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INTRODUÇÃO

O panorama global da cooperação para o desenvolvimento está em mutação acelerada. 
Na última década, assistimos a uma evolução sem precedentes na complexificação de 
todo o sistema, incluindo um alargamento exponencial do número de atores envolvidos 
- através da participação crescente de intervenientes da sociedade civil e do setor priva-
do - bem como do aumento da intervenção dos doadores denominados de emergentes, 
muitos deles também recetores de ajuda, e que desafiam as conceções até então vigentes 
sobre a distribuição da riqueza mundial ou a distinção entre o Norte e o Sul geopolíticos. 

Neste quadro, qual poderá ser o papel de um pequeno doador como Portugal nesta nova 
arquitetura mundial? Na prática, Portugal é identificado internacionalmente com o “Norte 
desenvolvido”, mas possui capacidades financeiras mais limitadas do que certos países 
do “Sul” e abordagens de cooperação que muitas vezes se distanciam das visões de al-
guns países do norte de Europa. Num espaço cada vez mais competitivo, repleto de atores 
e de abordagens, os governos – principalmente dos países doadores - serão chamados a 
repensar a cooperação internacional, pelo que os países devem saber identificar clara-
mente o seu contributo para uma nova arquitetura global.

Com fenómenos como a alteração da geografia mundial da pobreza, a multidimensionali-
dade e interdependência dos desafios do Desenvolvimento global, o agravar das desigual-
dades entre e dentro dos países, ou a existência de uma agenda global de desenvolvimen-
to de aplicação universal, o Desenvolvimento deixou de ser uma questão direcionada dos 
mais ricos para os mais pobres, para passar a constituir uma preocupação comum e de 
responsabilidade partilhada. Todas estas alterações desafiam e questionam as aborda-
gens de cooperação para o desenvolvimento, incluindo da cooperação portuguesa, refle-
tindo novos paradigmas que só agora começam a ser analisados em termos de formula-
ção teórica e de respostas operacionais e políticas. 

Assim, torna-se relevante refletir e analisar qual o papel que Portugal pode ter e quais as 
opções ao seu dispor para poder assegurar uma cooperação para o desenvolvimento efi-
caz e sustentável, quer com os seus principais parceiros, quer no plano europeu e global. 
O presente estudo analisa algumas opções estratégicas e operacionais que se apresen-
tam à cooperação portuguesa, propondo opções em termos estratégicos, institucionais, 
de quadros legais e de articulação entre políticas.

Objetivos

Ao abordar as mais-valias, dificuldades e opções que Portugal possui relativamente à 
reformulação atual da cooperação para o desenvolvimento em termos globais, o estudo 
tem por objetivos:
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(i) Promover a análise e investigação independentes em Portugal sobre estas maté-
rias, dando contributos para uma reflexão estratégica no setor da cooperação para 
o desenvolvimento; 

(ii) Sistematizar as principais mudanças em curso na cooperação internacional, euro-
peia e portuguesa para o desenvolvimento, de forma a produzir um documento de 
reflexão e informação acessível a todos os interessados na matéria; 

(iii) Alimentar decisões informadas e fundamentadas dos atores com capacidade de de-
cisão política e técnica nesta área, num contexto que é cada vez mais complexo e 
multifacetado.

O impacto principal e global do estudo pretende ser uma melhoria do conhecimento e 
das capacidades portuguesas nesta área. O estudo não se reveste, assim, de um caráter 
meramente académico ou teórico, mas antes inclui uma forte componente prática com 
propostas concretas que fornecem uma base de reflexão para os técnicos que trabalham 
estas temáticas e para os decisores políticos, tendo por isso impactos ao nível da influên-
cia e do trabalho desenvolvido por estes atores.

Metodologia

A recolha de informação para a elaboração do estudo assentou em diversas metodologias:

a) Análise Documental
 Envolveu a seleção, tratamento e interpretação da informação existente em diversas 

fontes e recursos de informação muito variados, que englobam relatórios oficiais e 
outros, documentos de enquadramento, papers, estudos já efetuados, artigos, dados 
estatísticos, entre outros. A escolha das fontes bibliográficas obedeceu a critérios de 
idoneidade das fontes, relevância para as temáticas e diversidade dos autores.

b) Entrevistas
 Grande parte da recolha de informação e de perceções resultou da realização de 

entrevistas semi-dirigidas a um conjunto de atores-chave. Foram realizadas entre-
vistas em Portugal, a pessoas de diversos quadrantes, com intervenção no sistema 
da cooperação portuguesa, e entrevistas internacionais (principalmente em Bruxe-
las), a pessoas com um conhecimento relevante para o enfoque temático do estudo 
que pudessem fornecer perspetivas interessantes sobre as alterações em curso no 
plano europeu e global. Por opção metodológica, não foram realizadas entrevistas 
institucionais, privilegiando-se a percepção pessoal e técnica sobre as temáticas 
abordadas e tendo esse sido um critério de seleção dos entrevistados. Dado o estu-
do não prever deslocações internacionais, alguns intervenientes nos países parcei-
ros da cooperação portuguesa responderam por escrito a um questionário enviado 
para as Embaixadas portuguesas nesses países. 

c) Inquérito por questionário
 Para complementar a informação e opiniões recolhidas através das entrevistas, foi 

elaborado um inquérito por questionário, aplicado online a uma amostra de atores 
cujo conhecimento, experiência e opinião é relevante para a temática do estudo. A 
realização do inquérito permitiu alargar o grupo-alvo das entrevistas e assegurar o 
anonimato na recolha de opiniões e perceções, centrando-se especificamente em 
questões internas da cooperação portuguesa.

 Dada a especificidade técnica de várias perguntas, que exigem alguma experiência e 
conhecimento do sistema de cooperação portuguesa, o envio do inquérito foi feito de 
forma direcionada, para interlocutores privilegiados e intervenientes ligados e/ou 
conhecedores da cooperação portuguesa. A amostra construída abrangeu um total 
de 148 pessoas, tendo sido recebidas 70 respostas. A amostra, não sendo repre-
sentativa, procurou englobar pessoas com diversos enquadramentos institucionais, 
tendo por isso sido agrupadas em várias categorias, para que não existisse grande 
disparidade de número entre estas e, assim, garantir uma diversidade de opiniões.

 Os resultados e análise das respostas do inquérito são apresentados no Anexo I.
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A redação do estudo incluiu uma análise dos dados recolhidos, quer por via primária (reu-
niões, entrevistas, inquérito por questionário) quer secundária (fontes documentais), se-
gundo uma metodologia de triangulação de componentes de análise empírica e reflexão.

Importa ainda referir que a metodologia seguida na elaboração deste estudo assentou em 
três princípios fundamentais: a participação dos vários stakeholders, através da recolha 
das perceções de uma diversidade de intervenientes, e numa perspetiva de garantir a 
utilidade dos resultados do produto final para esses intervenientes; o conhecimento e in-
vestigação sobre a temática central do estudo – a cooperação e o desenvolvimento – nas 
suas variadas vertentes e complexidade, pretendendo-se agregar uma multiplicidade de 
evidências que possam alimentar o processo de tomada de decisão; e a independência 
da análise, uma vez que a informação recolhida é diversificada e é valorizada a perceção 
de cada interveniente, sem abordagens pré-concebidas ou tomadas prévias de posição, 
assegurando a transparência e independência da investigação. 

Limitações da análise

Uma limitação evidente é a escassez de fontes secundárias/documentos de análise sobre 
a cooperação portuguesa, que façam uma reflexão estratégica sobre esta política e que 
realizem uma análise crítica para além da abordagem institucional ou da mera descrição 
dos factos. Pouco mais encontrámos do que os documentos produzidos pela Plataforma 
Portuguesa das ONGD e pelo CESa-ISEG, bem como os resultados das avaliações aos 
programas de cooperação. Assume-se assim como uma necessidade a promoção de um 
maior pensamento e debate no plano nacional, para o qual este estudo pode ser um dos 
contributos.

