco de Desenvolvimento Africano (BDAf) 

O Banco de Desenvolvimento Africano foi fundado em 1966 por estados 

africanos. Definindo-se a si mesmo, inicialmente, como uma instituição de 

desenvolvimento económico, o Banco estabeleceu condições económicas apenas para os 

seus empréstimos, acreditando que a imposição de critérios políticos era uma 

interferência injustificável nos assuntos internos dos estados membros.  

O problema da dívida e das obrigações tem sido também particularmente grave 

no contexto do Banco, dado que os membros com dificuldade em pagar as suas dívidas 

preferem pagar primeiro ao Banco Mundial ou a outras instituições financeiras 

internacionais do que ao BDAf. Isto cria uma grande dificuldade financeira na 

instituição que, por um lado, se compromete com os governos africanos e, por outro, 

deve também manter a viabilidade financeira internacional. 

Em 1988, no seu Goup Vision Statement, o Banco identificou novas áreas de 

actividade, passando a preocupar-se com a protecção ambiental, redução da pobreza, 

redução da desigualdade de género, e promoção do desenvolvimento económico 

sustentável. Tal como o BID, o BDAf assumiu uma posição de liderança na discussão 

do alívio da dívida para os seus membros. 
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ONGs 

o As ONGs (Organizações Não Governamentais) desempenham actualmente um 

papel importante nas mais variadas áreas. As ONGs, na definição de Karns and 

Mingst244, são canais alternativos de assistência, que trabalham em torno dos 

seus objectivos e missão em conjunto com o Banco Mundial, PNUD, e outras 

organizações intergovernamentais, assim como com os próprios governos.  

o Será certamente relevante um estudo mais aprofundado sobre esta temática, mas 

para o âmbito de estudo desta dissertação será apenas dada atenção ao 

surgimento das ONGs em Portugal, dado que serão também elas actores da 

Cooperação Portuguesa para o desenvolvimento.  

o De referir apenas que o número de ONGs activas hoje em dia é bastante grande e 

variado. Nem todas as ONGs apoiam a igualdade de crescimento económico ou 

os grupos marginalizados face aos países desenvolvidos. Nem todas se 

preocupam com questões económicas. A maioria quer, de facto, mudanças de 

políticas, procuram um maior poder por parte dos governos democráticos e 

reconhecem a necessidade de sustentabilidade política. 

 

 

 

                                                           
244 Ibidem. 
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ANEXO 4 – INDICADORES DE PROGRESSO 

 

1 

APROPRIAÇÃO METAS PARA 2010 

Os parceiros têm estratégias de desenvolvimento 

operacionais – Número de países que adoptaram 

estratégias nacionais de desenvolvimento 

(incluindo ERP) com prioridades estratégicas claras 

vinculadas a um quadro de despesas a médio prazo 

e contabilizadas nos orçamentos anuais. 

 

 

 

Pelo menos 75% dos países parceiros têm estratégias de 

desenvolvimento operacional 

 ALINHAMENTO METAS PARA 2010 

2 

 

 

Sistemas nacionais fiáveis – Número de países 

parceiros dotados de sistemas de 

aprovisionamento (procurement) e de gestão das 

finanças públicas que ou (a) já adoptam as boas 

práticas amplamente aceites, ou (b) têm 

instaurado um programa de reformas para atingir 

esse objectivo. 

(a) Gestão das finanças públicas – Metade dos países 

parceiros progride pelo menos um grau (0,5 ponto) na 

escala de desempenho do sistema de gestão das 

finanças públicas GFP/ APIN (Avaliação das Políticas e 

Instituições 

Nacionais). 

(b) Aprovisionamento – Um terço dos países parceiros 

progride pelo menos um grau (de D a C, C a B ou B a A) 

na escala de desempenho de quatro graus utilizada para 

este indicador. 

3 

Os fluxos de ajuda são alinhados com as 

prioridades nacionais – Percentagem dos fluxos de 

ajuda destinados ao sector público que é 

contabilizada no orçamento nacional dos parceiros. 

Reduzir a diferença a metade – Reduzir a metade a 

parte dos fluxos de ajuda ao sector público que não é 

contabilizada no orçamento nacional (sendo pelo menos 

85% dos fluxos de ajuda contabilizados no orçamento). 

4 

Reforçar o desenvolvimento das capacidades 

através dum apoio coordenado – Percentagem da 

ajuda prestada pelos doadores para reforço das 

capacidades através de programas coordenados 

compatíveis com as estratégias nacionais de 

desenvolvimento dos países parceiros. 

50% dos fluxos de cooperação técnica são 

implementados através de programas coordenados 

compatíveis com as estratégias nacionais de 

desenvolvimento. 

5a 

 

 

Utilização dos sistemas nacionais de gestão das 

finanças públicas – Percentagem de doadores e de 

fluxos de ajuda que utilizam sistemas de gestão das 

finanças públicas em países parceiros que, ou (a) já 

adoptam as boas práticas amplamente aceites, ou 

(b) têm instaurado um programa de reformas para 

atingir esse objectivo. 

Percentagem de doadores 

Pontuação* Meta 

5+ Todos os doadores utilizam os sistemas de 

gestão das finanças públicas dos países 

parceiros. 

3,5 a 4,5 90% dos doadores utilizam os sistemas de 

gestão das finanças públicas dos países 

parceiros. 

Percentagem de fluxos de ajuda 

Pontuação* Meta 

5+ Redução de dois terços na % da ajuda ao 

sector público que não utiliza os sistemas de 

gestão das finanças públicas dos países 

parceiros. 

3,5 a 4,5 Redução de um terço na % da ajuda ao sector 

público que não utiliza os sistemas de gestão 

das finanças públicas dos países parceiros. 

5b  

 

Percentagem de doadores 

Pontuação* Meta 
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Utilização dos sistemas nacionais de 

aprovisionamento (procurement) – Percentagem 

dos doadores e dos fluxos de ajuda que utilizam 

sistemas de aprovisionamento em países parceiros 

que ou (a) já adoptam as boas práticas 

amplamente aceites, ou (b) têm instaurado um 

programa de reformas para atingir esse objectivo. 

A Todos os doadores usam sistemas de 

aprovisionamento dos países parceiros. 

B 90% dos doadores usam sistemas de 

aprovisionamento dos países parceiros. 

Percentagem de fluxos de ajuda 

Pontuação* Meta 

A Redução de dois terços na percentagem de 

ajuda ao sector público que não utiliza 

sistemas de aprovisionamento dos países 

parceiros. 

B Redução de um terço na percentagem de 

ajuda ao sector público que não utiliza 

sistemas de aprovisionamento dos países 

parceiros. 

6 
Reforçar as capacidades evitando estruturas de 

implementação paralelas – Número de unidades 

paralelas de implementação de projectos por país. 

Reduzir de dois terços o número de unidades paralelas 

de implementação de projectos. 

7 

A ajuda é mais previsível – Percentagem de 

desembolsos de ajuda efectuados conforme 

programas acordados dentro de quadros anuais ou 

plurianuais. 

Reduzir a diferença a metade – Reduzir a metade a 

parte da ajuda não desembolsada dentro do ano fiscal 

para o qual estava programada. 

8 Ajuda desligada – Percentagem da ajuda bilateral 

que é desligada 

Continuação dos progressos ao longo do tempo. 

 HARMONIZAÇÃO METAS PARA 2010 

9 
Utilização de dispositivos ou procedimentos 

comuns – Percentagem de ajuda fornecida através 

de abordagens baseadas nos programas. 

66% dos fluxos de ajuda são fornecidos no âmbito de 

abordagens baseadas em programas. 

10 

Encorajar as análises conjuntas – Percentagem de 

(a) missões de campo e/ ou (b) trabalho analítico 

por países, incluindo estudos de diagnóstico que 

são efectuados em conjunto. 

(a) 40% das missões de campo dos doadores são 

efectuadas conjuntamente. 

(b) 66% dos trabalhos analíticos por países são 

efectuados conjuntamente. 

GESTÃO ORIENTADA PARA RESULTADOS META PARA 2010 

11 

Quadros centrados nos resultados – Número de 

países dotados de quadros de avaliação do 

desempenho transparentes e monitorizáveis, que 

permitam avaliar os progressos realizados no que 

respeita (a) às estratégias nacionais de 

desenvolvimento e (b) aos programas sectoriais. 

Reduzir a diferença de um terço – Reduzir de um terço a 

proporção dos países que não têm quadros de avaliação 

do desempenho transparentes e monitorizáveis. 

 RESPONSABILIDADE MÚTUA META PARA 2010 

12 

Responsabilidade mútua – Número de países 

parceiros que avaliam os seus progressos mútuos 

pondo em prática os compromissos acordados 

sobre a eficácia da ajuda, incluindo os que são 

mencionados nesta Declaração. 

Todos os países parceiros se submetem a avaliações 

mútuas. 

Fonte: Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda, disponível em 
http://www.oecd.org/dataoecd/56/41/38604403.pdf 

* Nota relativa ao Indicador 5: As pontuações respeitantes ao Indicador 5 são determinadas pela 

metodologia usada para avaliar a qualidade dos sistemas de aprovisionamento (procurement) e de 

gestão das finanças públicas no Indicador 2. 

Apropriação Os países parceiros têm um papel de liderança nas políticas e estratégias de 
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desenvolvimento e asseguram a coordenação das acções; 

Alinhamento 

Por um lado, os doadores comprometem-se a criar alinhamento com as estratégias de 

desenvolvimento, instituições e procedimentos dos países parceiros, evitando a criação de 

estruturas específicas para a execução de projectos e programas financiados pela ajuda. 

Por outro lado, os países parceiros comprometem-se a reforçar as suas próprias 

capacidades de desenvolvimento com o apoio dos doadores, devendo em conjunto reforçar 

a capacidade de gestão das finanças públicas e os sistemas nacionais de aprovisionamento. 

No quadro global, tenta-se um desligamento da ajuda que permitirá melhorar a eficácia da 

mesma, reduzindo os custos de transacção para os países parceiros e favorecendo a 

apropriação e o alinhamento dos países. Os Doadores do CAD são encorajados a fazê-lo 

pela Recomendação do CAD de 2001 sobre o Desligamento da Ajuda Pública ao 

Desenvolvimento para os Países menos Desenvolvidos. 

Harmonização 

Os doadores devem simplificar procedimentos, apostar na transparência e sempre que 

possível implementar disposições comuns à escala nacional para planear, financiar, 

supervisionar e informar o governo sobre as actividades dos doadores e os fluxos de ajuda. 

O uso crescente da ajuda programa245 pode contribuir para este esforço. Devem ainda 

evitar duplicação de esforços, Os países parceiros devem identificar as vantagens 

comparativas dos doadores e formar opinião sobre a forma de tornar as suas acções 

complementares através de trabalho em conjunto. 

Nos estados frágeis, os países parceiros devem apostar na criação de instituições de 

governação eficazes, estabelecer diálogo com os doadores sobre as melhores ferramentas 

de planificação. Os doadores, devem efectuar análises e avaliações conjuntas, colaborar 

em estratégias comuns, e ajudar na criação e coordenação do compromisso político. 

Gestão 

centrada em 

resultados 

Para que decisões estejam centradas nos resultados, os países parceiros devem criar uma 

boa articulação entre a estratégia de desenvolvimento e orçamento, assim como 

monitorizar os progressos realizados 

Responsabilida

de mútua 

Tanto os doadores como os países parceiros são responsáveis pelos resultados obtidos em 

matéria de desenvolvimento e na afectação de recursos. Uma vez mais, deve apostar-se 

numa avaliação conjunta dos progressos na prossecução dos compromissos 

 

 

                                                           
245 A Ajuda Programa é um dos instrumentos da Cooperação Financeira para os PED. Não se destina a 
financiar um projecto específico e inclui poucas condições quanto à forma como o Governo deve utilizar 
os recursos. 
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ANEXO 5 – LISTA DO CAD (Comité de Ajuda ao Desenvolvimento) DE PAÍSES 
RECEPTORES DE APD  

(DADOS DE 2008 A 2010) 

 

Fonte: www.oecd.org/dac/stats/daclist 
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ANEXO 6 – ACTORES DA COOPERAÇÃO PORTUGUESA 

IPAD – Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento 

o O dispositivo central da Cooperação Portuguesa é, desde Janeiro de 2003, o 

IPAD – Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento –, criado por fusão 

entre o Instituto da Cooperação Portuguesa (ICP) e a Agência Portuguesa de 

Apoio ao Desenvolvimento (APAD).  

o Estava, então, no poder o XV Governo Constitucional, que tinha tomado posse 

em 6 de Abril de 2002, e era dirigido pelo Primeiro-Ministro José Manuel Durão 

Barroso. Foi um governo formado por um acordo de incidência parlamentar 

entre o PSD e o PP (dirigido por Paulo Portas, que ocupou então o cargo de 

Ministro da Defesa) e terminou o seu mandato a 17 de Julho de 2004, com a 

demissão do Primeiro-Ministro. Estamos, portanto, perante uma ideologia de 

direita. 

o A política de APD em Portugal caracterizara-se em anos anteriores por uma 

grande dispersão institucional. A criação do IPAD, por Decreto-Lei de 2003246, 

revela, por isso, uma preocupação do executivo com o modelo existente: «Até 

ao presente, verifica-se que a política de cooperação, em alguma medida 

subsidiária de uma noção de assistência, é pautada por figurinos 

descentralizados, (…). Neste cenário, são inevitáveis os prejuízos ao nível da sua 

coerência e eficácia e é posta em causa a unidade da representação externa do 

Estado. A experiência demonstra, à exaustão, que o modelo existente está 

desajustado, é fonte de ineficiências e, como tal, está esgotado em si mesmo.», 

pelo que o novo organismo surge no âmbito «(…) das novas orientações 

estratégicas da ajuda pública ao desenvolvimento.»247 

o Verificou-se, de facto, que os dois organismos até então em vigor prosseguiam 

objectivos similares e complementares. O ICP, nos seus Estatutos248, é 

caracterizado como o órgão central de coordenação da política de cooperação 

para o desenvolvimento, enquanto a APAD249 tinha por objecto promover a 

realização de projectos. O ICP estava, assim, mais vocacionado para a 

                                                           
246 Decreto-Lei n.5/2003 de 13 de Janeiro, publicado no Diário da República n.º 10 (Série I-A), de 13 de 
Janeiro de 2003. 
247 ibidem 
248 Decreto-Lei nº 192/2001, de 26 de Junho. 
249 A APAD foi criada pelo Decreto-Lei nº 327/99, de 18 de Agosto. 
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formulação de políticas, enquanto à APAD competia, sobretudo, o respectivo 

financiamento.  

