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Coerência.pt: o desafio do desenvolvimento

Parlamentares avaliados por mais coerência
IMVF apresenta balanço de projeto inédito
No decorrer do projeto Coerência.pt foram atribuídas 60 estrelas a grupos
parlamentares em resultado da monitorização das suas atividade. O
prémio de Embaixador do Desenvolvimento foi atribuído ao Eurodeputado
João Ferreira e na Assembleia da República foram reconhecidas as boas
práticas dos deputados José Ribeiro e Castro (CDS-PP) e Mónica Ferro
(PSD). Trinta e seis meses depois, o tema da Coerência das Políticas para o
Desenvolvimento (CPD) continua em agenda.
O projeto Coerência.pt teve início em 2009 com o objetivo de promover a melhoria
da eficiência, da coerência e da visibilidade das políticas externas dos Governos e
da União Europeia - denunciando as incoerências das políticas e propondo
alternativas de ação - com o fim último de reduzir a pobreza mundial. Três anos
depois, o balanço deste projeto - que pela primeira vez escrutinou a atividade
parlamentar em Portugal e no Parlamento Europeu - é muito positivo e o feedback
dos próprios deputados no mínimo animador.
A iniciativa, cofinanciada pela Comissão Europeia e pela Cooperação Portuguesa,
sensibilizou e mobilizou decisores políticos, funcionários públicos, ONGD e público
em geral – não só em Portugal mas também na Estónia, República Checa, Holanda
e Cabo Verde.
Em Portugal, o Coerência.pt esteve sob a responsabilidade do IMVF que, entre
outras atividades criou o website www.coerencia.pt e editou a newsletter
homónima que, em 15 números, se dedicou ao tema não sem analisar também a
atualidade internacional sobre Cooperação e Desenvolvimento.
Foram editados oito estudos de caso que analisam os impactos das políticas
comunitárias nos países em desenvolvimento e, paralelamente, foi publicado o
estudo “Cabo Verde, Pescas e Migrações. A outra face da moeda. O impacto das
políticas da União Europeia em Cabo Verde”, da autoria da investigadora Patrícia
Magalhães Ferreira.
Entre várias outras atividades, destaca-se a monitorização regular à atividade
parlamentar através da avaliação de discursos, intervenções e publicações dos
deputados. Por cada “intervenção” em prol de uma política de cooperação e
desenvolvimento mais justa, eficaz e coerente foi atribuída uma estrela. O
resultado foi a atribuição de sessenta estrelas, bem como a distinção de João
Ferreira,
Eurodeputado
do
Grupo
Confederal
da
Esquerda
Unitária
Europeia/Esquerda Nórdica Verde, como Embaixador do Desenvolvimento e o
reconhecimento das boas práticas da deputada Mónica Ferro (PSD) e do deputado
José Ribeiro e Castro (CDS/PP).

Apesar do fecho oficial do projeto, e em resultado da forma positiva com que foi
recebido e apoiado, continuam as atividades em prol de mais coerência. Já
amanhã, dia 25 de maio, a equipa do projeto reúne, a convite, com o Eurodeputado
João Ferreira, a propósito do seu próximo parecer para a Comissão de Pescas -

"Coerências das políticas de desenvolvimento da UE em 2011”.
Para mais informações, consulte: http://www.coerencia.pt/
Spot de sensibilização ‘Acontece’ disponível em
http://www.youtube.com/user/institutovalleflor?feature=mhee#p/a/u/0/WDUm0FG
Eiig

Sobre o Instituto Marquês de Valle Flor:
O Instituto Marquês de Valle-Flôr (IMVF) é uma Organização Não Governamental para o
Desenvolvimento (ONGD) que tem por missão a promoção do desenvolvimento
socioeconómico e cultural nos países de língua portuguesa.
Com 60 anos de existência, o Instituto tem atualmente a seu cargo a gestão de cerca de 30
Projetos, nas áreas de Cooperação para o Desenvolvimento, Educação para o
Desenvolvimento, Cooperação Descentralizada e Ajuda Humanitária e de Emergência.
Os projetos de Cooperação para o Desenvolvimento são desenvolvidos nos países de língua
oficial portuguesa e visam contribuir para a erradicação da pobreza, procurando alcançar os
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio ao atuar nos sectores: Saúde, Educação,
Atividades geradoras de rendimento, Desenvolvimento rural integrado, Segurança alimentar,
Infraestruturas, Ambiente, Reforço institucional, Capacitação, Direitos Humanos
Os projetos de Educação para o Desenvolvimento (ED), realizados em Portugal e na Europa,
assentam num processo educativo através do qual o IMVF pretende melhorar a perceção e
consciência crítica sobre o mundo em que vivemos, sensibilizando a sociedade civil para as
desigualdades locais e globais e desenvolvimento sustentável das populações.
O IMVF é membro de várias redes que dão voz ao sector das ONGD, quer através da
celebração de protocolos de cooperação com diversos parceiros, nacionais quer
internacionais, quer pela participação em espaços de debate e difusão de informação sobre
questões relativas ao desenvolvimento, como a Plataforma Portuguesa das ONGD, o
CONCORD, e o Oneworld. É ainda membro do Centro Português de Fundações e do European
Foundation Centre.
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