Dada a multiplicidade de vertentes sobre o tema em análise e a própria natureza des-
centralizada do sistema de cooperação portuguesa (com a intervenção de uma gran-
de diversidade de atores), facilmente o estudo poderia ter resultado numa dispersão e 
fragmentação com pouca relevância e utilidade para o resultado final, que se pretende 
claro, objetivo, conciso e direcionado. Nesse sentido, foi necessário tomar opções so-
bre os grupos-alvo e limitar a recolha de informação a alguns mais representativos, que 
concentram mais recursos e intervenções. Por outro lado, a multiplicidade de temáticas 
interligadas e as inúmeras vertentes de análise possíveis (nomeadamente sobre as di-
nâmicas globais e europeias) implicaram, igualmente, escolhas sobre os aspetos mais 
relevantes onde centrar a análise. Nesse sentido, o estudo é uma das visões possíveis 
e um contributo parcial, que não se substitui à reflexão necessária e urgente por parte 
dos intervenientes no setor sobre os caminhos a seguir pela cooperação portuguesa e às 
subsequentes decisões nesse âmbito.

Estrutura

O estudo está organizado em dois capítulos principais. O primeiro capítulo centra-se nas 
dinâmicas da cooperação para o desenvolvimento no plano global. Para além de uma bre-
ve evolução histórica, o centro da análise são as principais tendências e desafios da arqui-
tetura do Desenvolvimento com relevância para Portugal. Inclui também um subcapítulo 
sobre o panorama e enquadramento recente da política europeia para o Desenvolvimento.

O segundo capítulo debruça-se sobre a cooperação portuguesa, face ao contexto definido 
nos capítulos anteriores. Para além de um breve balanço da evolução do sistema da coo-
peração portuguesa (2.1.), é apresentada uma análise das mudanças recentes efetuadas 
por outros doadores, no plano estratégico, institucional e de instrumentos, que podem 
ser úteis para o setor em Portugal (2.2.). Apresentam-se os principais desafios e opções 
que se colocam à estratégia de Portugal e à atuação da cooperação portuguesa em vários 
parâmetros, dando contributos para o reforço dos aspetos positivos e para a minimiza-
ção e/ou reformulação dos aspetos mais negativos (2.3.). Para este capítulo concorre a 
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informação apresentada no Anexo I, onde se resumem os resultados do inquérito por 
questionário realizado no âmbito do estudo. 

As Conclusões e Recomendações não assentam numa enumeração exaustiva das  opções, 
caminhos e mudanças necessárias, mas resumem apenas algumas das constatações 
principais, incluindo também uma proposta resumida sobre o futuro da cooperação 
portuguesa.



CAPÍTULO 1

OS DESAFIOS DO 
DESENVOLVIMENTO E AS 
DINÂMICAS DA COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL
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1.1. A UNIVERSALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO: UMA PERSPETIVA HISTÓRICA 

O Desenvolvimento torna-se um conceito obrigatório no léxico e no debate internacional 
após a II Guerra Mundial, em resultado das significativas mudanças operadas na arquite-
tura do sistema internacional nessa fase, particularmente com a estratificação assente 
na divisão ideológica entre “mundos”: o mundo capitalista, o chamado “Oeste” e o mundo 
socialista, ou “Leste”. Nos anos subsequentes, com o nascimento do movimento dos paí-
ses não-alinhados formalizado na Conferência de Bandung de 1955, com a formação do 
Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD) da OCDE e do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento e com a criação do Grupo dos 77 e da Conferência das Nações Uni-
das sobre Comércio e Desenvolvimento (CNUCED), consolidou-se o conceito difuso, mais 
económico que ideológico, de Terceiro Mundo, agrupando os países não industrializados.

De uma forma geral e nesse período histórico, quando falávamos em desenvolvimento es-
távamos a referir-nos aos países do Terceiro Mundo, quando falávamos em crescimento 
estávamos a referir-nos aos países do Primeiro e do Segundo Mundo; ou seja, partindo do 
pressuposto de que desenvolvimento envolveria outras dimensões para além da econó-
mica, tais como a da educação e da saúde, entre outras. Partia-se do pressuposto de que 
a generalidade dos países e habitantes do Primeiro ou do Segundo Mundo (exceção feita 
à China de então) teriam já passado pelo estágio de países subdesenvolvidos e estariam 
no processo de maturação das respetivas economias e sociedades - segundo uma pers-
petiva evolutiva e gradualista do Desenvolvimento. Nesta medida, nos países da Europa 
ocidental, nos EUA, no Canadá ou na Austrália bem como nos países do Bloco de Leste, a 
economia seria a economia do crescimento, não a economia do desenvolvimento. 

É também neste período que ocorrem as principais iniciativas que vão corporizar a atual 
arquitetura da cooperação (ocidental) para o desenvolvimento, desde logo com o pro-
gressivo estabelecimento de agências especializadas das Nações Unidas para o desen-
volvimento (que se iniciou logo em 1954 com a FAO). Porém, a mais relevante operação 
de ajuda do pós-guerra foi a corporizada pelo Plano Marshall (1948-1951), não só pela sua 
dimensão e resultados atingidos, mas também pelas conceções de ajuda que introduziu 
– por exemplo a venda de bens de consumo em moeda local para financiar projetos de 
reconstrução e desenvolvimento. O designado Ponto Quatro do discurso de tomada de 
posse do Presidente Truman em 1949, abrangendo o Terceiro Mundo, completou o quadro 
da ajuda ao desenvolvimento dos Estados Unidos. As operações financiadas pelo Banco 
Mundial nos anos 40 e 50 principalmente na América Latina e em alguns países inde-
pendentes da Ásia foram, neste período, essenciais para a construção dos alicerces da 
cooperação, o mesmo se passando com a constituição do primeiro Fundo Europeu para o 
Desenvolvimento (FED) no Anexo ao Tratado de Roma de 1957. 

O processo de descolonização do pós-guerra que se inicia com a independência das Filipi-
nas em 1946, estende-se dez anos mais tarde a África, com as independências da Tunísia 
e Marrocos em 1956 e do Gana em 1957, levando a que a maioria das colónias europeias 
em África se tornem países independentes em menos de uma década. A arquitetura de 
relacionamento bilateral entre os antigos Estados colonizadores e a então Comunidade 
Económica Europeia (CEE) com os novos países africanos independentes, é consolidada 
através de protocolos bilaterais e dos Acordos de Yaoundé, financiados pelo FED. O edifí-
cio da ajuda ocidental é consolidado com a criação do Comité de Ajuda ao Desenvolvimen-
to da OCDE, órgão que passa a ditar os parâmetros da Ajuda Pública ao Desenvolvimento1. 

1  Por sua vez, a então URSS protagonizou a criação neste período do pós-guerra dos alicerces da cooperação do mundo socialista, 
centrados nesta fase na consolidação dos países da Europa de Leste, através da criação do Comité de Ajuda Mútua Económica 
(CAME) em 1949. No contexto da Guerra Fria, a cooperação proveniente do bloco socialista (e da China) com países asiáticos 
e principalmente com os países recentemente independentes da África (e com movimentos de libertação de territórios ainda 
colonizados) assumiu principalmente a forma de assistência técnica, militar e, nalguns casos, de fornecimento de material e 
mercadorias (petróleo). 
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Quando chegámos à década de 1970, havia-se consolidado esta arquitetura do sistema 
internacional assente num paradigma analítico de “pontos cardeais”, Leste-Oeste e Nor-
te-Sul, subsidiária de conceções ideológicas e apriorísticas. 

O conceito de desenvolvimento foi-se transformando em paralelo com - e muito por vir-
tude do - impacto de três grandes crises económicas internacionais desde finais da II 
Grande Guerra até à atualidade. 