o Estas novas orientações vêm, de certa forma, contra a anterior tendência de 

descentralização administrativa. O próprio ICP resultou da extinção de dois 

organismos distintos, um dos quais uma Direcção-Geral. De facto, trata-se de 

um organismo (ICP) que é considerado pessoa colectiva de direito público, 

dotado de autonomia administrativa e financeira, na dependência do Ministério 

dos Negócios Estrangeiros sob a espécie de serviços personalizado, e 

integrando-se na chamada administração estadual indirecta.  

o Esta fusão resulta também das opções políticas do Governo de «(…) contenção 

da despesa pública e nos objectivos de melhorar a qualidade, economia e 

eficiência dos serviços prestados pela Administração Pública, através do 

redimensionamento das estruturas existentes.» Num enquadramento mais global, 

resulta também de uma preocupação de inserção de «(…) melhorar a 

intervenção portuguesa e assegurar-lhe um maior relevo na política de 

cooperação e o cumprimento dos compromissos internacionais assumidos pelo 

Estado Português.»250 

o Pode, assim, dizer-se que a função central de coordenação do IPAD deriva da 

necessidade de combater a dispersão de meios, e a dispersão de critérios 

políticos, assim como de melhorar a racionabilidade, eficiência e eficácia da 

ajuda, sobretudo através da identificação das áreas em que Portugal tem 

vantagens comparativas. 

o Tinham passado três anos da Cimeira do Milénio, um ano da Cimeira de 

Joanesburgo e de Monterrey que destacaram a importância do desenvolvimento 

sustentável e do aumento do financiamento para o Desenvolvimento. 

o O IPAD funciona sob tutela e superintendência do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, de onde emanam as directivas sobre os objectivos a atingir nas 

políticas e nas prioridades da Cooperação Portuguesa, a sobre as estratégias a 

adoptar. O IPAD fica responsável por operacionalizar estas directivas, afectando 

e gerindo os recursos disponíveis em concordância. 

o A nível operacional, o IPAD obedece a duas lógicas de funcionamento: por um 

lado, eficácia na coordenação orientada para resultados e, por outro, integração 

                                                           
250 Decreto-Lei n.5/2003 de 13 de Janeiro, publicado no Diário da República n.º 10 (Série I-A), de 13 de 
Janeiro de 2003. 



 192

das actividades da Coordenação Portuguesa de forma a criar uma lógica de 

conjunto. 

o Esta visibilidade, trará certamente vantagens em termos de capacidade de 

negociação com actores externos bilaterais e multilaterais como também a nível 

interno na mobilização da opinião pública.  

o Por Decreto-Lei de 1999, tinha também resultado a possibilidade de haver 

delegações para a cooperação, compostas por técnicos especializados que 

deveriam desempenhar funções na área da cooperação, designadamente junto 

das representações diplomáticas portuguesas251. Pretendia-se, com este 

dispositivo, fazer a devida articulação entre as actividades no terreno e o agora 

IPAD, assim como com outras entidades sectoriais, não governamentais, 

empresas ou municípios. 

o Na sua função de coordenação, o IPAD dispõe de três instrumentos principais: 

1) o Programa Orçamental da Cooperação (PO5), criado em 2004, e destinado à 

orçamentação da intervenção de cooperação dos vários Ministérios numa base 

plurianual. Desde 2010, o PO5 foi substituído pela “medida 03”, onde cada 

Ministério inscreve os fundos destinados à cooperação; 2) recolha anual de 

informação para constituição de base de dados relativamente às actividades 

levadas a cabo pelos diversos actores, públicos e privados; 3) Programas 

Indicativos de Cooperação (PIC), programas plurianuais resultantes de um 

processo de consulta entre Portugal e cada parceiro e assinados por ambas as 

partes ao nível do Governo. Os prazos (3-4 anos), as prioridades e as metas 

destes Programas estão em concordância com as estratégias dos países parceiros 

para a redução da pobreza e/ou estratégias de desenvolvimento.  

o Manuela Afonso considera como um momento importante na Cooperação 

Portuguesa «(…) a passagem das comissões mistas para os Programas 

Indicativos de Cooperação (PIC) que eram o somatório do que cada Ministério 

fazia em cooperação – é um documento a três anos. A primeira geração de PICs 

era baseada na oferta. A segunda já adopta uma abordagem baseada na procura, 

em função das necessidades de cada país, e alinhados com os ciclos de 

programação de cada país. A partir daí, a duração dos PIC passa a variar, deixa 

de ter três anos e passa a variar, coincidente com os programas nacionais de 

                                                           
251 Decreto-Lei nº 296/99, de 4 de Agosto. 
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redução da pobreza de cada um dos parceiros. Estão aí ancorados. Há um macro 

alinhamento da cooperação com o desenvolvimento dos países parceiros. Isto é 

depois da Declaração de Paris em 2005 e tenta responder aos cinco princípios da 

Declaração de Paris. Mas ainda temos que fazer algum caminho na gestão 

centrada nos resultados.» 

o O IPAD tem também um importante papel na coordenação da cooperação 

bilateral e multilateral portuguesas, dado que constitui uma importante fonte de 

contacto e informação.  

o Uma abordagem bi-multi, identificada como fundamental na Visão Estratégica 

de 2005252, permitirá obter maiores vantagens ao colocar dentro de uma lógica 

comum os recursos despendidos por via bilateral e por via multilateral. Trata-se, 

por um lado, de potenciar a cooperação bilateral, colocando-a em consonância 

com os esforços multilaterais e, por outro, de assegurar que os esforços de 

âmbito bilateral são dirigidos de forma coordenada e convergente com as 

intervenções de outros parceiros. Isto fará tanto mais sentido se pensarmos nos 

ODM e na lógica de incorporação que implicam para cada estado na sua política 

de cooperação externa e bilateral. 

o O IPAD, enquanto interlocutor simultâneo dos ministérios sectoriais e das 

agências internacionais, desempenha aqui um papel fundamental. Em termos 

práticos, esta forma de trabalho poderá ser levada a cabo de duas formas 

principais: 1) financiamento directo de projectos multilaterais, no contexto de 

intervenções em que se verifica uma mais-valia relevante desta forma de 

trabalho – Portugal já financia este tipo de projectos, por exemplo com o PNUD, 

com a OIT e com a UNESCO, através do estabelecimento de Trust Funds ou de 

outros mecanismos; 2) participação mais activa nos processos de coordenação 

internacional, quer nos debates de orientação quer na consequente canalização 

de verbas bilaterais para intervenções sectoriais ou temáticas acordadas no 

âmbito dessa coordenação. Estas duas opções não excluem a existência de outras 

possibilidades de desenvolvimento de projectos partilhados com outros países de 

forma individual ou em pequenos grupos. 

                                                           
252 Resolução do Conselho de Ministros nº 196/2005 publicada em Diário da República – Nº 244 – 22 de 
Dezembro de 2005. E editada pelo IPAD em Uma Visão Estratégica para a Cooperação Portuguesa. 
Edição Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, Ministério dos Negócios Estrangeiros, 3ª 
Edição. Maio 2008.  
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o Em geral, o IPAD actua sobretudo na criação de um ambiente propício ao 

desenvolvimento das economias de mercado, nomeadamente nas áreas da 

justiça, formação, do microcrédito e da assistência técnica, entre outras, podendo 

concretizar-se na prática em projectos, acções de assistência técnica, subsídios e 

patrocínios. 

o Todas as acções levadas a cabo na área da cooperação devem respeitar o 

normativo adoptado pelo IPAD que estabelece os seguintes critérios de 

elegibilidade: relevância, viabilidade e sustentabilidade da acção. Na área da 

Educação, por exemplo, o IPAD atribui também bolsas de estudo253 a estudantes 

universitários, onde o montante acompanha o valor do ordenado mínimo 

nacional.  

o Podem também tirar-se especiais vantagens das potencialidades das associações 

empresariais e sindicais, cabendo ao IPAD a mobilização deste património em 

prol do desenvolvimento dos países parceiros. O IPAD trabalha, desta forma, no 

âmbito do conjunto de recomendações expressas no Consenso de Monterrey sob 

o Capítulo II.A254. 

 

CIC – Comissão Interministerial para a Cooperação 

o A Comissão Interministerial para a Cooperação (CIC), foi criada pelo Decreto-

Lei nº 175/85, de 22 de Maio255, estava então no Governo o IX Governo 

Constitucional, formado por um acordo de incidência parlamentar entre o PS e o 

PSD, sendo por isso conhecido como governo do Bloco Central. Mário Soares e 

António Ramalho Eanes eram, então, Primeiro-Ministro e Presidente da 

República de Portugal, respectivamente. 

o Na sua definição inicial256, as principais funções da CIC eram: 

                                                           
253 A Bolsa de estudo inclui, além da fracção mensal, de montante variável consoante o nível de ensino, 
um subsídio de instalação e um subsídio de propinas – no caso do ensino superior oficial 
(Licenciatura/Bacharelato) pagas integralmente e, nos outros casos (Mestrado/Doutoramento) com um 
montante máximo pré-definido. 
Há ainda um subsídio de material didáctico para os estudantes dos ensinos secundário, médio e 
Licenciatura/Bacharelato. 
No âmbito dos Acordos Bilaterais, cabe ao Estado solicitante a indicação dos cursos, especialidade ou 
estágios pretendidos, assim como a pré-selecção dos candidatos. Cabe, depois, ao estado português a 
selecção final. 
254 «Mobilização de Recursos Financeiros Nacionais para o Desenvolvimento» 
255 Decreto-Lei nº 175/85, de 22 de Maio, publicado em Diário da República – 1ª Série – Nº 117, de 22 de 
Maio de 1985. 
256 Artigo 3º do Decreto-Lei nº 175/85, de 22 de Maio, publicado em Diário da República – 1ª Série – Nº 
117, de 22 de Maio de 1985 
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a) Prestar informações ao Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre os 

assuntos que permitam uma correcta execução da política de cooperação; 

b) Contribuir, no plano metodológico, para a harmonização de acções 

interdepartamentais de cooperação, com vista à sua maior rendibilidade; 

c) Dar parecer sobre os programas, projectos e intervenções no campo da 

cooperação, quando para tal for solicitada pelo respectivo presidente; 

d) Analisar, por iniciativa própria, quaisquer assuntos relativos à 

cooperação. 

o O seu estatuto foi, no entanto, objecto de sucessivas reformulações257 visando 

reforçar o papel de coordenação de toda a política nacional de cooperação pelo 

MNE, em articulação com os restantes ministérios e organizações públicas e 

privadas envolvidas. O grande objectivo da Comissão é o de assegurar direcção 

e controlo político, que permita consistência nas políticas.  

o Na Comissão, estão representados todos os Ministérios sectoriais que actuam na 

área da cooperação, sendo a reunião presidida pelo membro do Governo 

responsável por essa área, ou pelo presidente do IPAD, por delegação. 

o Não obstante os Ministérios sectoriais terem interesses e actividades distintas, 

importa a sua estreita ligação com o IPAD, sobretudo a nível da definição de 

estratégias, das metas transversais, e da sustentabilidade e apropriação das 

iniciativas pelos parceiros. Os Ministérios sectoriais são, normalmente, 

representados pelos respectivos Departamentos de Relações Internacionais, que 

deverão canalizar para os respectivos Ministérios as orientações da política de 

desenvolvimento e coordenar as actividades de cooperação a nível do 

Ministério. 

o Embora nos últimos anos se tenha perdido o hábito de reunir regularmente, a 

CIC continua um importante fórum de concertação interministerial e de partilha 

de informação. 

 

 

 

 

                                                           
257 A actual orgânica foi aprovada pelo Decreto-Lei nº127/97, de 24 de Maio, alterada pelo Decreto-Lei 
301/98 de 7 de Outubro, publicado em Diário da República – I Série-A – Nº231 de 07 de Outubro de 
1998. 
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Conselho de Ministros para os Assuntos da Cooperação 

o A presença neste órgão de Estado de todos os Ministros visa promover a 

coordenação e complementaridade das intervenções sectoriais, assim como 

assegurar a coerência da política de cooperação com outras políticas nacionais 

directamente relacionadas com o desenvolvimento dos países aos quais se dirige. 

o São debatidos temas de fundo da Cooperação Portuguesa, como sejam o 

orçamento integrado da cooperação, os planos trienais assinados com países 

parceiros ou o balanço de actividades e experiências. 

 

Câmaras Municipais e Associações de Municípios 

o A cooperação intermunicipal é outra das formas de cooperação com os PED, 

estabelecendo-se através de parcerias entre municípios dos países desenvolvidos 

e dos PED, tendo em vista a capacitação institucional. 

o Alguns exemplos de cooperação intermunicipal poderão ser os protocolos para 

projectos específicos ou assessorias técnicas; acordos de troca de conhecimentos 

e de concretização de actividades, projectos ou programas numa perspectiva de 

médio e longo prazo; ou redes de troca de experiências. 

