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COOPERAÇÃO EUROPEIA E INTERNACIONAL: POLÍTICAS E ESTRATÉGIAS
EM TEMPO DE CRISE.
A cooperação europeia e internacional vai estar em discussão nos
próximos dias 16 e 17 de Maio, na Fundação Calouste Gulbenkian, em
Lisboa, no seminário internacional Cooperação Descentralizada: Novos
Desafios, Novas Parcerias, uma iniciativa da ONGD Instituto Marquês de
Valle Flôr.
Laços históricos têm norteado as políticas de cooperação para o desenvolvimento
de Portugal no estrangeiro, nomeadamente com a Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP). A ascensão de países emergentes do Sul está a resultar
numa rápida mudança na criação e distribuição da riqueza, obrigando a União
Europeia e os seus estados membros a repensarem as políticas de cooperação.
Num momento de viragem em que, simultaneamente, os recursos são mais
escassos e se avança a passos largos para 2015, meta traçada pelas Nações Unidas
para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, o seminário Cooperação
Descentralizada: Novas Desafios, Novas Parcerias irá colocar frente a frente alguns
dos principais atores do desenvolvimento, com intervenção do Secretário de Estado
dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco Almeida Leite.
Em cima da mesa, estarão temas quentes como o papel do setor privado na
cooperação e, neste âmbito a crescente ativação da responsabilidade social das
empresas. Importa ainda, neste contexto de estímulo e inclusão do sector privado
nos planos estratégicos de cooperação para o desenvolvimento, sublinhar as
oportunidades de abertura a novos mercados e a novas oportunidades de negócio,
as oportunidades na Cooperação Triangular – o exemplo da EU-Brasil/China-África
– ou a tendência renovada e crescente da cooperação descentralizada
protagonizada pelos municípios.
O Presidente do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE, Erik Solheim, é
orador convidado, num programa onde se destacam também o Representante da
Europeaid – Comissão Europeia, Antonio Marquez Camacho, o Diretor do CONCORD
– Confederação de ONG europeias, Olivier Consolo, um representante da CPLP,
Mónica Ferro, deputada da Assembleia da República, Pedro Krupenski, Presidente
da Plataforma Portuguesa das ONGD e ainda Susana Amador, Presidente da recémcriada Rede Intermunicipal de Cooperação para o Desenvolvimento.
Do debate entre membros da sociedade civil, ONGD, empresários, académicos e
decisores políticos portugueses, dos países africanos de língua oficial portuguesa e
europeus deverão resultar recomendações e compromissos orientados para uma
ação mais concertada e eficaz em prol do Desenvolvimento.

O seminário Cooperação Descentralizada: Novos Desafios, Novas Parcerias inserese no projeto “Redes para o Desenvolvimento: da geminação a uma cooperação
mais eficiente” co-financiado pela União Europeia e pelo Camões – Instituto da
Cooperação e da Língua, e implementado pelo IMVF, em parceria com a Câmara
Municipal de Loures, Câmara Municipal da Marinha Grande, Fine+p – Forum für
international entwicklung + Planung e Fondo Galego de Cooperación e
Solidariedade.
Esta iniciativa conta ainda com apoio institucional da Associação Nacional de
Municípios Portugueses em estreita colaboração com a Fundação Calouste
Gulbenkian e Plataforma Portuguesa das ONGD.
O Instituto Marquês de Valle Flôr
O IMVF – Instituto Marquês de Valle Flôr é uma Organização Não Governamental
para o Desenvolvimento (ONGD) que acredita no esforço conjunto dos milhões de
pessoas que em todo o Mundo procuram promover o desenvolvimento junto das
populações mais carenciadas.
Centra a sua intervenção nos países de língua portuguesa assumindo como missão
a promoção do desenvolvimento socioeconómico e cultural.
O IMVF atua em todo o espaço da CPLP, tendo como principais áreas de trabalho a
Cooperação e a Educação para o Desenvolvimento; é inovador na Cooperação
Descentralizada com os Municípios e é chamado a intervir em ações de Ajuda
Humanitária em países onde atua em permanência.
Através de uma vasta equipa, em Portugal e no terreno, concretiza iniciativas em
setores chave como a Educação, a Saúde e a Segurança Alimentar, centrando o seu
modo de atuação em parceria com organizações e instituições de cada país, e com
os próprios beneficiários dos projetos, reforçando a ideia que norteia toda a
atividade – de que só através da capacitação das populações é possível impulsionar
o Desenvolvimento Sustentável das comunidades.
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