A primeira dessas crises, que se produziu a partir de 1973 e que é conhecida como crise do 
petróleo, acabou por provocar, na segunda metade dos anos 70, a reconversão industrial 
das economias do Primeiro Mundo, com a introdução de novas tecnologias de poupança 
de energia, que levaram à progressiva obsolescência dos aparelhos produtivos até então 
existentes e à sua rápida substituição por novos equipamentos industriais nas fábricas, 
pela invenção de novos materiais, por mais eficazes meios de transporte terrestres, ma-
rítimos, aéreos, pela aceleração da computorização. Esta reconversão industrial, que im-
plicou uma mudança física de estruturas e meios industriais, não vai acontecer na maioria 
do Terceiro Mundo, levando à deterioração dos termos de troca e ao acentuar das diferen-
ças tecnológicas, económicas e sociais entre países – fenómeno muitas vezes tipificado 
em termos de agravamento do fosso Norte-Sul. É na sequência destas transformações do 
sistema produtivo e particularmente após o segundo choque petrolífero de 1979, que se 
desencadeou a designada crise da dívida no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, que 
se iniciou em países latino-americanos do Terceiro Mundo e que se estendeu progressi-
vamente à generalidade dos países africanos e da Ásia do Sul.

A segunda crise económica do pós-guerra, denominada crise das bolsas asiáticas, ocor-
reu em 1988-89 e esteve ligada ao crescimento rápido das economias dos dragões e tigres 
asiáticos e a uma série de “bolhas” económicas especulativas decorrentes desse cresci-
mento, particularmente nos setores imobiliário e da construção civil. Esta foi a primeira 
crise originada em países do Terceiro Mundo que teve impacto global, com efeitos signifi-
cativos em bancos e multinacionais dos países do Primeiro Mundo. 

Na verdade, estes países tinham conseguido, com assinalável êxito, criar indústrias com 
qualidade e preço suficientes para venderem no Primeiro Mundo – o que implicou, igual-
mente, que a parte da produção vendida internamente tivesse também qualidade e tecno-
logia de vanguarda, modernizando não só aparelhos produtivos, mas também padrões de 
consumo urbano. Esta diferenciação determinou realidades diversas entre estes países e 
a generalidade das economias africanas, latino-americanas e da Ásia do Sul, que perma-
neceram focadas em modelos económicos nacionalistas e protecionistas, baseados nos 
cânones da substituição de importações e da criação de mercados internos protegidos da 
competição – ou seja, produzindo com níveis de qualidade e tecnologia inferior.

Nas décadas de 1970 e 1980, o edifício da cooperação para o desenvolvimento foi igual-
mente sofrendo alterações significativas. Parte dessas alterações tem a sua génese na 
crise económica dos anos 70, no decorrer da qual ganharam força teses defendidas pelo 
G-77 e difundidas através de organismos multilaterais, com destaque para o CNUCED, no 
quadro do que ficou conhecido como propostas da Nova Ordem Económica Internacional, 
que defendia mecanismos corretivos dos crescentes termos de troca desiguais para os 
países de economias menos industrializadas e competitivas. A primeira Convenção de 
Lomé, assinada em 1975 entre os nove Estados-Membros da CEE (à qual se tinha juntado o 
Reino Unido em 1973, arrastando consigo acordos com as suas ex-colónias) e 46 países de 
África, Caraíbas e Pacífico, o grupo ACP, acaba por considerar parcialmente esta situação 
ao criar um fundo especial de estabilização de exportações, o STABEX.  Com o acentuar 
da crise económica, os efeitos da subida dos preços do petróleo e o crescimento das 
dívidas externas e sua renegociação, o edifício da cooperação internacional passa a ficar 
fortemente marcado, a partir de finais dos anos 70, com a intervenção do Banco Mundial e 
do Fundo Monetário Internacional, o que levou à generalização dos programas de estabili-
zação e de ajustamento estrutural baseados nos novos cânones económicos introduzidos 
com a substituição das políticas económicas neokeynesianas e desenvolvimentistas por 
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cânones económicos neoclássicos e políticas económicas neoliberais. Neste contexto, es-
tes programas passaram a ser centrais no edifício da ajuda ao desenvolvimento.  

O fim da Guerra Fria, a implosão da URSS e o sucesso dos modelos económicos capitalis-
tas e das democracias liberais, criaram um novo contexto internacional que vai, mais uma 
vez, alterar o edifício da ajuda ao desenvolvimento. A bússola do sistema internacional 
perde o Leste-Oeste, restando a divisão Norte-Sul como elemento remanescente daquela 
arquitetura.

Estas mudanças, no caso africano, são igualmente induzidas pela eclosão de guerras civis 
e de desastres humanitários, que se produziram na primeira metade da década de 1990. 
O fim da Guerra Fria induziu ainda a uma desestrategização de África, que passou, neste 
período, a ser olhada mais como preocupação humanitária do que como preocupação 
política ou de segurança. Os modelos neoliberais de desenvolvimento e de globalização, 
com os corolários de desregulamentação e de desestatização, associados aos efeitos das 
crises das dívidas soberanas provocaram, voluntária ou involuntariamente, em muitos 
países africanos, um desmoronamento dos Estados centrais, incapazes de proverem se-
gurança ou satisfação de necessidades básicas dos cidadãos. É neste período histórico 
que se generaliza o apoio às ONG e à sociedade civil em detrimento dos Estados, olhados 
como ineficazes ou corruptos, e que se aprofunda a discussão sobre Estados frágeis. É 
igualmente neste período que se contratualizam condicionalidades políticas (e económi-
cas) à ajuda - democracia, direitos humanos, Estado de direito e boa governação tornam-
-se os cânones da ajuda ocidental. 

A importância destas alterações é, no entanto, secundária, face às transformações 
geopolíticas que resultam do processo de reunificação alemã e do alargamento a leste 
da União Europeia, no sentido em que as prioridades da cooperação europeia passaram 
dos países ACP para os novos países membros e para os vizinhos da fronteira a leste e no 
mediterrâneo sul.

O novo século traz consigo novas modificações no quadro estratégico, geoeconómico e 
geopolítico internacional. Por um lado, os paradigmas de segurança internacional mu-
dam sensivelmente com o ataque às torres gémeas e com a segunda invasão do Iraque 
que levou à destruição do Estado iraquiano, com consequências regionais graves. Por 
outro lado, do ponto de vista geoeconómico, a entrada da China na OMC e a sua proemi-
nência como novo financiador do desenvolvimento desequilibrou completamente os câno-
nes da arquitetura da cooperação, levando a transformações que prosseguem ainda hoje. 

Outras realidades, de pendor económico e político, estão a assumir um forte impacto na 
arquitetura da cooperação. A desregulamentação do capital financeiro nos EUA, iniciada 
por Ronald Reagan na década de 1980 e culminada pelas medidas da administração Bill 
Clinton na primeira metade de década de 1990, levaram ao fim das restrições de investi-
mento especulativo não só dos bancos de investimento, mas também dos fundos e bancos 
de depósitos. O desaparecimento progressivo das barreiras à movimentação de capitais 
e o aumento da sua velocidade de circulação, originaram uma enorme acumulação de 
capital em cada vez menos focos do sistema global.

Em paralelo com o desaparecimento das barreiras a importações e exportações, a multi-
plicação de novos e opacos produtos e pacotes financeiros e a desregulação da movimen-
tação de capitais fizeram crescer exponencialmente a instabilidade do sistema, e que-
braram definitivamente as barreiras geográficas que sustentavam as noções de mundo 
desenvolvido e de mundo subdesenvolvido.

Neste contexto, a crise financeira e das dívidas soberanas representa a implosão final 
do sistema analítico assente no paradigma dos “pontos cardeais”. A terceira crise, que 
começou por ser uma crise financeira e de especulação imobiliária nos EUA, vai ter re-
flexos em todo o mundo, com particular gravidade na Europa mais desenvolvida, onde se 
transformou rapidamente numa crise de dívidas soberanas. Esta última crise, iniciada 
em 2008 e cujos efeitos perduram, é provocada não só pela existência de um conjunto de 
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bolhas imobiliárias ou de dívidas soberanas, mas também pela desregulação do sistema 
financeiro e pela forma como os movimentos especulativos tinham já inquinado a econo-
mia real e feito disparar o endividamento. 