 

Fórum da Cooperação para o Desenvolvimento 

o A Visão Estratégica da Cooperação Portuguesa de 2005258, prevê a 

institucionalização do Fórum de Cooperação para o Desenvolvimento. 

o O Fórum, presidido pelo Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e 

Cooperação (SENEC), é um órgão consultivo que tem como tarefa principal o 

desenvolvimento de conhecimento e o fomento da cooperação entre os diversos 

actores que não pertencem à administração central do Estado, e entre estes e o 

IPAD, sobre a temática da Cooperação para o Desenvolvimento. Ao IPAD, cabe 

assegurar o apoio técnico e logístico ao Fórum, nos termos do disposto na alínea 

o) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º120/2007, de 27 de Abril259. 

o Ao Fórum, estão destinadas tarefas específicas, conforme consta no seu 

Regulamento260. Em geral, constitui-se como um espaço de coordenação com a 

                                                           
258 Resolução do Conselho de Ministros nº 196/2005 publicada em Diário da República – Nº 244 – 22 de 
Dezembro de 2005. 
259 Decreto-Lei n.º120/2007, de 27 de Abril, publicado em Diário da República 1ª série – Nº 82 - 27 de 
Abril de 2007. 
260 Regulamento disponível online em:  
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sociedade civil e com a administração local, assim como com organizações que 

desempenhem funções na educação e cooperação para o desenvolvimento. Entre 

estas organizações, encontra-se a Plataforma das ONGD, a Associação Nacional 

de Municípios, o ICEP e as empresas que partilham dos princípios e actuam no 

âmbito da responsabilidade social, as fundações, associações empresariais e 

sindicais, entre outras. 

o Desta interacção e diálogo entre o Estado e a sociedade civil, poderão surgir 

projectos comuns e de parceria, assim como propostas e pareceres sobre as 

políticas públicas da Cooperação Portuguesa. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
http://www.ipad.mne.gov.pt/SociedadeCivil/ForumCooperacaoDesenvolvimento/Documents/Regulament
o%20Final%20Forum%20do%20Desenvolvimento.pdf 
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ANEXO 7 – DADOS SOBRE EVOLUÇÃO DA APD PORTUGUESA 

 

Evolução da APD de Portugal entre 2007 e 2010 

 

Fonte: IPAD/DPP 

APD Portuguesa transferida por via Multilateral, de 2006 a 2010 

 
Fonte: IPAD 
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Ajuda ao Desenvolvimento: APD (transferências líquidas) 

Development aid: Net official development assistance (ODA) 
Net disbursements at current prices and exchange rates                                                               Millions of US dollars 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  (2) 

DAC Countries, Total 69 432 79 854 107 838 104 814 104 206 121 954 119 781 128 728 
Australia 1 219 1 460 1 680 2 123 2 669 2 954 2 762 3 849 
Austria 505 678 1 573 1 498 1 808 1 714 1 142 1 199 
Belgium 1 853 1 463 1 963 1 977 1 951 2 386 2 610 3 000 
Canada 2 031 2 599 3 756 3 683 4 080 4 795 4 000 5 132 
Denmark 1 748 2 037 2 109 2 236 2 562 2 803 2 810 2 867 
Finland 558 680 902 834 981 1 166 1 290 1 335 
France 7 253 8 473 10 026 10 601 9 884 10 908 12 600 12 916 
Germany 6 784 7 534 10 082 10 435 12 291 13 981 12 079 12 723 
Greece 362 321 384 424 501 703 607 500 
Ireland 504 607 719 1 022 1 192 1 328 1 006 895 
Italy 2 433 2 462 5 091 3 641 3 971 4 861 3 297 3 111 
Japan 8 880 8 922 13 126 11 136 7 697 9 601 9 457 11 045 
Korea 366 423 752 455 696 802 816 1 168 
Luxembourg 194 236 256 291 376 415 415 399 
Netherlands 3 972 4 204 5 115 5 452 6 224 6 993 6 426 6 351 
New Zealand 165 212 274 259 320 348 309 353 
Norway 2 044 2 198 2 794 2 945 3 735 4 006 4 086 4 582 
Portugal 320 1 031 377 396 471 620 513 648 
Spain 1 961 2 437 3 018 3 814 5 140 6 867 6 584 5 917 
Sweden 2 400 2 722 3 362 3 955 4 339 4 732 4 548 4 527 
Switzerland 1 299 1 545 1 772 1 646 1 685 2 038 2 310 2 295 
United Kingdom 6 262 7 905 10 772 12 459 9 849 11 500 11 283 13 763 
United States 16 320 19 705 27 935 23 532 21 787 26 437 28 831 30 154 
G7, Total 49 962 57 600 80 788 75 487 69 557 82 081 81 548 88 844 
DAC EU Members, Total 37 109 42 789 55 750 59 034 61 538 70 974 67 210 70 150 
Non-DAC_Countries, Total 3 080 3 288 3 175 4 617 4 333 8 094 6 672 2 005 
EU Institutions 7 173 8 704 9 390 10 245 11 634 13 197 13 444 12 986 
Czech Republic 91 108 135 161 179 249 215 224 
Hungary 21 70 100 149 103 107 117 113 
Iceland 18 21 27 41 48 48 35 29 
Israel (1) 112 84 95 90 111 138 124 141 
Poland 27 118 205 297 363 372 375 378 
Slovak Republic 15 28 56 55 67 92 75 74 
Slovenia .. .. 35 44 54 68 71 63 
Thailand .. .. .. 74 67 178 40 .. 
Turkey 67 339 601 714 602 780 707 967 
United Arab Emirates 197 181 141 219 429 88 834 .. 
Arab Countries 2 529 1 895 1 245 2 183 1 661 5 262 3 355 .. 
Other Donor Countries, 
Total 

4 22 51 77 134 275 313 18 

(1) The statistical data for Israel are supplied by and under the responsibility of the relevant Israeli authorities. The use 
of such data by the OECD is without prejudice to the status of the Golan Heights, East Jerusalem and Israeli settlements 
in the West Bank under the terms of international law. 
(2) ODA for 2010 is preliminary. 

Fonte: www.oecd.org/dac/stats 
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Ajuda Pública ao Desenvolvimento Líquida em 2010 

 
Fonte: www.oecd.org/dac/stats 
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Comparação por Tipo de Fluxos em 2009 

Comparison of Flows by Type in 2009 USD million 

NET DISBURSEMENTS 
Total DAC 
Countries Denmark France Germany Portugal Spain UK USA 

I. Official Development Assistance (ODA) (A + B) 120 000 2 810 12 600 12 079 513 6 584 11 491 28 831 
ODA as % of GNI 0,31 0,88 0,47 0,35 0,23 0,46 0,52 0,21 
A. Bilateral Official Development Assistance (1 + 2) 83 602 1 905 7 019 7 097 277 4 473 7 657 25 174 
1. Grants and grant-like contributions 80 800 1 914 5 814 6 747 225 4 098 6 994 25 992 
of which: Technical co-operation 17 546 113 2 618 4 516 144 931 632 767 
Developmental food aid 1 484 17 50 66 0 245 13 619 
Humanitarian aid 8 633 130 39 369 1 444 729 4 376 
Contributions to NGOs 2 173 202 21 - 0 9 291 - 
Administrative costs 5 295 162 441 287 18 190 397 1 354 
2. Development lending and capital 2 802 - 8 1 205 350 52 375 663 - 819 
of which: New development lending 2 328 - 13 - 667 260 81 421 317 - 
B. Contributions to Multilateral Institutions 36 398 904 5 581 4 983 236 2 111 3 834 3 658 
Grants and capital subscriptions, Total 35 591 904 4 764 4 983 236 2 111 3 834 3 667 
of which: EU 13 789 271 2 900 2 891 189 1 235 1 944 - 
IDA 7 230 87 625 1 030 1 318 867 1 209 
Regional Development Banks 3 114 34 216 278 24 117 269 283 

II. Other Official Flows (OOF) net (C + D) 9 836 233 294 187 - - - 13 988 
C. Bilateral Other Official Flows (1 + 2) 8 050 6 294 187 - - - 13 988 
1. Official export credits (a) -1 408 - - - 347 - - - 825 
2. Equities and other bilateral assets 9 458 6 294 534 - - - 13 163 
D. Multilateral Institutions 1 785 226 - - - - - - 

III. Grants by Private Voluntary Agencies 22 047 116 - 1 369 4 - 329 16 288 
IV. Private Flows at Market Terms (long-term) (1 to 
4) 

228 407 599 25 524 12 367 692 6 225 57 129 69 168 

1. Direct investment 158 934 599 16 300 9 726 - 2 6 294 55 947 28 275 
2. Private export credits 2 449 - - 210 1 341 757 - 70 3 326 510 
3. Securities of multilateral agencies 18 839 - - 1 242 - - - 13 160 
4. Bilateral portfolio investment 2 229 - 9 434 58 - 63 - -2 143 27 223 

V. Total Resource Flows (long-term) (I to IV) 380 290 3 757 38 418 26 003 1 209 12 809 68 936 115 
276 

Total Resource Flows as a % of GNI 0,99 1,18 1,43 0,76 0,55 0,89 3,10 0,82 
For reference:         
GROSS DISBURSEMENTS         
Official Development Assistance (b) 133 211 2 846 15 538 13 342 548 6 984 11 698 29 659 
New development lending 12 460 - 1 777 1 331 87 767 317 - 
Food aid, Total bilateral 4 304 18 50 180 0 438 142 2 561 
Other Official Flows 24 104 263 967 1 626 - - 8 2 125 
of which: Official export credits 4 584 - - 141 - - - 1 563 
Private export credits 38 006 - - 210 7 934 813 - 3 337 - 

COMMITMENTS         
Official Development Assistance, Total (b) 148 438 2 825 14 558 16 491 615 6 511 15 501 33 438 
Bilateral grants, Total 91 046 1 941 5 341 7 225 224 3 923 10 092 29 748 
Debt forgiveness 1 704 14 642 142 2 82 - 170 
Bilateral loans, Total 18 121 - 3 831 2 228 126 614 871 - 
Memo items:         
Gross ODA debt reorganization grants 2 229 35 901 150 2 142 43 256 
of which: debt forgiveness 2 071 4 901 142 2 115 11 217 
Net ODA debt reorganization grants © 1 709 35 642 96 0 89 43 177 

Refugees in donor countries 3 146 87 379 70 0 39 11 740 

a) Including funds in support of private export credits. b) Including debt reorganization. 
c) Comprises bilateral grants for forgiveness of ODA, Other Official Flows (OOF) or private claims; other action on debt such as debt conversions, 
debt buybacks or service payments to third parties; net of offsetting entries for the cancellation of any ODA principal involved. 

Fonte: www.oecd.org/dac/stats 
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Partilha de Empréstimos de Alívio da Dívida na Assistência ao Desenvolvimento 

dos Membros do CAD 

 
Share of Debt Relief Grants in DAC Members' Net Official Development Assistance 

 

 

2009 
 

ODA USD million 
current 

of which: Debt relief 
grants 

Percent change 2008 to 
2009 a Without debt relief 

grants 

Australia 2 762 3 7,8 

Austria 1 142 59 13,7 
Belgium 2 610 104 12,2 

Canada 4 000 48 -8,1 

Denmark 2 810 35 6,6 
Finland 1 290 - 13,7 

France 12 600 642 22,5 

Germany 12 079 96 8,0 
Greece 607 - -12,1 

Ireland 1 006 - -18,4 

Italy 3 297 167 -20,3 
Japan 9 469 3 8,6 

Korea 816 - 14,9 

Luxembourg 415 - 5,0 
Netherlands 6 426 44 -3,5 

New Zealand 309 - -4,2 

Norway 4 086 16 16,9 

Portugal 513 0 -14,8 

Spain 6 584 89 2,8 

Sweden 4 548 20 7,0 
Switzerland 2 310 163 9,1 

United Kingdom 11 491 43 19,8 

United States 28 831 177 0,0 
TOTAL DAC 120 000 1 709 7,3 
Memo Items: 

   
EU Institutions 13 444 - 4,3 

DAC-EU countries 67 418 1 299 8,0 

G7 countries 81 767 1 175 8,6 

Non-G7 countries 38 233 533 4,7 

a) Taking account of both inflation and exchange rate movements. 
Fonte: www.oecd.org/dac/stats 
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ANEXO 8 – APD TRANSFERIDA POR PORTUGAL 

 

APD portuguesa em percentagem do PIC e outros fluxos, entre 1995 e 2010 

 

Fonte: IPAD 
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Ajuda ao Desenvolvimento: Fundos de Agências Privadas 
Development aid: Grants by private voluntary agencies 
Net disbursements at current prices and exchange rates                                       Millions of US dollars 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

All Donors, Total 8 804 10 299 11 384 14 879 14 827 18 397 23 859 22 168 
DAC Countries, Total 8 804 10 299 11 384 14 823 14 749 18 352 23 787 22 047 
Australia 248 336 489 825 615 655 670 ..  
Austria 57 71 89 139 119 123 137 140 
Belgium 74 165 181 249 251 342 361 377 
Canada 276 566 639 973 1 100 1 355 1 491 1 338 
Denmark ..  ..  58 81 73 94 129 116 
Finland 10 13 14 16 25 20 13 17 
France ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  
Germany 823 1 008 1 148 1 523 1 348 1 271 1 626 1 369 
Greece 6 8 17 1 10 7 2 2 
Ireland 86 283 234 308 339 318 273 182 
Italy ..  27 49 94 123 63 105 162 
Japan 157 335 425 255 315 446 452 533 
Korea 36 59 64 111 101 54 131 156 
Luxembourg 2 7 6 8 8 8 11 13 
Netherlands 257 379 412 422 277 343 330 542 
New Zealand 23 18 29 94 48 50 48 46 
Norway 452 ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  
Portugal 3 4 3 6 4 2 1 4 
Spain ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  
Sweden 19 23 31 29 12 78 25 74 
Switzerland 202 280 316 332 402 294 398 357 
United Kingdom 353 389 390 726 543 667 462 329 
United States 5 720 6 326 6 792 8 629 9 037 12 161 17 122 16 288 
G7, Total 7 329 8 651 9 443 12 200 12 466 15 964 21 258 20 020 
DAC EU Members, 

Total 
1 690 2 377 2 631 3 603 3 130 3 336 3 475 3 328 

EU Institutions ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  
Multilateral Agencies, 

Total 
..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  

Non-DAC 
Countries,Total 

..  ..  ..  57 78 46 72 121 

Chinese Taipei ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  
Czech Republic ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  1 
Hungary ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  
Iceland ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  
Israel  (1) ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  
Poland ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  
Slovak Republic ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  
Slovenia ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  
Thailand ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  
Turkey ..  ..  ..  57 78 46 72 109 
United Arab Emirates ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  11 
Arab Countries ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  
Other Donor 

Countries, Total 
..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  ..  