Um dos efeitos desta crise foi a “descoberta” de que europeus e norte-americanos tam-
bém tinham problemas típicos do desenvolvimento. Afinal, as questões do desenvolvimen-
to não eram só questões do Terceiro Mundo, da África ou da América Latina, eram ques-
tões do mundo inteiro, com o corolário de países como a Grécia, Portugal ou Irlanda, países 
europeus do “Primeiro Mundo” a experimentarem programas de ajustamento estrutural, 
denominados de modelos de austeridade económica, mas cujos cânones se assemelham 
aos aplicados em países de África ou da América Latina, do chamado “Terceiro Mundo”.

É neste contexto que se processou a globalização do desenvolvimento, enquanto conceito 
e enquanto problema, arrastando em paralelo transformações importantes no sistema da 
cooperação internacional para o desenvolvimento, como analisado nos pontos seguintes. 

Tabela 1: Marcos da Cooperação para o Desenvolvimento: 5 décadas em 5 frases

1960-69 Criação do CAD-OCDE (1961); criação de agências especializadas das Nações Unidas (PAM em 1963, CNUCED 
em 1964, PNUD em 1965, FNUAP em 1969 , para além da FAO, já criada em 1954); criação da Organização de 
Unidade Africana (1963); criação de Bancos Regionais de Desenvolvimento (Banco Interamericano de Desenvol-
vimento em 1960, Banco Asiático de Desenvolvimento e Banco Africano de Desenvolvimento em 1966). 

1970-79 Na Europa, relações de cooperação marcadas pelo relacionamento dos países com as suas ex-colónias: 
Acordos de Lomé (1975); existência clara de dois blocos na cooperação, com EUA e URSS a apoiarem os seus 
aliados através da ajuda ao desenvolvimento.

1980-89 Enfoque no equilíbrio macroeconómico e financeiro com medidas de estabilização, de redução do défice inter-
no e externo, de diminuição da despesa do Estado e de condicionalidade económica: Programas de Ajustamen-
to Estrutural (Consenso de Washington), preponderância das Instituições de Bretton Woods; surgimento do 
conceito de Desenvolvimento Sustentável (1987). 

1990-99 “Aid Fatigue”, repensar das abordagens de ajuda; condicionalidades políticas (democracia, direitos humanos, 
boa governação); novo enfoque na ajuda humanitária (criação do ECHO em 1992); programas concertados de 
alívio da dívida externa (Iniciativa HIPC desde 1996); multilaterais ganham destaque (conferências das Nações 
Unidas sobre grandes temas: Ambiente, Rio de Janeiro 1992, População e Desenvolvimento, Cairo 1994, Mulhe-
res, Pequim 1995); surgimento do conceito de Desenvolvimento Humano (1994).

2000-10 Enfoque nos Documentos Nacionais de Redução da Pobreza (PRSP); aumento da ajuda orçamental e setorial 
aos países com bom desempenho na gestão dos fundos de ajuda; ressurgimento do papel do Estado e cres-
cimento da atenção aos Estados frágeis, ligação segurança e desenvolvimento; primeiras Cimeiras UE-África 
(2000, 2007, 2010); Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (2000) e Consenso de Monterrey sobre o Financia-
mento do Desenvolvimento (2002); ascensão dos doadores emergentes e da Cooperação Sul-Sul.
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1.2.  DESENVOLVIMENTO E COOPERAÇÃO: PRINCIPAIS TENDÊNCIAS  
E DINÂMICAS NO PLANO INTERNACIONAL

A cooperação para o desenvolvimento encontra-se atualmente num período de trans-
formação acelerada e de transição evidente, através da complexificação do sistema e da 
proliferação de atores, da diversificação dos meios de financiamento, das alterações na 
governação global da ajuda ao desenvolvimento e da interseção crescente com uma mul-
tiplicidade de áreas e setores. 

Estas alterações na arquitetura global têm implicações profundas nas formas de “fazer 
cooperação”, de pensar estrategicamente sobre qual o contributo de cada ator para o 
Desenvolvimento e sobre as opções ao dispor de cada país para aproveitar as suas vanta-
gens comparativas. Salientam-se aqui algumas das tendências mais relevantes.

1.2.1.  Novos equilíbrios de poder e esbatimento da dicotomia Norte-Sul

Enquanto a organização dos países em “três mundos” praticamente desapareceu com o 
fim da Guerra Fria, a divisão entre Norte e Sul permanece bem presente na linguagem, na 
organização e na governação da arquitetura global da cooperação para o desenvolvimen-
to. No entanto, esta dicotomia entre um Norte geopolítico que é rico e desenvolvido, por 
um lado, e um Sul global que é periférico, subdesenvolvido, dependente, ou simplesmente 
“em desenvolvimento” perde cada vez mais relevância face às atuais dinâmicas interna-
cionais, que revelam uma grande diversidade de níveis e processos de Desenvolvimento. 

Os polos do crescimento internacional deslocaram-se, com o dinamismo de novas eco-
nomias emergentes e potências dos países em desenvolvimento, criando um mundo mais 
complexo e multipolar. Os países em desenvolvimento, motores do crescimento econó-
mico mundial nos últimos 10 anos, representam hoje mais de metade do produto interno 
mundial (PIB) e registam taxas de crescimento muito acima das verificadas nos países 
desenvolvidos2.

A alteração de poderes no sistema internacional e a transformação geoestratégica em 
curso está, em grande parte, ligada ao aumento do peso económico relativo e da influên-
cia das chamadas economias emergentes, embora atualmente a um ritmo mais lento. 
Os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China, a que se juntou depois a África do Sul) têm um 
peso cada vez maior nas negociações multilaterais e na formulação das políticas públicas 
globais, nomeadamente na cooperação para o desenvolvimento. Fóruns como o G-20 es-
batem a dicotomia Norte-Sul e revelam novos atores com aspirações globais, chamando 
também a atenção para o facto de os países em desenvolvimento constituírem um grupo 
cada vez mais heterogéneo – países emergentes, países menos avançados, Estados frá-
geis, pequenos Estados insulares em desenvolvimento, etc. – onde os mais vulneráveis 
têm também dificuldade em veicular as suas posições.

No âmbito da reorganização da arquitetura da cooperação, até há pouco tempo mar-
cada pela divisão entre doadores e recetores, a novidade está em vários destes países 
terem-se tornado simultaneamente doadores e recetores de ajuda ao desenvolvimen-
to, mantendo a sua elegibilidade enquanto beneficiários da ajuda e o estatuto de “país 
em desenvolvimento”, enquanto são também doadores com montantes consideráveis de 
ajuda, parceiros comerciais e investidores noutros países em desenvolvimento3. Parado-
xalmente, países como Portugal e outros pequenos doadores figuram na classificação de 
países “desenvolvidos”, comparativamente a países considerados “em desenvolvimento” 

2 Entre 2005 e 2012, o crescimento médio anual do PIB nos países desenvolvidos foi de 1,2% e nos países em desenvolvimento 6,1%. 
(UN, 2014a)

3 Um caso a ressaltar é o envolvimento da China em África. No espaço de pouco mais de uma década, tornou-se o maior parceiro 
comercial do continente (se considerarmos os países europeus individualmente): em 2013, representava já 13% das exportações totais 
africanas (por comparação com 3% em 2000) e 15% das importações de África (3% em 2000) (BAD, OCDE, PNUD, 2015). O peso do IDE 
chinês em África é ainda pequeno se comparado com os dos Estados Unidos ou da União Europeia, mas aumentou mais de 40 vezes 
entre 2000 e 2013. A publicação do White Paper on Foreign Aid (2014) ou a institucionalização das Cimeiras FOCAC - Fórum de Coope-
ração China-África - são alguns exemplos da consolidação da atuação chinesa em termos de cooperação para o desenvolvimento.

Países como Portugal 
e outros pequenos 
doadores figuram 
na classificação de 
países “desenvolvidos”, 
comparativamente a 
países considerados 
“em desenvolvimento” 
mas que têm atualmente 
níveis de desenvolvimento 
humano ou de PIB per 
capita superior.

“
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mas que têm atualmente níveis de desenvolvimento humano ou de PIB per capita superior 
(como é o caso do Chile e outros). 

Desta forma, os países do G-20 tiram partido do seu papel duplo - pertença ao grupo das 
maiores economias do mundo e benefício de condições favoráveis enquanto países em 
desenvolvimento – mantendo viva a retórica Norte-Sul e assumindo-se como preconi-
zadores de uma “nova abordagem de cooperação para o desenvolvimento” (Rosa, 2015). 
A retórica da Cooperação Sul-Sul tende a rejeitar esses fluxos como sendo de ajuda ao 
desenvolvimento, preferindo enfatizar a expressão da solidariedade entre iguais, a exis-
tência de benefícios mútuos, a rejeição das condicionalidades políticas e a horizontalida-
de dessa cooperação (por oposição à abordagem vertical e “paternalista” Norte-Sul). No 
entanto, apesar da retórica de distanciamento face ao que consideram ser a postura, os 
métodos ou os aspetos negativos da cooperação dos “doadores tradicionais”, a prática 
tem apontado para uma grande diversidade de abordagens e instrumentos, quer no seio 
dos doadores do “Norte” ou nos fornecedores de cooperação para o desenvolvimento do 
“Sul”. Sejam doadores membros do CAD-OCDE ou não membros, a política de cooperação 
para o desenvolvimento é determinada em boa medida pelas prioridades de política exter-
na e não existe uma visão comum na cooperação Sul-Sul, assim como existem grandes 
diferenças entre a política de cooperação sueca, francesa ou portuguesa, por exemplo.

Estas mudanças sistémicas, particularmente sentidas no presente século e após a crise 
de 2008, têm-se refletido noutras alterações, incluindo ao nível dos “doadores tradicio-
nais”. Estrategicamente, o discurso mudou: a combinação da crise económica no Ociden-
te com uma maior capacidade negocial e margem de manobra para definição de políticas 
por parte dos países em desenvolvimento deu origem a uma nova retórica, menos assis-
tencialista, em que se enfatizam as parcerias com benefícios mútuos4. Contribuiu tam-
bém para um questionamento e reflexão em curso no próprio Ocidente, e particularmente 
nos países europeus, sobre as suas abordagens de cooperação para o desenvolvimento, 
sobre os princípios e métodos adotados, sobre as suas mais-valias e contradições.

Desta forma, as mudanças dos equilíbrios de poder entre doadores e beneficiários, e 
a própria diluição desta distinção em alguns casos, levantam também questões sobre 
quem lidera, e quem deve liderar no futuro, a agenda de eficácia da ajuda, particularmen-
te quando são manifestadas interpretações diferentes dos princípios adotados em 2005, 
na Declaração de Paris (ver tabela 2).

4 Um exemplo recente está na IV Cimeira UE-África, realizada em abril de 2014, cujos resultados evocam uma transição da ajuda 
para o comércio, da relação doador-beneficiário para a resposta conjunta a desafios globais, da redução da pobreza para os 
ganhos económicos.
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Tabela 2: Diferentes interpretações dos Princípios de Eficácia da Ajuda

Princípios da  
Declaração de Paris Membros do CAD Fornecedores da “Cooperação Sul-Sul”

Apropriação As Estratégias Nacionais de Desenvolvimen-
to apresentam as áreas prioritárias para os 
doadores e são decididas após discussões 
técnicas com os mesmos.

Ministros e Diretores Gerais articulam pro-
jetos específicos através de diálogo político 
de alto nível. A ajuda é encarada como parte 
integrante das relações políticas e económi-
cas forjadas entre países.

Alinhamento Desencorajada a ajuda ligada. Usar e refor-
çar sempre que possível as instituições e 
procedimentos nacionais.

Ajuda ligada é possível e largamente usada. 
Projetos de curto prazo e capacitação 
institucional em geral para projetos de longo 
termo.

Harmonização Utilizar acordos comuns para minimizar o 
fardo nos recetores de ajuda. É encorajada a 
multilateralização da ajuda. 

Reduzir o fardo, reduzindo a burocracia. 
Utilização ocasional do sistema multilateral 
e apenas quando se julgue de interesse.

Gestão por resultados Promover as melhores práticas internacio-
nais. Utilizar o levantamento de necessida-
des realizado pelos países parceiros e apoiar 
o orçamento por resultados.

Concentrados em providenciar ajuda de for-
ma rápida e a baixo custo. Utilizam as suas 
próprias experiências de desenvolvimento e 
conhecimento.

Responsabilidade Mútua Tornar a ajuda transparente e manter cada 
um responsável pelos compromissos de 
Paris através de indicadores e objetivos.

Assegurar que a ajuda é mutuamente bené-
fica. Respeitar mutuamente as soberanias e 
evita a condicionalidade política.

Fonte: Park K., 2011.

Estas alterações globais suscitam resistências do sistema, nomeadamente nas organi-
zações internacionais, mas têm-se já manifestado em novas abordagens e instrumentos. 
É o caso da arquitetura institucional derivada da Parceria Global para uma Cooperação 
para o Desenvolvimento Eficaz, que resultou do Fórum de Busan sobre Eficácia da Ajuda 
(2011)5, ou da alteração de abordagem por parte da União Europeia, no sentido de dife-
renciar a cooperação com países terceiros e separar claramente os países em desenvol-
vimento que são membros do G-20. No CAD-OCDE, a inclusão destes países no diálogo 
sobre várias matérias é cada vez mais profunda (Coreia do Sul, Turquia, Arábia Saudita 
e outros têm graus de envolvimento diferentes mas crescentes). O impacto no sistema 
global de cooperação para o desenvolvimento revela-se, igualmente, num aumento da 
chamada cooperação triangular6.

Noutros contextos, contudo, como na ONU ou na OMC, as dinâmicas atuais não se refle-
tem ainda numa reformulação concreta, uma vez que estas implicariam uma alteração 
das posições e papel tradicionalmente ocupado por estes países emergentes naqueles 
enquadramentos institucionais (Weinlich, 2014). Entre os exemplos que corroboram estas 
resistências, da parte dos próprios países emergentes, está o facto de estes países conti-
nuarem a integrar o G-77 (liderando este grupo heterogéneo onde os países mais pobres 
começam a ter grandes dificuldades para projetar a sua voz) ou a posição de quererem 
expandir a cooperação Sul-Sul sem aumentar as suas contribuições financeiras na ONU, 
ou sem debaterem regras multilaterais que vão para além dos vagos princípios da coope-
ração Sul-Sul. 

A nova Agenda Global para o Desenvolvimento, aprovada em setembro de 2015, parece ser 
um sinal no sentido de ultrapassar esta dicotomia tradicional e evoluir para uma aborda-
gem mais universal, com base numa diferenciação individualizada entre países. A ideia 
de que as responsabilidades devem ser partilhadas de acordo com as capacidades ganha 
força no novo contexto da cooperação.

5 A Declaração final inclui referências à natureza, modalidades e responsabilidades no quadro da Cooperação Sul-Sul e afirma que 
os princípios, compromissos e ações previstos na Parceria Global são referências para estes parceiros apenas numa base volun-
tária. Ao fazê-lo, adota a distinção Norte-Sul mas também reconhece a existência de dois tipos diferentes de “Sul” na agenda de 
eficácia da ajuda. Isso reflete-se também na organização institucional, com 3 copresidentes em que um é proveniente dos países 
em desenvolvimento fornecedores de ajuda ao desenvolvimento.

6 Apesar de não existir uma definição acordada internacionalmente, distinguimos a cooperação trilateral (que envolve 3 parceiros) 
da cooperação triangular, que normalmente implica a junção de um parceiro do chamado “Norte” com um parceiro do chamado 
“Sul” para cooperarem num terceiro país em desenvolvimento.
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1.2.2.  As alterações na geografia mundial da pobreza

A geografia mundial da pobreza mudou substancialmente desde o início do século. Em 
primeiro lugar, destacam-se os progressos globais na redução da pobreza, embora com 
disparidades regionais significativas. A pobreza extrema registou uma diminuição geral 
considerável, se considerarmos o valor base de 1,25 USD/dia, segundo o critério definido 
pelas Nações Unidas. Pela primeira vez na história, menos de 10% da população mundial 
vive abaixo desse patamar (9,6%, segundo o Banco Mundial), tendo o número absoluto de 
pessoas a viver em situação de pobreza extrema passado de 1.9 mil milhões em 1990 para 
pouco mais de 800 milhões em 2015.