(1) The statistical data for Israel are supplied by and under the responsibility of the relevant Israeli 
authorities. The use of such data by the OECD is without prejudice to the status of the Golan Heights, 
East Jerusalem and Israeli settlements in the West Bank under the terms of international law. 

Fonte: www.oecd.org/dac/stats 
 



 205

Ajuda ao Desenvolvimento: Fundos Públicos e Privados 
Development aid: Total official and private flows 
Net disbursements at current prices and exchange rates                                                                 Millions of US dollars 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

All Donors, Total 80 686 136 227 175 361 319 869 325 891 453 616 293 687 389 992 
DAC Countries, Total 74 236 127 710 163 565 307 696 311 967 435 751 275 776 374 595 
Australia 834 3 007 2 466 5 366 9 120 10 307 3 997 3 188 
Austria 1 910 1 445 1 352 4 837 3 455 20 405 10 831 3 273 
Belgium 1 337 1 221 816 3 142 5 308 3 818 4 425 3 224 
Canada 2 044 4 949 5 986 13 373 14 233 17 161 24 069 7 340 
Denmark 1 577 1 896 2 634 2 215 2 686 4 807 5 150 3 757 
Finland -180 -44 1 338 1 642 1 413 2 149 -222 3 185 
France 4 729 6 936 12 599 15 744 22 329 43 126 40 641 38 418 
Germany 7 207 5 224 15 251 30 683 25 992 36 739 35 727 26 003 
Greece 322 403 328 709 2 896 3 391 1 166 850 
Ireland 1 469 2 334 3 851 5 298 5 237 5 840 6 101 4 188 
Italy 1 399 4 218 3 239 4 103 5 512 4 422 5 581 5 569 
Japan 4 659 6 335 11 368 23 238 26 179 30 333 31 805 45 444 
Korea 1 595 2 181 3 153 4 910 6 514 11 582 10 700 6 442 
Luxembourg 148 201 242 265 299 384 426 428 
Netherlands -1 487 15 196 14 106 22 781 28 616 18 142 -14 022 6 045 
New Zealand 164 208 271 401 338 404 433 387 
Norway 2 279 3 308 2 785 4 637 5 459 6 377 3 759 4 089 
Portugal 175 1 145 676 1 109 666 2 215 1 528 -1 060 
Spain 8 171 6 667 12 762 6 801 11 146 21 662 30 087 13 233 
Sweden 2 232 1 255 2 954 3 545 4 175 6 911 5 896 7 164 
Switzerland 1 603 3 225 1 406 8 103 12 555 5 825 12 141 9 106 
United Kingdom 7 638 18 541 31 702 31 269 26 941 49 887 41 878 69 045 
United States 24 410 37 860 32 283 113 526 90 897 129 862 13 678 115 276 
G7, Total 52 087 84 063 112 425 231 936 212 083 311 530 193 379 307 095 
DAC EU Members, Total 36 648 66 636 103 848 134 143 146 670 223 898 175 193 183 323 
EU Institutions 6 332 8 319 10 559 10 985 12 101 16 350 16 085 12 818 
Multilateral Agencies, 

Total 
6 332 8 319 10 559 10 985 12 101 16 350 16 085 12 818 

Non-DAC 
Countries,Total 

118 198 1 236 1 187 1 824 1 516 1 826 2 579 

Chinese Taipei .. .. .. .. .. .. .. .. 
Czech Republic 45 91 108 135 161 179 249 215 
Hungary .. .. .. .. .. .. .. .. 
Iceland .. .. .. .. .. .. .. .. 
Israel (1) .. .. .. .. .. .. .. .. 
Poland .. .. .. .. .. .. .. .. 
Slovak Republic .. .. .. .. .. .. .. .. 
Slovenia .. .. .. .. .. .. .. .. 
Thailand .. .. .. .. .. .. .. .. 
Turkey 73 108 1 128 1 052 1 663 1 337 1 577 1 520 
United Arab Emirates .. .. .. .. .. .. .. 845 
Arab Countries .. .. .. .. .. .. .. .. 
Other Donor Countries, 

Total 
.. .. .. .. .. .. .. .. 

(1) The statistical data for Israel are supplied by and under the responsibility of the relevant Israeli authorities. The 
use of such data by the OECD is without prejudice to the status of the Golan Heights, East Jerusalem and Israeli 
settlements in the West Bank under the terms of international law. 

Fonte: www.oecd.org/dac/stats 
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ANEXO 9 – COMPROMISSOS DE AJUDA DOS PAÍSES POR SECTOR 

Aid by Major Purposes in 2009 
Commitments 

Per cent of total bilateral ODA  
 Multilateral finance 

 Denmark France Germany Portugal Spain UK USA Total 
DAC 

EU 
Institutions 

World 
Bankd 

Regional 
Dev. 

Bankse 
Social and administrative 
infrastructure 

42,2 36,3 49,6 56,9 44,6 41,7 53,5 42,7 33,7 36,7 36,1 

Education a 5,1 19,2 19,1 24,1 7,1 8,9 4,0 8,8 8,0 6,1 2,2 

of which: Basic education 0,4 2,7 2,1 1,5 3,1 2,9 2,4 2,2 1,4 1,5 0,5 

 Health  7,6 1,5 3,6 2,9 6,2 7,8 3,7 4,6 3,2 4,7 0,8 

of which: Basic health 6,9 0,5 2,3 0,6 4,3 4,4 3,5 3,3 1,5 1,5 0,0 

Population b 2,8 0,3 1,9 0,1 4,3 5,0 19,0 6,7 0,8 0,4 - 

Water supply and 
sanitation 

8,5 8,8 8,7 0,1 12,7 1,4 1,6 6,2 3,3 7,4 6,9 

Government and civil 
society 

16,3 1,6 14,7 22,3 9,9 14,7 18,6 12,5 13,1 8,0 16,9 

Other social 
infrastructure/service 

1,8 5,1 1,6 7,3 4,4 3,9 6,7 3,9 5,3 10,2 9,3 

Economic infrastructure 9,0 9,5 21,8 8,6 15,9 17,0 9,0 14,9 10,1 51,4 48,6 

Transport and 
communications 

3,4 6,8 2,6 8,3 2,5 2,6 4,5 7,4 8,5 18,4 15,5 

Energy 1,1 1,7 8,4 0,0 7,6 1,0 2,2 3,6 1,1 15,3 18,1 

Other 4,5 1,0 10,8 0,3 5,8 13,5 2,3 3,9 0,5 17,6 15,0 

Production 9,0 6,8 6,0 1,6 4,6 3,1 6,1 6,4 15,6 11,7 6,3 

Agriculture 5,8 5,3 3,7 1,5 3,8 1,7 5,0 4,7 11,5 5,9 5,0 

Industry, mining and 
construction 

3,0 1,5 1,6 0,0 0,5 0,4 0,4 1,0 1,2 3,9 0,4 

Trade and tourism 0,2 0,1 0,7 0,1 0,3 1,0 0,7 0,7 2,8 1,9 0,8 

Multisector 8,5 16,2 10,1 3,2 5,8 10,6 4,6 8,8 13,9 0,2 8,4 

Programme assistance 2,0 5,1 2,4 21,4 6,5 7,0 3,1 5,0 11,7 - 0,4 

Action relating to debt c 0,7 16,1 1,6 0,7 3,3 0,5 0,6 2,6 0,1 0,0 - 

Humanitarian aid 7,0 0,4 4,3 0,4 9,4 9,3 15,8 8,7 10,0 - 0,1 

Administrative expenses 7,7 4,8 3,1 5,9 4,4 5,0 5,0 5,2 4,2 - - 

Other and unspecified 13,7 4,8 1,1 1,4 5,5 5,8 2,3 5,7 0,6 - 0,1 

TOTAL  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Memo item:             

Food aid, total 1,0 0,5 2,0 0,0 5,3 1,8 8,6 4,0 5,0 - - 

            

a) Including students and trainees. 

b) Population and reproductive health. 

c) Including forgiveness of non-ODA debt. 

d) Including IDA and IBRD. 

e) Including the African Development Bank, Asian Development Bank and Inter-American Development Bank. 

Fonte: www.oecd.org/dac/stats 

 

 

 

 



 207

ANEXO 10 – APD PORTUGUESA POR SECTOR 

Distribuição da APD de Portugal no sector social, de 1994 a 2009 

 
Fonte: www.oecd.org/dac/stats 
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ANEXO 11 – DISTRIBUIÇÃO REGIONAL DA APD DE PORTUGAL 

 

Distribuição Regional da APD, no período 2007-2010 

 

Fonte: IPAD/DPP 

 

Distribuição geográfica da APD Bilateral Portuguesa, 2007-2010 

 
Fonte: IPAD 
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ANEXO 12 – PRINCIPAIS RECEPTORES DA APD DE PORTUGAL 
 

 
Portugal 

Gross disbursements as per cent of total ODA 
 

1988-89 1998-99 2008-09 
Mozambique 17,1 Mozambique 31,3 Cape Verde 10,9 
Sao Tome & Principe 6,3 Timor-Leste 10,9 Morocco 9,9 
Guinea-Bissau 6,1 Cape Verde 7,2 Mozambique 8,1 
Cape Verde 5,8 Angola 7,1 Timor-Leste 6,3 

Angola 4,6 Guinea-Bissau 4,0 Angola 3,2 

  

Sao Tome & Principe 3,9 Guinea-Bissau 2,7 
Bosnia-Herzegovina 0,3 Sao Tome & Principe 2,4 
Brazil 0,3 Bosnia-Herzegovina 2,3 
Macedonia, FYR 0,2 Afghanistan 2,2 
Lebanon 0,2 Lebanon 1,7 
Palestinian Adm. Areas 0,1 Serbia 1,0 
Honduras 0,1 Kosovo 0,9 
Haiti 0,0 Chad 0,3 
Tajikistan 0,0 Brazil 0,3 
Algeria 0,0 Palestinian Adm. Areas 0,2 

Total Spent 39,8 Total Spent 65,8 Total Spent 52,3 

 
Multilateral ODA 22,7 Multilateral ODA 24,6 Multilateral ODA 41,1 
Unallocated 37,5 Unallocated 9,5 Unallocated 5,5 
Total ODA USD mill. 102 Total ODA USD mill. 306 Total ODA USD mill. 588 

 
LDCs 44,0 LDCs 76,2 LDCs 43,5 
Other LICs 0,0 Other LICs 0,1 Other LICs 0,1 
LMICs 7,5 LMICs 10,5 LMICs 41,9 
UMICs - UMICs 0,6 UMICs 5,2 
MADCT - MADCT 0,0 MADCT - 
Unallocated 48,5 Unallocated 12,6 Unallocated 9,3 
Total Bilateral 100,0 Total Bilateral 100,0 Total Bilateral 100,0 

 
Sub-Saharan Africa 51,5 Sub-Saharan Africa 80,4 Sub-Saharan Africa 49,5 
S. and C. Asia - S. and C. Asia 0,1 S. and C. Asia 3,9 

Other Asia and Oceania - Other Asia and Oceania 14,5 Other Asia and Oceania 10,9 

Middle East and North 
Africa 

- 
Middle East and North 
Africa 

0,4 
Middle East and North 
Africa 

20,0 

Latin America and 
Caribbean 

- 
Latin America and 
Caribbean 

0,5 
Latin America and 
Caribbean 

1,1 

Europe - Europe 0,7 Europe 7,5 
Unspecified 48,5 Unspecified 3,3 Unspecified 7,1 
Total Bilateral 100,0 Total Bilateral 100,0 Total Bilateral 100,0 

Fonte: www.oecd.org/dac/stats 
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ANEXO 13 – ANÁLISE FINANCEIRA DA APD DE PORTUGAL 

 

PICATFins por áreas, 2007-2011 (%) 

 
Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública 

 

PICATFins 2007-2011 (Moçambique 2009-2012) 

 
Fonte: Ministério das Finanças e da Administração Pública 

 

Evolução da dotação inicial consolidada do PO21 no período 2008-2011 

 
Fonte: MFAP/DGO Tratamento: MNE/IPAD 
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Evolução da dotação inicial do PO21, por Ministério 

 
Fonte: MFAP/DGO Tratamento: MNE/IPAD 

 

Evolução comparativa das dotações inicial e corrigida (1º semestre) consolidadas 

do PO21 no período 2008-2011 

 
Fonte: MFAP/DGO Tratamento: MNE/IPAD 
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Execução Financeira do PO21 por ministério e serviço 

 

Execução consolidada do PO21, por ministério 

 
Fonte: MFAP/DGO Tratamento: MNE/IPAD 
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ANEXO 14 – NÍVEIS DO DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES  

 

Fonte: http://www.ipad.mne.gov.pt/ 
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ANEXO 15 – LEGISLAÇÃO SOBRE A COOPERAÇÃO PORTUGUESA  
 

 

Fonte: IPAD – Cooperação Portuguesa – Uma Leitura dos Últimos  
Quinze Anos de Cooperação para o Desenvolvimento, 1996-2010.  