Independentemente de considerarmos ou não este valor como adequado às necessidades 
de uma vida digna e de condições básicas de sobrevivência, é necessário reconhecer que 
a retirada de largos setores da população deste nível extremo de pobreza muito se deve a 
políticas públicas, de crescimento e de apoio social internas, muito mais do que ao apoio 
internacional. Os números globais beneficiam de os progressos terem lugar em países 
muito populosos, nomeadamente na Ásia. Mas também noutras latitudes, nomeadamente 
em África e na América Latina, o progresso está associado ao crescimento das classes 
médias7 e da classe empresarial, com efeitos ao nível do reforço do consumo interno 
e crescimento dos mercados internos, para além de uma maior consciencialização das 
populações para os seus direitos e cidadania. Isto significa que mais países estão numa 
posição mais favorável para beneficiarem da ajuda ao desenvolvimento do que estavam 
há duas décadas (Kharas, 2015).

Em segundo lugar, o número de Países Menos Avançados (PMA) também diminuiu con-
sideravelmente. Segundo esta lista, baseada nos critérios do PIB per capita, da vulnera-
bilidade dos recursos humanos e da vulnerabilidade económica, existem atualmente 33 
países nessa categoria – e poderão ser 16 em 2030 (Sumner, 2013) - por comparação com 
63 países em 2000 (Gavas, Gulrajani e Hart, 2015). Estes países representam hoje menos 
de 10% da população mundial e estão maioritariamente situados no continente africano. 

Isto interliga-se com o terceiro facto a salientar: a alteração da geografia mundial da 
pobreza, uma vez que, se há duas décadas mais de 90% da população pobre vivia em 
países classificados como menos avançados, atualmente a maioria da população abaixo 
do limiar da pobreza extrema – cerca de 72% - vive em países de rendimento médio8. Isto 
deriva do crescimento económico acelerado de vários países muito populosos, particu-
larmente na Ásia, em que a avaliação como países de rendimento médio não exprime as 
desigualdades internas e a persistência da pobreza em largas camadas da população. No 
entanto, estas alterações são importantes na medida em que levantam questões sobre os 
modelos atuais de ajuda ao desenvolvimento, onde o rendimento nacional per capita e as 
consequentes classificações dos países são componentes importantes na definição dos 
volumes e da composição da ajuda. 

Sabemos que nada de mágico acontece quando um país ultrapassa formalmente a classi-
ficação de PMA, integrando-se numa nova classificação, mas muitos doadores tendem a 
abordar de forma diferente esse país e a considerar a classificação de rendimento médio 
como uma razão para reduzir ou até terminar os programas de ajuda ao desenvolvimento. 
Vários estudos demonstram, contudo, que os países de rendimento médio-baixo estão 
entre aqueles onde a ajuda ao desenvolvimento é mais necessária, uma vez que deixaram 
de ter acesso a instrumentos mais favoráveis por terem saído do patamar de rendimento 
baixo. Continuam a ter grandes vulnerabilidades, ainda não conseguiram criar as con-
dições para aproveitar totalmente os novos instrumentos ao seu dispor, ainda não têm 

7 Em África, 34,3% da população pertence agora à classe média, prevendo-se que essa percentagem atinja 42% em 2060.
8 Quase dois terços da população pobre do mundo vivem em 5 países de rendimento médio: Paquistão, Índia, China, Nigéria e 

Indonésia. Sobre as alterações na geografia da pobreza global, ver Sumner, A., 2012 e 2013. 
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bases tributárias sólidas, e estão numa fase de reequacionamento dos seus modelos de 
desenvolvimento9. 

O sistema de ajuda ao desenvolvimento habituou-se, portanto, a agir numa lógica de paí-
ses mais pobres e não de populações mais pobres. Como conciliar isto com o objetivo 
de redução da pobreza global, face à nova realidade? O objetivo deve ser reduzir drasti-
camente a pobreza, ou reduzir o número de países pobres? Devemos ajudar países que 
têm mais recursos financeiros e que estão acima dos limites internacionais de pobreza, 
porque têm maiores desigualdades? E isso produzirá efeitos diretos sobre a população 
pobre? Os doadores terão, assim, de ter em consideração esta nova geografia da pobre-
za quando tomam decisões sobre a afetação dos fundos e a abordagem que pretendem 
prosseguir.

Acresce ainda o facto de uma grande percentagem da população pobre habitar em paí-
ses em situação de fragilidade ou de conflito, ainda que com grande peso dos países de 
rendimento médio (como o Paquistão ou a Nigéria, muito populosos). Isto reforça a ideia 
de que as causas da pobreza não estão apenas ligadas à falta de recursos, levantando 
a questão de saber se a ajuda ao desenvolvimento deve direcionar-se para países que 
não conseguem absorver essa ajuda, ou apostar em países mais estáveis. A resposta 
dos doadores a esta questão tem sido diversa, verificando-se uma divergência de abor-
dagens: uns apostam claramente em países de rendimento médio e mais estáveis, onde 
a ajuda pode complementar uma abordagem mais económico-empresarial10, enquanto 
outros defendem o enfoque da ajuda ao desenvolvimento em países mais pobres e/ou 
mais frágeis, por terem maiores necessidades e também maior dificuldade em mobilizar 
outros tipos de recursos.

Em quarto lugar, as desigualdades tornaram-se uma preocupação central do desenvol-
vimento, quer entre países quer dentro de cada país. No plano global, torna-se cada vez 
mais evidente que é insustentável viver num mundo onde 1% da população mundial detém 
mais riqueza do que os restantes 99%. Apesar dos ganhos na luta contra a pobreza, o 
hiato entre o PIB per capita da América Latina, do Médio Oriente e Norte de África e da 
África Subsaariana em relação aos países desenvolvidos é hoje maior do que há 30 anos 
(UN, 2014a), o que alerta para disparidades regionais muito significativas. 

As desigualdades não são apenas condenáveis do ponto de vista moral ou injustas no pla-
no social; são também prejudiciais ao crescimento económico a longo-prazo11. Para além 
das desigualdades de rendimento, as desigualdades sociais e de oportunidades perma-
necem elevadas, muitas vezes interligadas com fatores étnicos, de género ou de localiza-
ção geográfica (p.ex. urbano-rural). As desigualdades dentro dos países também estão a 
aumentar: nos países em desenvolvimento, isto aumenta os riscos de instabilidade num 
contexto de rápida urbanização e crescimento populacional; nos países desenvolvidos a 
persistência de bolsas de pobreza torna esta questão uma preocupação verdadeiramente 
global. 

Isto interliga-se, também, com a necessidade de equacionar abordagens mais abrangen-
tes, integradas e adequadas para medir o progresso, indo para além de critérios estrita-
mente economicistas e/ou de curto-prazo (como o PIB ou o RNB) e que incluam medidas 
de bem-estar social e ambiental, que reflitam as desigualdades e a evolução real do bem-
-estar das pessoas12.

9 Cabo Verde, importante parceiro da cooperação portuguesa, é um dos exemplos a apontar neste contexto.
10 A aposta de vários doadores em países de rendimento médio tem implicado, em vários casos, uma reformulação do tipo de ajuda, 

através da diminuição dos donativos e aumento de outros instrumentos financeiros, e/ou da transição para um enfoque no apoio 
técnico e institucional (Kharas e Rogerson, 2012).

11 O FMI salienta que os países com menores desigualdades tendem a ter um crescimento económico mais rápido e mais durável. 
Um exemplo do aumento da relevância deste assunto é o facto de o Fórum Económico Mundial ter elegido o aprofundamento das 
desigualdades como o principal desafio em 2015 (2º: Emprego; 3º Insegurança/Instabilidade).

12 Existem várias tentativas de criar indicadores mais adequados, como o Índice da Felicidade Bruta, o Genuine Progress Index, ou o 
Happy Planet Index.
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1.2.3.  O impacto de desafios mundiais 

Com a crescente globalização e interdependência, os riscos e as vulnerabilidades torna-
ram-se mais pronunciados, existindo hoje uma consciencialização sobre a impossibilida-
de de existir desenvolvimento sem que sejam equacionados desafios como a degradação 
ambiental, as alterações climáticas, os desastres naturais, as ameaças à paz e seguran-
ça, entre outros. A própria crise económica e financeira revelou riscos no sistema finan-
ceiro internacional e vulnerabilidades dos países aos choques externos, afetando a sua 
capacidade de mobilizar recursos para o desenvolvimento.

Por um lado, a distinção entre o contexto interno e externo esbateu-se, com os desafios 
globais a terem um papel determinante na definição das políticas nacionais, e as políticas 
nacionais a terem cada vez mais impactos externos. Por outro lado, o desenvolvimento 
“globalizou-se”, no sentido em que os desafios são cada vez mais partilhados e comuns à 
maioria dos países, e complexificou-se, já que o crescimento demográfico, a retirada de 
milhões de pessoas da pobreza extrema e o “Direito ao Desenvolvimento” podem chocar 
com a necessária alteração dos padrões de produção e consumo, para modelos e políticas 
mais sustentáveis. A questão central já não é apenas a redução da pobreza, ou que os paí-
ses em desenvolvimento atinjam os níveis dos países desenvolvidos, mas sim encontrar 
formas de ambos definirem caminhos adequados e adaptados à realidade de cada um, 
para um desenvolvimento que seja compatível com os limites do planeta. Desta forma, a 
principal alteração tem que ver com uma transição do desenvolvimento e da cooperação 
como algo que é direcionado dos mais ricos para os mais pobres, para algo que diz res-
peito a uma preocupação de todos, do local ao global.

A cooperação entre todos para a definição de regras e agendas globais torna-se cada vez 
mais desafiante e complexa, à medida que se tentam equacionar - e conciliar - desafios 
tão diversificados como os bens públicos comuns, o crescimento e o ambiente, a seguran-
ça alimentar e o comércio, a segurança e o desenvolvimento. Nesse sentido, o modelo de 
financiamento terá de ser também mais abrangente e diversificado (ver ponto seguinte) e 
os sistemas de cooperação para o desenvolvimento terão de se adaptar e reformular, já 
que a resposta a estes desafios monumentais vai muito para além da ajuda ao desenvol-
vimento e das capacidades das agências de desenvolvimento existentes na generalidade 
dos países desenvolvidos.

A abordagem do Desenvolvimento enquanto desafio global e multidimensional é também 
a que marca a nova Agenda Global para o Desenvolvimento Sustentável, aprovada em 
setembro de 2015 nas Nações Unidas, e conhecida como Agenda 2030. Ao preconizar uma 
convergência entre as agendas do Desenvolvimento e do Ambiente, a nova agenda tenta 
afirmar uma abrangência e equilíbrio entre as várias dimensões do desenvolvimento sus-
tentável: económica, social e ambiental. É também mais consentânea com a multiplici-
dade de desafios atuais, ao integrar objetivos relacionados, nomeadamente, com a paz e 
segurança ou com as desigualdades.

A Agenda 2030 é bastante mais ambiciosa do que a anterior Agenda do Milénio, desde 
logo pelo facto de incluir “objetivos zero”, ou seja, pelo objetivo expresso de “não deixar 
ninguém para trás” e assumir como realizáveis a erradicação da pobreza extrema em 
todos os lugares até 2030, acabar com a fome e com todas as formas de desnutrição, ou 
alcançar o acesso universal e equitativo à água potável e segura para todos.

Substancialmente diferentes dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio - ODM, os no-
vos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS (ver Caixa 1) são de aplicação uni-
versal, consoante os diferentes contextos de desenvolvimento. Tal exige uma mudança de 
paradigma, uma vez que todos os países – incluindo Portugal – terão de formular e imple-
mentar estratégias nacionais de desenvolvimento sustentável, o que implica desde logo 
maior coerência intergovernamental, interinstitucional e multi-atores. Implica também 
uma interligação efetiva entre o plano internacional e nacional, a escolha de prioridades 
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nacionais relativamente aos ODS13 e a criação de condições para a sua implementação no 
plano nacional.

No plano internacional, a Agenda 2030 suscita igualmente questões de governação mundial, 
uma vez que vai muito para além da ajuda ao desenvolvimento e implica uma ação mais 
coerente em vários setores. Sabemos que não existirão progressos estruturantes no de-
senvolvimento mundial se não for dada prioridade ou atenção aos impactos que uma série 
de políticas têm nesse desenvolvimento. No entanto, tal implica a conciliação de interesses 
nem sempre coincidentes e até divergentes. Para que as políticas comercial, agrícola, de 
segurança, do clima, no plano global ou nacional, sejam propícias ao desenvolvimento, é 
necessária liderança, vontade política e priorização adequada destes bens comuns globais.

O esbatimento entre o plano interno e externo, a globalização do desenvolvimento, ou a 
necessidade de maior coerência entre políticas significam, em suma, que as perguntas 
que nos devemos colocar serão progressivamente diferentes: as políticas do meu país 
estão a contribuir de forma coerente para o desenvolvimento sustentável, no plano na-
cional e internacional? O governo do meu país assegura que as oportunidades derivadas 
dos investimentos públicos, com alto retorno em termos de desenvolvimento, estão a 
ser aproveitadas no plano interno e externo? Estamos a criar conhecimento e inovação 
suficientes e adequados para mudar as trajetórias ambientais e sociais, interna e exter-
namente? As regras e políticas internacionais em vários setores – comércio, migrações, 
clima – são favoráveis ao desenvolvimento, do nosso país e do mundo? O que estamos a 
fazer para reduzir as desigualdades, entre países e dentro dos países?

Caixa 1: A Agenda Global para o Desenvolvimento Sustentável

2015-2030: 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 169 metas

A organização da nova Agenda Global em temas:

 Informação sobre os objetivos e metas em: http://www.unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel e  
http://www.un.org/sustainabledevelopment/

13 A Alemanha e a Suécia, por exemplo, já apresentaram as suas estratégias para implementação da Agenda 2030. No caso alemão, 
as prioridades definidas ao nível nacional foram as energias renováveis, a alteração dos padrões de consumo e o combate ao 
desperdício alimentar, acrescentando ao nível internacional o desenvolvimento de capacidades. A estrutura institucional, atores 
envolvidos e pontos focais também estão definidos nessa estratégia de implementação. Para uma primeira análise e tentativa de 
criar um Índice dos ODS para os países desenvolvidos ver Kroll, 2015.
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1.2.4.  As transformações no Financiamento do Desenvolvimento

O panorama do financiamento do desenvolvimento tem passado por mudanças assinalá-
veis no presente século. Se em 2000 os países em desenvolvimento tinham poucas opções 
disponíveis para financiar o seu desenvolvimento e os fundos provenientes dos chama-
dos doadores “tradicionais” constituíam a vasta maioria dos fundos externos, em 2015 
o crescimento de outras formas de apoio ao desenvolvimento mudou, em boa parte, o 
contexto nesta matéria. Os financiamentos provenientes dos doadores não-membros do 
CAD – como a China ou a Índia – os fundos climáticos, os investimentos de impacto social, 
o crescimento de vários fluxos privados, as organizações filantrópicas, os fundos verticais 
globais, e outros atores e instrumentos vieram diversificar as fontes de financiamento e 
complexificar o sistema14. 

O financiamento do desenvolvimento está, naturalmente, interligado com as alterações 
de poder e influência registadas na economia internacional e referidas nas secções an-
teriores. Dos dez maiores recetores de investimento externo no mundo, cinco são países 
em desenvolvimento e, em 2014, a China tornou-se o maior recetor de IDE no mundo, 
ultrapassando os Estados Unidos. Os fluxos de IDE já representam mais de 40% do finan-
ciamento externo das economias em desenvolvimento e emergentes.  