IPAD, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Oficinas  
Gráficas da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2011. 
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ANEXO 16 – TRANSPARÊNCIA DA APD PORTUGUESA 

Quantidade de informação publicada por Portugal 

 

Fonte: http://www.publishwhatyoufund.org/ 

Transparência em termos de Ajuda por doador (Portugal), em 2010 

 

Fonte: http://www.publishwhatyoufund.org/ 
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Nível de Transparência dos Países  

 

Fonte: http://www.publishwhatyoufund.org/ 
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ANEXO 17 – AJUDA PÚBLICA AO DESENVOLVIMENTO – DADOS 
ESTATÍSTICOS PORMENORIZADOS 
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Fonte: IPAD – Cooperação Portuguesa – Uma Leitura dos Últimos  
Quinze Anos de Cooperação para o Desenvolvimento, 1996-2010.  

IPAD, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Oficinas  
Gráficas da Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2011. 
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ANEXO 18 – A RELAÇÃO DE PORTUGAL COM OS PALOP 
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ANEXO 19 - ENTREVISTA A DRA. MANUELA AFONSO  

Investigadora do IPAD. Responsável pelo Gabinete de Avaliação e Auditoria do 

IPAD. 

IPAD, 14 Fevereiro 2012 

 

Diana Nascimento: Porquê que Portugal ajuda? 

Manuela Afonso: Ajuda por vários motivos. Do ponto de vista político, são os políticos 

e os governos que devem responder porquê que ajudam. 

Enquanto investigadora, penso que Portugal ajuda por um conjunto de motivações que 

são também comuns a muitos outros. Desde logo, a cooperação é um instrumento de 

política externa. Portanto, a ajuda é não só um instrumento de altruísmo de ajudar quem 

mais precisa e promover o desenvolvimento de regiões menos desenvolvidas mas, por 

outro lado, também é um instrumento do próprio interesse – ao estar a ajudar outros 

países, está a ajudar a desenvolver o mercado, a colocar os produtos portugueses, a criar 

mercado para a mão-de-obra portuguesa, a promover a segurança, para além das razões 

mais humanitárias. 

Depois há também uma outra componente importante que é específica dos países que 

tiveram um passado colonial e cujos laços se mantiveram - não é por acaso que os 

principais parceiros são os PALOP e Timor Leste. 

 

DN: Portugal tem presença em fóruns e organismos internacionais mas tem 

também a vertente bilateral. Qual considera que deveria ser a aposta de Portugal? 

MA:  Neste momento questiona-se muito a eficácia da ajuda. Fala-se cada vez mais na 

eficácia do desenvolvimento. E para a promoção do desenvolvimento contribuem 

variadíssimos recursos como o comércio, remessas de imigrantes, e a ajuda. 

Depois há também o que se conhece como CPD – Coerência das Políticas para o 

Desenvolvimento que, dito de uma forma muito simples, significa que não faz sentido 

estarmos a dar com uma mão e a tirar com a outra. O exemplo mais concreto disso é o 

da agricultura: nós, por um lado, através da ajuda, estávamos a promover o 

desenvolvimento agrícola dos países parceiros e por outro lado estávamos a impor 

barreiras à entrada de produtos desses países no nosso país ou no espaço da União 

Europeia.  

Tem que haver uma coerência entre as políticas do desenvolvimento por um lado, e as 

outras políticas, por outro. Outra área muito interessante é a área das migrações. 
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Todos os canais são importantes. Bilaterais ou multilaterais, depende do que está em 

causa e dos objectivos. 

Os nórdicos têm tendência a privilegiar os canais multilaterais porque não tiveram um 

passado colonial e a forma de estabeleceram laços com os países foi através de canais 

multilaterais.  

Elas são complementares e é por isso que agora se aposta nas abordagens bi-multi, que é 

complementar a ajuda bilateral ou multilateral com os fluxos do outro lado. Não se deve 

ver isto como compartimentos estanques mas sim como facetas de uma abordagem na 

promoção do desenvolvimento. 

Na abordagem bi-multi é o canalizar recursos bilaterais através de multilaterais para 

projectos e intervenções previamente identificadas. Sabemos identificar o rasto do 

dinheiro. Sabemos que o dinheiro vai para aquele projecto específico através de um 

organismo multilateral. 

Mas quando falamos na eficácia da ajuda, a multilateral também é objecto de críticas 

muito intensas, a eficácia das multilaterais também é questionada em termos teóricos. 

 

DN: Porquê os PALOP? Esta “escolha” relaciona-se com as vantagens 

comparativas de Portugal? Ou era a via mais fácil? 

MA: Nunca há só um motivo, e esta cooperação é um pouco diferente das outras 

bilaterais porque há, de facto, particularidades entre o povo português e esses povos que 

são de natureza diferente. Exemplo, a cooperação ao nível das câmaras municipais.  

E depois a nossa cooperação é muito disseminada, muito descentralizada. Qualquer 

instituição estabelece rapidamente relações com outras instituições nestes países, por 

ligações pessoais, por conhecimentos, que muitas vezes passam à margem dos 

organismos que deviam tutelar esta área. É para o bem e para o mal, esta parte da 

afectividade que tem o reverso da medalha: não dizemos que não a muitas solicitações 

que surgem, mas depois perdemos um pouco no profissionalismo. 

Por exemplo, o caso de Cabo Verde. Sempre que é negociado um novo PIC, quer de um 

lado, quer do outro, se diz que temos de concentrar a ajuda e há um esforço de 

concentração em sectores. Na prática, as solicitações cabo verdianas são tantas que 

levam Portugal a dizer sim. Outros doadores não têm esta versatilidade.  

Isto não é necessariamente mau mas é um pouco o “desenrasca português”. Não é nada 

de estruturante que pode ter depois consequências negativas sobre a eficácia e a 

eficiência da utilização dos recursos. Mas não sei como se pode dar volta a isto. 
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Está na génese, nas características da nossa cooperação que seria impensável, por 

exemplo, nos países nórdicos. Eles pedem a Portugal coisas que não pediriam a outros.  

 

DN: Pode dar um exemplo? 

MA: É o caso de Cabo Verde, pedem, por exemplo, acções de formação, equipamentos, 

materiais, apoio a elaboração de documentos, legislação… 

 

DN: O que considera que foi o ponto de viragem em Portugal na Ajuda ao 

Desenvolvimento? 

MA: O primeiro documento estratégico de cooperação surgiu quando era Secretário de 

Estado da Cooperação, Luís Amado. Chama-se a Cooperação Portuguesa no Limiar do 

Século XXI. É o primeiro documento norteador da Cooperação e marca uma viragem. 

A Visão Estratégica de 2005 é o segundo documento, que é a revisão desse. Esse é o 

primeiro momento em que há uma tentativa de abordagem estratégica da cooperação, é 

de 1998.  

Estamos agora à espera se há ou não uma mudança de abordagem.  

O outro momento é a passagem das comissões mistas para os Programas Indicativos de 

Cooperação (PIC) que eram o somatório do que cada Ministério fazia em cooperação – 

é um documento a três anos. A primeira geração de PICs era baseada na oferta. A 

segunda já adopta uma abordagem baseada na procura, em função das necessidades de 

cada país, e alinhados com os ciclos de programação de cada país. A partir daí, a 

duração dos PIC passa a variar, deixa de ter três anos e passa a variar, coincidente com 

os programas nacionais de redução da pobreza de cada um dos parceiros. Estão aí 

ancorados. Há um macro alinhamento da cooperação com o desenvolvimento dos países 

parceiros.  

Isto é depois da Declaração de Paris em 2005 e tenta responder aos cinco princípios da 

Declaração de Paris. 

Mas ainda temos que fazer algum caminho na gestão centrada nos resultados. 
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DN: Portugal tem vários documentos que regulam a cooperação para o 

Desenvolvimento: Visão Estratégica de 2005, Estratégia da Cooperação 

Portuguesa Multilateral, para a Igualdade de Género, saúde, educação, … 

São mais documentos de orientação ou têm efeitos práticos? 

MA: Há várias estratégias sectoriais. No seguimento da Visão Estratégica, pela primeira 

vez, definiu-se um plano de operacionalização do documento político macro. Foi 

definido um conjunto de estratégias sectoriais: saúde, educação, género, educação para 

o desenvolvimento, desenvolvimento de capacidades, multilateral, de comunicação, 

desenvolvimento rural e ambiente, governação. São seis ou sete estratégias que tinham 

de ser elaboradas. 

 

DN: E estes documentos são mais de orientação ou têm efeitos práticos? 

MA: Ainda não foi feita avaliação. Serão referências, se estão a ser utilizadas enquanto 

tal não tenho informação suficiente para responder à pergunta. 

 

DN: O ano de 2000 e a Cimeira do Milénio foram importantes para Portugal? Por 

que razão é que só em 2003-2004 é que se verifica o grande pico das contribuições 

de APD? 

MA: Por um lado, nem sempre todos os fluxos são contabilizados. Por outro lado, ao 

longo dos anos, o que é contabilizado como APD foi variando. 

Depois, temos alguma engenharia financeira na contabilização dos recursos, no sentido 

em que a forma como o CAD contabiliza os fluxos, faz muitas vezes distorcer os dados.  

Por exemplo, o perdão da dívida que é contabilizado para efeitos de APD.  

O perdão ou reescalonamento da dívida de Angola – repercute-se com efeitos negativos 

na APD. Começaram a pagar as tranches em 2010 e aparecem números negativos, o que 

faz diminuir a APD global entre o que vai e o que vem. Quando foi contabilizado, esse 

perdão da dívida foi contabilizado todo no ano em que foi negociado. Mas não é no ano 

em que foi negociado que se fazem os efeitos disso, mas o CAD obrigada a contabilizar 

e por isso se registam picos enormes em determinados anos quando, na realidade, esses 

picos não existem. 

Outro exemplo, a cooperação técnico militar – há muita área que não é contabilizada 

como APD, no entanto é muito importante em países como a Guiné, em Timor, 

sobretudo nos estados frágeis é importantíssima para garantir o mínimo padrão de 

segurança. 
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Há ainda outro aspecto. Em 2008, o pico são as linhas de crédito para Marrocos que se 

tornou, de repente, no principal parceiro – porque as linhas de crédito concedidas para 

investimento privado são contabilizadas no ano em que são contratualizadas, o que fez 

disparar Marrocos para a primeira posição. 

Analisando as estatísticas, 2003 e 2004, registam outro pico que corresponde ao perdão 

da dívida de Angola. Se se retirar o perdão da dívida de Angola, o valor vai para 0.21% 

da RNB, fica nos valores normais. 

Em 2009-2010, Angola já aparece com valores negativos porque começou a pagar a 

dívida e aparece como APD negativa porque o pagamento da dívida é superior ao que é 

a ajuda tradicional. Continua a fazer-se Cooperação mas tem um valor negativo porque 

o que estão a pagar de reescalonamento da dívida é superior, mas continua a ter ajuda. 

Em 2009, a grande subida são as linhas de crédito para Cabo Verde: construção de 

barragens, centrais foto-voltaicas, habitação social, recuperação e reabilitação de portos 

e construção de estradas. 

O dinheiro mesmo que não seja utilizado só em 2009, é contabilizado por causa dos 

critérios do CAD.  

Somos um pequeno doador que anda à volta dos 23%, 22%, 21% de esforço em relação 

ao RNB. A relação passou a ser face ao RNB em finais dos anos 90 – traduzia melhor 

do que o PIB.  

 

DN: Acha que Portugal faz um bom esforço em relação ao RNB em termos de 

contribuições para a APD? 

MA: O objectivo com que nos comprometemos em Monterrey foi os 0.7% que vem 

desde os anos 60 das NU. Desse ponto de vista, não estamos. Mas não sei se 

conseguimos mais neste contexto.  

Mas nós comprometemo-nos politicamente a aumentar em Monterrey o volume até 

2015, obviamente não vamos cumprir, e em aumentar a qualidade. Portanto, os 

compromissos de Monterrey foram a dois níveis: a nível quantitativo, e a nível 

qualitativo. Penso que temos vindo a fazer algum esforço nos qualitativos. Nos 

quantitativos, estamos muito aquém.  
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DN: Como é a relação estado - sociedade civil/ONGs? A cooperação para o 

desenvolvimento é meramente intergovernamental ou há comunicação nesta área a 

nível nacional? 

MA: Temos uma sociedade civil pouco activa quando comparada com a maior parte dos 

países europeus. Tendo em conta a nossa história, temos uma sociedade civil ainda 

muito débil.  

Temos algumas ONGs, poucas, que conseguem aceder a fundos da UE e depois tem co-

financiamento do governo português também. Mas, de facto, a nossa sociedade civil não 

é expressiva e não tem o papel que tem em muitos países. 

Nos últimos anos deram-se alguns passos: institucionalizou-se um concurso anual das 

ONG. Anualmente, as ONG podiam candidatar-se a co-financiamentos do IPAD. Havia 

critérios e transparência no processo mas os últimos cortes no orçamento inviabilizam a 

continuação de alguma parte destes apoios. 

 

DN: Acha que Portugal poderia estar a fazer mais neste momento do que o que faz 

em torno dos PED? 

MA: Este é um momento particularmente crítico. Fomos fundidos com o Instituto 

Camões e deu origem a um novo instituto. Desde 1 de Fevereiro que teoricamente já 

não é IPAD mas sim Camões Instituto da Cooperação e da Língua.  

Na prática, estamos em “navegação à vista”, ainda não foram nomeados dirigentes e 

ainda não sabemos o que vai acontecer. Grande parte dos projectos está parada, alguns 

professores que estavam em projectos em Timor e em Angola voltaram para Portugal, 

algumas coisas estão a andar mas muito pouco.  

Os PIC terminaram no final de 2011 e não foram renovados. Só se mantiveram os que já 

estavam assinados.  

O anterior governo decidiu não assinar novos PIC para não deixar legado para o 

governo seguinte. Entretanto, está tudo por assinar. Não sabemos o que vai acontecer.  

Os dirigentes são da anterior instituição, estão a fazer gestão corrente e não podem 

tomar qualquer tipo de decisão. 
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DN: Qual foi/foram para si o(s) melhor(es) exemplo(s) de sucesso da Cooperação 

Portuguesa em termos dos resultados atingidos? 

MA: Temos tido alguns sucessos na área da formação de quadros, capacitação 

institucional, apoio à criação de legislação e estruturação das administrações.  

Por exemplo, Cabo Verde – está em processo de graduação para País de Rendimento 

Médio. A seguir, as Maurícias - passaram de PMA para País de Rendimento Médio. 

Cabo Verde é um país fortemente dependente de ajuda, em que o principal doador foi 

desde sempre Portugal. É um sucesso de graduação. E é um país em vias de atingir 

todos os ODM. Sem retirar o mérito à capacidade do governo Cabo Verdiano de gerir 

bem os recursos e definir políticas rigorosas de redução da pobreza, Portugal teve 

também algum papel no apoio a este desenvolvimento a diversos níveis. 

A cooperação funciona tendencialmente melhor em determinadas áreas do que noutras. 

Por exemplo, a nossa cooperação da área da segurança em Cabo Verde é dada como 

exemplo para outros doadores. Ajudamos a criar e a estruturar o ensino superior, 

capacitação de recursos humanos em Ministérios, … Cabo Verde tem um bom sistema 

de estatísticas nacionais.  

Também tivemos um papel importante em Timor, em São Tomé e na Guiné.  

Em São Tomé somos o principal doador também. Importantíssimo papel no sector da 

saúde - o “saúde para todos” pode ser tido como um exemplo de referência – é utilizado 

pelo Banco Mundial como um projecto bem sucedido. É uma ONG que está a 

implementar o projecto e o IPAD financia. Neste momento, está a ser implementado em 

todo o país. Os indicadores de saúde melhoraram substancialmente.  

Não temos nenhum estudo que mostre evidência de relações causa efeito mas podemos 

dizer que contribui para, quando analisamos os casos de sucesso. 

Esta é uma questão que se debate a nível internacional que é a questão da atribuição e 

como a ajuda é apenas um dos factores. Mas em São Tomé é um factor decisivo, até 

porque se aposta nos quadros nacionais, não há expatriados neste projecto. O problema 

é a sustentabilidade financeira. 

Entrou também a cooperação de Taiwan com as comunicações, com uma outra vertente 

que Portugal não estava a cobrir. 

Na Guiné, apesar da instabilidade toda, temos tido um papel importante, quer ao nível 

da segurança (e aqui inclui-se as suas diversas vertentes), quer ao nível da educação. Os 

outros dois, Moçambique e Angola é uma situação diferente. 



 234

Moçambique é um darling onde todos estão interessados em cooperar, onde todos 

querem experimentar instrumentos inovadores, onde Portugal é apenas mais um.  

Angola, porque se os recursos fossem geridos de outra maneira se calhar não 

precisariam de ajuda. Tem recursos internos. É outro tipo de ajuda que precisam, é 

estruturar os serviços, capacitar alguns ministérios, mas não é propriamente de recursos 

económicos ou financeiros. Angola é um caso a parte. 

 

DN: Como vê o futuro da cooperação portuguesa numa altura de crise e com 

cortes de orçamento? 

MA: Vai diminuir o volume da ajuda. Os cortes para 2012, dentro dos grandes 

projectos, fez com que ficassem limitados porque tem menos orçamento.  

Agora, os países que estiverem em condições de co-financiar, e também numa lógica de 

apropriação, podem contribuir. Países como Angola, como Timor, que não esgotam o 

orçamento de estado (Timor tem dinheiro do petróleo), podem comparticipar os 

projectos, no sentido de haver uma co-responsabilização.  

Evoluíamos para uma parceria, em que há uma co-gestão e co-responsabilização no 

sentido da apropriação destes projectos e Portugal faria uma parte mais técnica.  

Essa é uma via para contornar o nosso défice orçamental. É difícil em países como a 

Guiné ou São Tomé, mas é uma hipótese a considerar. 

 

DN: Faz sentido ainda nos afirmarmos como doadores quando estamos a receber 

ajuda externa? 

MA: Uma não exclui a outra. Até é do nosso interesse – os professores que vão para 

Timor ou Angola são professores que aqui têm dificuldade em arranjar mercado de 

trabalho. São questões diferentes. Vem também a vertente que é a diplomacia 

económica que é servir de mola para outras coisas, para a internacionalização dos 

nossos produtos, empresas, etc. Pode-se também optar por parceria com os privados 

numa óptica de co-responsabilização e co-partilha de custos. 
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DN: Para terminar, como vê o período actual? Como uma fase da Cooperação 

para o desenvolvimento? 

MA: Fala-se cada vez mais na especialização dos países. O código de conduta aponta 

para que os países doadores devem trabalhar num reduzido número de sectores/países 

para reduzir a dispersão da ajuda.  

Para trabalhar nas áreas em que sabem trabalhar, a tal especialização, e os outros 

delegarem competências e recursos nesses países. Isso conduz à cooperação delegada. A 

UE começou a aplicar já isso e nós estamos a gerir projectos de cooperação delegada 

em Timor, em Moçambique na área da segurança.  

Juntando os nossos recursos com os da UE estamos a gerir programas de cooperação e 

isso dá mais dinheiro. Mas primeiro fomos objecto de auditoria para saber se estávamos 

em condições de gerir esses recursos. É uma tendência que se avizinha.  

A ajuda é um instrumento de política externa e quando as pessoas delegam noutras 

perdem visibilidade.  

Mas já há mecanismos de commom pool, juntar o dinheiro todo e ser gerido pelos 

parceiros locais – depositar no orçamento geral do estado e o estado parceiro é que gere 

e presta contas.  

O apoio a orçamento não é “o” instrumento da cooperação, depende, há países em 

condições de utilizar, outros não, tem de ser analisado caso a caso. Há várias tendências. 

Isto é uma espécie de jogo de forças. Depende muito da capacidade de diálogo entre os 

actores. Pode-se cair no extremo de Conferência de Berlim moderna. Pode vir alguns 

riscos disso. 

Em termos nacionais, ponho um grande ponto de interrogação.  

Estamos à espera de novas orientações, dos novos dirigentes e do que se pretende em 

termos de cooperação. Não sabe se o documento de orientação estratégica se mantém 

mas parece-me que as prioridades geográficas se manterão: PALOP e Timor.  

Em termos sectoriais, se calhar vai haver uma concentração nas questões da língua, que 

levará a muitas considerações no próximo exame do CAD e para as críticas ao neo-

colonialismo, que são recorrentes.  

Estamos à espera. Optimistas. 
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ANEXO 20 - ENTREVISTA A DRA. HERMÍNIA RIBEIRO 

Coordenadora de Projectos (Dep. Cooperação para o Desenvolvimento) do Instituto 

Marquês de Valle Flôr; Ex-Presidente da Direcção da Plataforma das ONGD 

IMVF, 28-02-2012 

 

Diana Nascimento: Na sua opinião, o que leva Portugal a cooperar na área da 

ajuda ao desenvolvimento? 

Hermínia Ribeiro: Tem várias razões. No caso de Portugal, os laços históricos e toda a 

solidariedade que existe já de há muito tempo, especialmente com os países de língua 

portuguesa. Ao mesmo tempo, Portugal tem assumido nos últimos anos um papel muito 

activo face aos compromissos internacionais, seja na promoção dos Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio, seja nas próprias políticas de desenvolvimento da 

Comissão Europeia que hoje em dia acabam por estar relacionadas com os ODM mas 

antigamente não. Portugal sempre teve esta questão da solidariedade, da entreajuda, e o 

desenvolvimento dos países mais carenciados, que sempre foi uma prioridade da sua 

intervenção.  

De uma forma muito geral, vem desses laços históricos iniciais e do trabalho que ao 

longo de várias décadas se tem vindo a fazer nessa área. Se bem que não é só nos países 

de língua oficial portuguesa mas, de facto, esses países têm um peso muito grande em 

termos de apoios percentuais. A Ajuda Pública ao Desenvolvimento depende das várias 

formas que assume, sendo que um peso grande da ajuda considerada ligada é fora dos 

PALOP mas é por isso que os laços de solidariedade estarão por detrás. Se bem que 

também são todos os interesses económicos de abrir um pouco as portas para a 

promoção da economia portuguesa. Isso é muito mais visível no último ano do que 

anteriormente mas acaba por ser também um objectivo legítimo do estado português. 

 

DN: Mas não se acaba por promover o efeito inverso? 

HR: Depende. Tem muito a ver com caso a caso. Muitas vezes nestes países também 

não há acesso a uma série de recursos. O facto de se promover a economia portuguesa 

não quer dizer que seja negativo. O que tem que se ver é a forma como isso é feito e é 

isso que muitas vezes nós nas ONGs criticamos que é a abertura de mercados 

simplesmente para as empresas portuguesas concorrerem. Fazer com que certos apoios 

que são dados estejam dependentes do facto de serem certas empresas portuguesas a 
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executarem. Mas muitas vezes esses países não têm esses recursos ou essas empresas 

para suportar projectos como obras de grande envergadura ou outras necessidades 

técnicas. Quando existem, é uma questão que tem de se equacionar bem. O facto de 

abrirem oportunidade à internacionalização das empresas, não quer dizer que seja 

negativo. Até porque muitas vezes essas próprias empresas podem criar emprego. O 

problema é que muitas vezes não é feito da melhor maneira e envolvendo a população. 

E os próprios governos receptores como querem atrair investimento local, não estão por 

vezes alerta para os impactos que isso pode ter nas suas populações. É um ciclo em que 

ambas as partes têm culpa. Enquanto não houver uma sociedade civil capacitada, 

formada, com poder de intervenção, isso vai continuar a acontecer. 

 

DN: Como vê actualmente a relação do Estado com a sociedade civil e, em 

particular com as ONGD? É uma relação de cooperação ou antagonismo? Porquê 

que acha que isso acontece? 

HR: De 2011 para cá mudou bastante a área da cooperação para o desenvolvimento 

com as alterações do IPAD. O próprio relacionamento com a Secretaria de Estado é 

muito complicado. 

Até 2010, via-se um crescendo no relacionamento da sociedade civil com o estado 

português na parte da Cooperação para o Desenvolvimento. Nos últimos 20 anos, que 

foi também quando as ONG ficaram mais activas nesta área, foi possível criar projectos 

mais integrados e conseguiu-se ir criando com o Estado português uma verdadeira 

parceria. Havia um envolvimento na definição do que era a estratégia de cooperação do 

Estado Português e as prioridades de intervenção. De 2001 para cá foram criadas as 

regras de co-financiamento, foram definidos os formulários e foram estabelecidos os 

procedimentos para o processo de candidaturas. A partir dos anos 80-90, as ONG 

começaram também a aceder aos co-financiamentos comunitários.  

Permitiu que se conseguisse planear de outra forma a intervenção, aumentar os 

montantes que são despendidos na educação para o desenvolvimento e na cooperação 

para o desenvolvimento e haver um cofinanciamento não ah hoc do Estado como era até 

2001. Não temos isso hoje em dia. Neste último ano, não há garantia dos concursos. 

Não temos garantia de como vai funcionar. Do que nos foi dito e do que vi na Lei 

Orgânica, manter-se-á mais ou menos a mesma dinâmica de funcionamento. O 

problema é que a linha financeira vai passar a ser só de dois em dois anos. Até agora, 

era anualmente. Sendo só de dois em dois anos, é um período muito grande de 
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apresentação e aprovação de projectos, o que também nos vai impedir de cumprir os 

compromissos assumidos com a Comissão Europeia que financia a 75%. O Estado 

Português financia os restantes 25%. Nós nem estamos a pedir mais verba mas sim uma 

definição dos procedimentos para as actividades que fazemos. 

 

DN: Tirando este último ano, tem sido uma relação de diálogo e cooperação com o 

Estado Português? 

HR: De uma forma geral, tem sido um bom diálogo. Tem-se vindo a criar instrumentos 

como o Fórum da Cooperação. É claro que gostaríamos que fosse muito mais 

participado, que houvesse mecanismos mais eficientes para a participação da sociedade 

civil porque muitas vezes o que nos parece é que há um diálogo muito para legitimar o 

que está definido. Mas só o facto de haver uma Lei das ONGDs desde 94, de haver 

reuniões periódicas com a Secretaria de Estado, acabou por fazer com que se pudesse 

participar e dar a conhecer as nossas opiniões sobre a construção das políticas. 

Com a própria participação do estado português, sobretudo em Bruxelas, foi possível 

fazermos chegar as nossas opiniões e por vezes não divergiam da dos Estados. Portanto, 

temos a nossa opinião defendida junto das instâncias internacionais.  

Quanto à questão da APD e relacionamento com o estado, existem ainda questões 

divergentes porque cada vez mais a ajuda é ligada, facto que nós questionamos bastante, 

se bem que os critérios do CAD não são contra a Ajuda ligada, embora digam que deve 

ser o mais desligada possível. Nós subscrevemos o que vem do Relatório do CAD a 

esse respeito. Os apoios à sociedade civil foram também aumentando ao longo dos 

tempos se bem que deveriam ter mais verba porque é uma percentagem muito pequena, 

deve andar à volta dos 2% a 10%, conforme o ano (vem para as ONGs através da 

sociedade civil).  

Temos também a questão do orçamento. O orçamento que o Estado tem não é muito 

transparente. Não há um mecanismo transversal que nos permita ver como é que é 

aplicada a APD pelos vários Ministérios. Supostamente, o IPAD é a entidade 

coordenadora mas depois não há um orçamento que nos permita ver o que está em cada 

Ministério e que é efectivamente gasto. O IPAD é auditado mas os outros Ministérios 

não são enquanto APD. Em 2007-08 houve o PO5 que permitia já ter alguma ideia do 

que acontecia a esses envelopes financeiros, depois a Agenda da Cooperação, agora 

tivemos o PO21 mas não permite uma análise concreta. Sabe-se mais ou menos o valor 



 239

mas não se sabe para quê nem para onde. Então isso dificulta todo o acompanhamento e 

uma maior transparência dessas áreas. 

 

DN: A Plataforma veio, de alguma forma, dar uma voz diferente às ONGDs na 

relação com o Estado ou apenas a nível mais internacional? 

HR: Eu penso que também veio porque a Plataforma foi criada em 85 na altura em que 

estávamos a aderir à União Europeia, porque em Bruxelas havia o que hoje se conhece 

por CONCORD, uma estrutura que agrupa as várias Plataformas e as redes e famílias de 

ONGs que trabalham estas áreas da cooperação. Mas, na altura, os países que aderiam 

tinham uma Plataforma das ONGDs que representava as ONGDs desse país. Portanto, 

foi de certa forma criado de fora para dentro. E na altura não havia o estatuto de ONGD, 

então não estava muito claro o que era este trabalho da cooperação. Podia ser só a 

vontade de o fazer ou mais a defesa dos Direitos Humanos.  

Com a criação da Plataforma, cria-se uma estrutura que permite começar a definir o que 

são as ONGDs, permite criar a lei em 94, e é o interlocutor junto do estado para as 

questões da cooperação para o desenvolvimento. Acaba por ser também para dentro 

porque é junto da Plataforma que as organizações estatais vêm pedir opinião ou é a 

entidade que convocam quando é necessário obter opinião sobre algo ou para definir 

estratégias. O que não quer dizer que as ONGDs individualmente também não tenham o 

seu peso e uma relação com o Estado. 

 

DN: É difícil hoje em dia formar-se uma ONGD que pretenda ajudar os PED? Que 

barreiras encontra? 

HR: Criar é fácil. É criar uma associação normal como todas as outras que tem o seu 

estatuto de acordo com a lei a dizer que quer promover acções em prol do 

desenvolvimento, ajuda humanitária e Direitos Humanos. Depois envia a documentação 

para o IPAD e pede o estatuto, independentemente de já ter feito ou não actividades na 

área. Portanto, basta ter a intenção de o fazer no seu Plano de Actividades.  

É algo com que nós discordamos enquanto Plataforma, porque depois para a aderir à 

Plataforma tem que provar que de facto já faz acções de cooperação para o 

desenvolvimento. 

Para executar o seu trabalho é complicado porque há cada vez menos apoios. Neste 

momento de crise que passamos, as pessoas estão mais viradas para dentro do que para 

fora. Se bem que, de acordo com o último Eurobarómetro que analisou qual a 
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predisposição dos portugueses (e europeus) para continuar a apoiar lá fora, todos 

achavam que se deveria fazer mais. Há uma manifestação nesse sentido se bem que 

depois, na prática, não há mais verbas para esse trabalho. E sem verbas é impossível 

porque é, de facto, uma área cara de intervenção. Mesmo que sejam projectos de 

capacitação e utilização de recursos humanos quer de lá quer de cá, há sempre uma série 

de custos inerentes à actividade. E muitos dos projectos acabam por ter partes ou de 

criação de infra-estruturas ou de investimento que são projectos avultados. Mesmo com 

os voluntários, há sempre o custo do envio e da permanência. São actividades bastante 

onerosas. Muitas das ONGDs são pequeninas. Há por vezes alguma dispersão dos 

recursos humanos. Também há dificuldade de manutenção dos recursos humanos já 

formados. E isso faz com que se estejam sempre a reiniciar processos e por vezes perde-

se um pouco do know how que já havia e até o potenciar de actividades anteriores. 

 

DN: Vê alguma diferença entre o actual governo e o governo anterior? 

HR: Vê-se diferença principalmente porque o último Governo vinha numa continuação 

de linha de intervenção de programas anteriores, dos governos anteriores. Vê-se uma 

diferença porque há claramente uma prioridade para a internacionalização da economia 

portuguesa. Foi criado um grupo de trabalho para a promoção da economia portuguesa, 

por despacho do Primeiro-Ministro. Dos resultados, nota-se um cortar com o que tinha 

sido feito pelo estado português nos últimos quinze-vinte anos.  

O próprio tratado da União Europeia define claramente que existem três pilares: 

cooperação para o desenvolvimento, cooperação económica e ajuda humanitária. 

Nenhuma delas deve estar sobreposta a outra e cada uma delas tem especificidades 

muito próprias. A cooperação para o desenvolvimento tem uma especificidade própria 

que não é suportar ou estar por baixo da cooperação económica.  

Com a junção do IPAD com o Instituto Camões, preocupou-nos inicialmente que 

houvesse alguma confusão de promoção da língua e cooperação para o 

desenvolvimento. A promoção da língua é válida, desde que não seja o fim da 

cooperação portuguesa.  

Com a saída da lei orgânica, parece que a separação está a ser acautelada. Falta-nos 

saber como tudo isto vai ser operacionalizado.  

O facto de as linhas financeiras passarem a ser de 2 em 2 anos e de a linha financeira da 

educação para o desenvolvimento estar suspensa neste momento., leva-nos a considerar 
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que há uma prioridade muito grande dada à cooperação económica e que a cooperação 

para o desenvolvimento está um pouco perdida aqui no meio.  

 

DN: Terá também a ver com as condicionantes económico-financeiras? 

HR: Não necessariamente, porque a verba que vem para as ONGs é mínima. Ao todo, 

não chegava a 4 milhões por ano, o que face a um orçamento de 40 milhões… Mesmo 

que a verba reduzisse, criava uma oportunidade de trabalho e sabíamos com o que 

podíamos contar. Não é por uma questão económica porque as verbas não são 

expressivas.  

Principalmente, não se percebe o que vai acontecer. Estamos há cerca de 7-8 meses 

completamente parados: os programas de cooperação com os parceiros chegaram ao 

fim; não há definição do que vai ser feito daqui para a frente. Para nós, cria-nos 

constrangimentos. Os países receptores, já sentem um corte que não foi preparado em 

projectos que já estavam a decorrer e não sabemos muito bem o que lhes devemos dizer. 

Nos documentos, quer na proposta eleitoral, quer no programa de governo, as ONGDs 

aparecem referidas. Não é ainda visível de que forma é que isto se vai operacionalizar.  

 

DN: Portanto o problema nem é a legislação?  

HR: Temos a lei e o protocolo que achamos que deviam ser revistos mas não é nada que 

impeça o funcionamento se bem que achamos que deveria haver mais facilidade, por 

exemplo, no estatuto de cooperante. Deveria haver um estatuto de quem trabalha na 

cooperação mas está cá. Em termos de quem trabalha na cooperação, não existe uma 

qualificação profissional. 

 

DN: Os documentos que existem, como a Visão Estratégica de 2005 ou a Estratégia 

de Cooperação Multilateral, são documentos de intenção ou têm efeitos práticos? 

HR: Muita coisa foi concluída mas muita ainda está para concluir. A que está em vigor 

ainda é a de 2005, que é um documento aprovado em Conselho de Ministros. Há muito 

foco na questão da língua. Mas conseguiram-se criar as estratégias sectoriais que iam 

permitindo complementar a visão estratégica de 2005. Algumas estratégias ficaram 

pendentes, outras não foram fechadas mas só desta forma foi possível operacionalizar a 

Visão Estratégica. Mas já era um documento de estratégia que existia.  

Face ao vazio que temos agora, precisamos de algo que seja referência. Neste momento, 

não temos qualquer referência, ela existe mas na prática não está visível. Foi muito a 
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partir de 2000 que se começou a tentar criar mecanismos e definir o que é a cooperação 

para o estado português. Na altura, era muito ad hoc. Não havia planificação que 

ajudasse a planear os anos seguintes.  

 

DN: Acha que temos uma sociedade civil atenta a estas questões do 

desenvolvimento? 

HR: Acho que está mais atenta mas ainda está muito longe, se a quisermos alargar aos 

decisores políticos. Quando têm de tomar decisões, também nos pedem informação. Até 

termos uma população mais informada, é difícil mudar outros comportamentos nos 

decisores políticos mas acredito que já há maior consciência destas questões.  

Só aparece na comunicação social quando acontece alguma catástrofe. Parece-me que 

nos últimos 10 anos há um maior conhecimento destas questões porque os ODM, 

embora não estejam a ser cumpridos, criaram metas comuns que chamam mais a 

atenção.  

Outro dos problemas em termos de Educação para o Desenvolvimento é que ainda não 

há uma abertura para que a Educação para o Desenvolvimento tenha presença formal. 

Há cada vez menos flexibilidade para darmos formação aos professores e para 

interagirmos com os alunos. 

 

DN: Nas várias análises do CAD, um aspecto que é sempre identificado é a 

dispersão e falta de centralização das acções e projectos em torno dos PED. 

Concorda?  

HR: O IPAD necessitava de ter um papel mais reforçado para poder funcionar. Muitas 

vezes o CAD refere-se também à sociedade civil e ao facto de actuarmos em diferentes 

áreas e em diferentes países. Cada uma tem a sua especificidade.  

Mas para nós dispersão não tem necessariamente um impacto negativo, desde que seja 

coordenado. O grande problema é em termos estatais não haver essa coordenação 

efectiva. 

 

DN: Neste momento existe algum esforço de criar parcerias com outras ONGD a 

nível europeu e internacional? 

HR: Sim, até porque é priorizado em termos de orçamento. Isso permite que as ONGs 

se vão conhecendo e criando sinergias. Mesmo no terreno, muitas vezes cooperam nas 
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mesmas áreas que nós. Há muito a fazer, mas cada vez mais caminhamos para um 

momento em que temos de aprender a trabalhar em conjunto, mesmo internamente.  

 

DN: Acha que a APD portuguesa está a ter eficácia? 

HR: A questão da eficácia é bastante complicada de analisar. Eu creio que é positiva. 

Nalguns casos, principalmente devido à ajuda ligada, houve retrocesso. A forma como 

os PIC são elaborados ainda deixa muito a desejar porque as populações não são 

envolvidas. Principalmente a parte da transparência podia ser trabalhada. Era preciso 

rever melhor a forma como são definidas as prioridades e definidos os PIC. Até 2010, 

havia um esforço de tentar respeitar os vários elementos da ajuda ao desenvolvimento.  

 

DN: Como vê o futuro da Cooperação Portuguesa? 

HR: Acho que a Cooperação Portuguesa vai continuar a ter o seu espaço, vamos 

conseguir realizar trabalho importante para as populações com as quais temos estes 

laços de solidariedade e estes compromissos assumidos já de muitos anos. Mas vamos 

passar por uma fase de estagnação e de menos desenvolvimento. Também pode ser que 

nos ajude a ir à procura de novas oportunidades. Raramente saímos da zona de conforto.  

Do ponto de vista da sociedade civil, poderá fazer com que se criem as tais parcerias, 

sendo os recursos tão escassos. Para mantermos a massa crítica dentro das ONGDs 

vamos ter de melhorar muito a intervenção.  

Em termos de cooperação global portuguesa, sendo que o estado quer dar mais 

importância às empresas, sector privado, pode ser que se consiga criar alguma linha 

condutora de trabalho que não faça desvirtuar a cooperação para o desenvolvimento e 

permita criar um trabalho conjunto para não deixar cair todo o trabalho que foi feito até 

agora. É um desafio que pode permitir melhorar internamente e também o trabalho lá 

fora. Vão ser momentos complicados mas temos que procurar as oportunidades. A 

própria Comissão Europeia está a redefinir as perspectivas financeiras 2013-2020 mas 

devemos coordenar acções, coordenar estratégias e continuar num bom caminho. 
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ANEXO 21 - ENTREVISTA AO PROFESSOR JOÃO CÉSAR DAS NEVES 

Universidade Católica Portuguesa 

CATÓLICA-LISBON School of Business and Economics, 07 Fevereiro 2012 

 

É indiscutível hoje a importância que têm as questões do desenvolvimento a nível 

internacional. Sobretudo desde 2000 com a Cimeira do Milénio e depois com as 

cimeiras seguintes como Monterrey, Paris, Acra, vários têm sido os esforços dos países 

e organismos internacionais em torno dos PED. 

Neste contexto, também Portugal assumiu ao longo do tempo vários compromissos a 

nível internacional. Aquando da presidência da comissão europeia em 2007, foi aliás 

promotor de várias medidas neste sentido.  

 

Diana Nascimento: Num contexto de crise internacional que se repercute a nível 

nacional como tão bem notamos, como é que o Professor vê os compromissos 

financeiros que Portugal deve cumprir face a instâncias multilaterais? Por 

exemplo, Portugal canaliza verbas para a UE, para a ONU, Bancos de 

Desenvolvimentos Regional, entre outros…como é que o Professor vê estes gastos 

numa época de crise e num contexto de elevado défice português? 

Prof. João César das Neves: Relativamente às instituições multilaterais, não é provável 

que haja grandes alterações. De facto, Portugal está aflito neste momento, está sob ajuda 

externa, mas estes países mais pequenos como nós têm tendência a cumprir pelo menos 

este lado. Portanto, é um lado mais institucional, embora seja possível fugir às despesas, 

o normal é que não o façam. Precisamente porque isso criaria uma situação diplomática 

muito complicada. Um país como nós não consegue de outra maneira. Tudo o que é 

mais voluntário, poderá ser afectado, é provável que a coisa menos afectada seja as 

relações multilaterais. 

 

DN: Tendo em conta os cortes que estão a ser feitos em Portugal, estamos em 

condições económicas e financeiras para cumprir os compromissos e continuar a 

transferir fundos para a ajuda ao desenvolvimento? 

JCN: Grande parte desses fundos tem impacto muito pequeno. A lógica é muito 

institucional, tem a ver com interesses diplomáticos, não tem a ver com uma 

preocupação com o desenvolvimento. Portugal tem tido uma política muito pouco 
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consistente, planeada e organizada ao longo dos tempos. Falta um quadro coerente ao 

contrário de outros países que até têm nos países de expressão portuguesa uma presença 

muito mais organizada e sistemática. Essas nossas antigas colonias sabem muito melhor 

com quem contar desse lado do que com Portugal. Depois, importa dizer que os 

problemas orçamentais portugueses não começaram agora com esta crise, já vêm de há 

muito tempo. Provavelmente, a única coisa que não está a ser muito cortada, tem a ver 

com os nossos compromissos em organizações multilaterais, onde aí somos cuidadosos 

que é para parecer que temos os orçamentos já definidos. 

Quanto ao resto, imagino que já esteja mal há muito tempo. Esta é a quarta crise 

orçamental que temos em dez anos. O que há é muito mais episódio casuístico do que 

uma coisa muito mais organizada. Num quadro de ajuda ao desenvolvimento em termos 

globais, tem sido mal sucedido. A experiência tem sido negativa. Não tem corrido bem. 

Os ODM ainda pior, porque é o regresso a um modelo desajustado. Por outro lado, a 

globalização está a mudar completamente o quadro, que já não é um quadro clássico. 

Agora temos a China, a Índia. O mundo está diferente. 

 

DN: É uma questão que não se fala muito no dia a dia. Temos a parte multilateral, 

com compromissos a que não se pode fugir. Mas em termos bilaterais, tenta-se que 

esta questão não seja muito falada? 

JCN: Há uma política de não falar nisto, ainda para mais nesta altura. Neste momento, 

estamos nós a pedir dinheiro a Angola. Angola não é mais rica que nós. Se algum 

político tentar articular um discurso sobre este assunto junto da população, esta ou se 

vai embora ou começa a insultar. Este assunto foi muito mal tratado durante muito 

tempo e não tem nenhuma consistência política. É feito, quanto muito, em termos 

diplomáticos, sem nunca se perguntar ao povo o que se passa. Nunca houve uma 

política externa de ajuda ao desenvolvimento minimamente coerente que se possa 

apresentar com uma estrutura. 

 

DN: Então vê mais como uma vertente diplomática multilateral…  

JCN: É mais multilateral e, mesmo essa, muito errática. Estamos preocupados com a 

nossa posição diplomática junto desses países e a influência que aí poderemos ter. 

Mesmo isso está longe de ser uma coisa eficaz. Temos um período em que alguns 

diplomatas que estão no topo do Ministério aparecem, depois desaparecem. Portugal vê-

se às vezes ligado em algumas questões internas dos países, por exemplo Angola, 
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Moçambique. Eles lá têm uma grande relação para com Portugal, interessam-se 

culturalmente, muito mais do que o contrário.  

É o problema genérico das antigas potências colonizadoras mas que em Portugal foi 

particularmente mal tratada, até por causa da guerra, do 25 de Abril. Por razões 

históricas concretas, nunca foi uma coisa fácil de lidar. Temos o problema dos 

retornados e esses assuntos têm uma sensibilidade que os torna muito difíceis. De facto, 

as entidades responsáveis, não em termos políticos, mas a elite intelectual que suporta 

cada um dos sectores, deveria ter um conjunto de linhas de actuação claras que 

ajudassem a haver uma continuidade, como acontece em todos os países do mundo, mas 

em Portugal não há. 

 

DN: Face a esses compromissos que assumimos, estamos em condições de 

cumprir? 

JCN: Quando falamos em compromissos, tirando talvez os países nórdicos, ninguém 

cumpre. Há uma coisa que Portugal cumpre, que não tem propriamente a ver com ajuda 

ao desenvolvimento, que é em ajuda militar. Em termos militares, Portugal tem um 

excesso de apresentação. Para a dimensão do país, estamos excessivamente presentes. 

Isto tem a ver com o interesse dos próprios militares – há uma pressão de um sector 

muito influente na política portuguesa.  

Quanto ao resto, o que os países querem é aparecer nessas conferências internacionais, 

com grandes planos que muitas vezes acabam por não funcionar. Mas não é 

necessariamente mau porque muita desta ajuda tem distorcido os países, criado uma 

cultura de dependência.  

Nos anos 60 havia muito a lógica dos objectivos genéricos para todo o país, construção 

de grandes barragens, etc. Nos anos 70, apareceu a chamada abordagem das 

necessidades básicas que ia muito directamente às populações. Com os ODM, a ONU 

voltou à abordagem que já toda a gente sabia que ia correr mal. Porquê que voltou? A 

resposta é óbvia porque quando se faz um grande projecto, tem-se um grande impacto 

político e mediático. Está hoje mais do que demonstrado que correu mal em todo o lado. 

É um pouco disparate voltar a ver nos anos 2000 o que se tinham visto 40 anos antes 

que não resultava. Portanto, muito desta ajuda é insustentável em termos intelectuais. 

DN: Portanto o Professor não é a favor da forma como está a ser feita… 

JCN: O grande problema é que esses países precisam de oportunidades de 

desenvolvimento e a melhor coisa que podemos fazer é abrir-nos aos mercados deles, 
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comprar os produtos deles e deixá-los desenvolver. Ora, o que normalmente acontece é 

exactamente o contrário: não os deixamos vender cá, protegemos a nossa agricultura, 

impedimos os produtos de entrarem, pomos tarifas e bloqueamos e depois a seguir 

enviamos dinheiro que raramente chega às pessoas. A experiência concreta é muito 

negativa. Isso não quer dizer que não seja melhor fazer do que não fazer. Tem alguns 

efeitos positivos mas não tem nenhuma comparação com os custos e o efeito tem sido, 

às vezes até, contraproducente.  

Algumas coisas funcionam bem. Tudo o que é ajuda de socorro tem funcionado muito 

bem. Neste momento, o mundo já tem um mecanismo de apoio a catástrofes. Temos 

uma ajuda de emergência para situações de fome, carência, que não só funciona rápido 

em termos de informação, como chega aos sítios. Essa parte está melhor. 

Mas ajuda ao desenvolvimento é exactamente para criar uma linha para o 

desenvolvimento. Aí temos muitos bons sucessos montados mas que não agradam 

politicamente. 

 

DN: Estamos a tentar fazer um pouco o que os EUA tentaram fazer: levar modelos 

para implementar? 

JCN: É uma mistura de várias coisas. Uma das questões mais importantes que se 

descobriu é que é preciso mudar o sistema, porque se o sistema é corrupto nada 

funciona. Mas é muito difícil porque o processo de desenvolvimento é um processo de 

transformação em que os próprios são os actores. Até em termos de abordagem 

científica, é colaborar com as pessoas concretas, ver quais os problemas que as pessoas 

têm. Um caso clássico são as redes contra a malária. Parece mais generoso dar em 

grandes quantidades mas o efeito real é quase nulo. O processo de desenvolvimento é 

uma coisa que os próprios fazem. Nós podemos tentar ajudar mas primeiro é preciso 

respeitar aquelas pessoas e tomá-los agentes de desenvolvimento e não como objectos 

de um desenvolvimento que nós vamos impor.  

Hoje, o desenvolvimento da China está a mudar isto tudo. Era dos países mais pobres. 

As explicações tradicionais ricos vs pobres, oprimidos vs opressores, afinal não é 

preciso porque há um que conseguiu. Por um lado está a dar exemplos, está-se a 

aprender com isso. Por outro lado, está também a entrar nestes mercados. O problema 

de desenvolvimento no mundo, neste momento, é África. O resto do mundo está a 

caminho ou em processo de desenvolvimento. A única zona onde não há 

desenvolvimento é a África Subsaariana. Aí o processo está a ser demorado, é normal, é 
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também a zona mais difícil, com grandes dificuldades geográficas, climáticas, etc. mas 

sobretudo tem problemas políticos, de esbanjamento, de roubo, guerras civis. Neste 

momento, os países já perceberam que a culpa é sua. Por outro lado, estão também a ter 

ajuda da China, Índia, Ocidente, etc. com embates diplomáticos complicados, nem 

sempre a favor das ideias de ajuda ao desenvolvimento.  

 

DN: Se bem que este modelo de desenvolvimento da China acaba por ser um pouco 

diferente… 

JCN: A China é um exemplo único, não é possível copiar. África tem que aprender 

como é. A China é a civilização mais antiga do mundo e a mais rica de todos os tempos. 

Agora de repente está a passar por um processo traumático. Estamos longe de pensar 

que o desenvolvimento chinês está seguro ou que vai continuar a esta taxa durante 

muito tempo. Mas baralhou as cartas. É uma nova coisa que é impossível copiar. Muito 

mais sólido é o desenvolvimento indiano, até por razões políticas – estamos a falar de 

uma democracia. Quer um quer outro, estamos a multiplicar com mais de mil milhões 

de pessoas. Os dois juntos são mais de um terço da população mundial. 

 

DN: Voltando ao contexto actual, pensando no actual governo e comparando com 

o de José Sócrates, acha que houve alguma diferença nesta abordagem ou esta foi 

sempre uma questão que passou à margem?  

JCN: Este governo está debaixo de escolta. Tem um programa assinado pelo governo 

de Sócrates e tem de o cumprir. Os mercados estão fechados. Estamos a viver de 

empréstimos da UE, Banco Central e FMI. Os cortes estão a ser muito significativos e 

provavelmente nesta área também. Ao contrário do que estávamos a dizer, estamos a ir 

buscar capitais aos chamados países pobres. Neste momento, não sou capaz de falar 

deste governo como uma entidade. Neste momento, está a cumprir uma coisa que não é 

dele. Só se pode começar a saber se o governo foi bom ou mau quando as coisas se 

normalizarem. É mais a própria máquina a tentar salvar-se a si própria. Se há alguma 

zona que ainda não esteja a ser afectada com os cortes serão os compromissos 

internacionais que estarão, de qualquer forma, reduzidos ao mínimo. 
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DN: Mas como é que Portugal consegue aumentar a visibilidade que tanto quer 

ter? Um dos aspectos que mais ressalta da Estratégia de Cooperação Multilateral 

de Portugal é o seu grande objectivo em aumentar a visibilidade de Portugal nas 

arenas e fóruns internacionais. Com cortes no orçamento é isto possível? Pelo 

contrário isso não reduz a visibilidade de Portugal? 

JCN: Neste momento a nossa visibilidade é excessiva e é negativa. Neste momento em 

termos de imagem não passa por aí. 

 

DN: Desde início (e estamos a falar das décadas de 80-90) e até à actualidade que a 

tradição da cooperação portuguesa tem sido a manutenção de relações com os 

PALOP e Timor-Leste. Portugal adoptou sempre uma posição confortável. 

Pensando nos países nórdicos que não tiveram passado colonial, a escolha dos 

parceiros não passou por estes motivos. Deve Portugal continuar a apostar nestes 

países? 

JCN: Acho que era impossível fazermos de maneira muito diferente, pela razão de que 

a História não se pode apagar. Durante muito tempo, esses países viam-nos como um 

inimigo, depois o país mudou. É o primeiro dos impérios a começar e um dos últimos a 

acabar. Tudo isso tem consequências. Portugal nunca teve uma doutrina estável e 

suprapartidária, que não dependesse de quem está no governo no momento para lidar 

com toda a política externa. A participação na UE, que é de longe o fenómeno mais 

importante da nossa política externa, essa sim é supranacional. Dentro da política 

externa europeia, Portugal tem presença nesses sítios como membro da Europa. Em 

termos de iniciativas próprias, Portugal é um país pobre e não foi capaz.  

 

DN: E quanto à “escolha dos países”? 

JCN: A escolha estava bem definida: faz parte do planeta através da UE, para aqueles 

que temos relações históricas estava definido. O que não há é uma consistência na 

participação. Não há uma solidez de contacto com que o outro lado possa confiar. 
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DN: Para terminar, gostaria de perguntar ao Professor como vê o futuro da 

Cooperação Portuguesa? 

JCN: Neste momento, está tudo insustentado com a crise. Nos próximos 2-3 anos 

vamos estar assim. Depois, espero que seja possível montar alguma coisa com o mínimo 

de continuidade. Nós temos bons exemplos de cooperação, de ONGs, por exemplo. O 

apoio que o estado não faz directamente, e que faz através de instituições, foi 

fundamental. Isto seria talvez uma coisa a voltar a utilizar. É talvez uma das maneiras 

mais sólidas de funcionar. São quem está no terreno.  

Enquanto não houver uma doutrina definida e coerente ao longo do tempo, estamos 

muito dependentes do génio da pessoa que está à frente. Isto não é apenas da política de 

cooperação. É uma dificuldade que Portugal tem. Não estou a prever que Portugal 

consiga ter uma política… que também vai ser cada vez mais difícil porque os países 

alvo estão a mudar, estão-se a tornar mais complicados do que eram.  

 

DN: Falamos então numa necessidade de rever este modelo de cooperação? 

JCN: Se sequer há modelo…o que quer que seja, provavelmente vai ter de ser mudado. 
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ANEXO 22 – APD MUNDO  

APD por tipo de doadores entre 1960 e 2009 

 
Fonte: www.oecd.org/dac/stats 

 

Ajuda Pública ao Desenvolvimento dos Membros do CAD, de 1980-2009 

 

Fonte: www.oecd.org/dac/stats 

APD Bilateral dos Membros do CAD, de 1980 a 2009 

 
Fonte: www.oecd.org/dac/stats 
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APD Multilateral dos Membros do CAD, de 1980 a 2009 

 
Fonte: www.oecd.org/dac/stats 

 

Os 10 maiores receptores de APD em 2008  

 

Fonte: www.oecd.org/dac/stats 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