O debate sobre o financiamento do desenvolvimento torna-se ainda mais importante se 
tivermos em conta os desafios globais e as crescentes necessidades dos países em de-
senvolvimento, à medida que prosseguem as suas estratégias de desenvolvimento: calcu-
la-se que as necessidades de investimento dos países em desenvolvimento sejam anual-
mente de 3.3 a 4.5 biliões USD, principalmente para a infraestruturação básica (estradas, 
caminhos de ferro, portos, centrais de energia, água e saneamento), para a segurança 
alimentar (desenvolvimento rural), para a mitigação e adaptação às alterações climáticas 
e para serviços básicos como a educação e saúde. Naturalmente, algumas destas neces-
sidades geram maior atenção, interesse e financiamentos do que outras: no caso das in-
fraestruturas, por exemplo, só em 2014 foram criadas pelo menos cinco novas facilidades/
fundos15, enquanto outras áreas continuam a ter grande falta de financiamentos. Com a 
nova agenda global de Desenvolvimento, estima-se que os países em desenvolvimento 
precisem de 3.9 biliões de dólares por ano para atingir os ODS, faltando atualmente 2.5 
biliões de dólares, mas também se afirma que os custos da inação serão muito superio-
res, para as pessoas e para o planeta (Parlamento Europeu, 2015).

O crescimento das fontes externas e internas de financiamento

Desde 2002, todos os tipos de financiamento do desenvolvimento – público e privado, in-
terno e internacional – têm aumentado. São particularmente os fluxos externos privados, 
seja na forma de investimento ou de remessas dos emigrantes, que têm impulsionado o 
crescimento dos fluxos externos de financiamento do desenvolvimento. 

A evolução de duas décadas dos principais fluxos externos nos países em desenvolvi-
mento é apresentada no Gráfico 1 e os montantes de três desses fluxos (IDE, Remessas 
e APD) nos últimos dois anos constam da Tabela 3, verificando-se que os fluxos de IDE 
e de remessas ultrapassam largamente os volumes de APD. Neste caso, o desafio está 
em conseguir orientar todos esses fluxos para iniciativas, projetos, políticas e atividades 
que efetivamente promovam o desenvolvimento inclusivo, o emprego e o crescimento 
sustentável.  

14 Calcula-se que estes financiamentos, ditos “não-tradicionais”, representem hoje mais de 30% do apoio ao desenvolvimento, 
enquanto em 2000 essa parcela seria de 8,1% (Markova, 2013).

15 A Facilidade Global para as Infraestruturas do Banco Mundial, o Global Infrastructure Hub do G-20, a o Fundo “África50” do Banco 
Africano de Desenvolvimento, o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, a Facilidade Asiática de Investimento em Infraestru-
turas (liderada pela China).
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Em termos setoriais, os países em desenvolvimento têm ainda um peso relativamente 
pequeno no IDE mundial no setor dos serviços (17%), mas tal representa um aumento 
exponencial desde o início dos anos 1990, quando era de apenas 0,6%. O peso dos países 
em desenvolvimento nas exportações mundiais de serviços também aumentou, de 23% 
para 30% entre 2000 e 2013, em especial na construção civil e nos serviços informáticos 
e de comunicação/informação. Apesar destas tendências, o comércio e investimento nos 
países em desenvolvimento está ainda concentrado em zonas geográficas muito espe-
cíficas e assente num sistema comercial mundial incerto, prejudicado por políticas de 
distorção comercial e pelas dificuldades de negociação no seio da OMC. Para além disso, 
a maioria dos projetos de investimento que os países mais pobres necessitam é de longo 
prazo e no setor produtivo, numa altura em que os mercados financeiros e as decisões de 
investimento não o favorecem. 

As remessas dos emigrantes têm um enorme potencial para promoverem o investimento 
e conterem o agravamento das desigualdades de rendimento nos países em desenvolvi-
mento, mas o seu potencial não é ainda devidamente aproveitado. A redução dos custos 
de transação ou a sua canalização através de bancos comerciais e o consequente acesso 
a financiamento adicional são algumas medidas que podem libertar mais recursos para o 
desenvolvimento dos países. Estima-se que poderiam ser angariados até 100 mil milhões 
USD adicionais através da redução dos custos de transação, da mobilização das poupan-
ças da diáspora e das contribuições filantrópicas dos migrantes para o desenvolvimento 
do seu país de origem.

Gráfico 1: Evolução dos Fluxos Financeiros Internacionais para os Países  
em Desenvolvimento, 1990-2011

  Fonte: Development Initiatives, 2013
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Tabela 3: Fluxos externos para os países em desenvolvimento, 2013 e 2014

Mil Milhões de dólares (USD) 2013 2014

Ajuda Pública ao desenvolvimento (APD)   

APD (membros do CAD-OCDE) 135.1 135.2 

APD para África 54.1 55.2 

APD bilateral para os Países Menos Avançados - PMA 30 25

   

Remessas dos emigrantes   

Remessas globais 542 581

Remessas para Países em Desenvolvimento 404 436

Remessas para África 62.9 67.1

  

Investimento Direto Externo (IDE)   

IDE global 1470 1230

IDE em Países em Desenvolvimento 778 681

IDE em África 54,2 54

APD em 2014, 28 membros CAD-OCDE

Maiores doadores 
de APD em $

Maiores doadores 
de APD em % RNB

1. Estados Unidos 1. Suécia

2. Reino Unido 2. Luxemburgo

3. Alemanha 3. Noruega

4. França 4. Dinamarca 

5. Japão 5. Reino Unido

20º Portugal 23º Portugal

 Fontes: APD - CAD-OCDE; remessas - Banco Mundial; IDE - UNCTAD; dados de África - Perspectivas Económicas em África 2014 e 
2015, OCDE/BAfD/PNUD

A diversificação e aumento das fontes de financiamento criam novos desafios não só para 
o Ocidente como para os países em desenvolvimento. Por um lado, em vários países, 
nomeadamente africanos, a diversificação dos fluxos resultante do interesse renovado e 
maior envolvimento das economias emergentes tem gerado maior espaço negocial com 
os parceiros externos, permitindo-lhes prosseguir opções estratégicas nacionais em ter-
mos de desenvolvimento. Os países em desenvolvimento estão a tornar-se cada vez mais 
seletivos e estratégicos na utilização dos apoios ao desenvolvimento e no relacionamento 
com os parceiros externos, particularmente aqueles que são menos dependentes da APD, 
que têm acesso a diversas fontes de financiamento e/ou maior capacidade e incentivos 
para exercerem essas escolhas. Por outro lado, contudo, tal exige uma maior estrutu-
ração das suas prioridades e estratégias de gestão desses fluxos externos, pelo que as 
questões da eficiência, capacidade de gestão, transparência e prestação de contas adqui-
rem uma importância acrescida e estarão certamente no centro destas discussões nos 
próximos anos. 

A incerteza dos fluxos externos e as grandes necessidades de financiamento estão a levar 
muitos países a centrarem-se na mobilização de recursos internos para financiarem o 
seu desenvolvimento, apostando na melhoria dos sistemas fiscais, numa maior transpa-
rência na gestão das receitas (p.ex. provenientes de recursos naturais), na formalização 
da economia e no alargamento da sua base económica. Este é o fluxo de financiamento 
do desenvolvimento que regista maior crescimento na última década nos países em de-
senvolvimento (ERD, 2015). O reforço dos sistemas tributários, o alargamento das bases 
fiscais, a melhoria dos mercados financeiros locais para atrair fluxos privados, ou o refor-
ço institucional são cada vez mais importantes nestes países, exigindo novas respostas e 
apoio por parte da comunidade internacional. Isto é particularmente urgente e necessário 
nos países de rendimento baixo, onde as receitas fiscais representam apenas, em média, 
10 a 14% do PIB (UN, 2014a).

O financiamento da nova Agenda Global de Desenvolvimento requer uma combinação 
de financiamentos, internos/nacionais e externos/internacionais, públicos, privados e 
mistos, o que exigirá, desde logo, um aumento e reforço das parcerias multi-atores. As 
conferências de alto nível sobre Financiamento do Desenvolvimento, a última das quais 
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realizada em Adis Abeba em julho de 201516, têm reconhecido a importância da diversifi-
cação das fontes de financiamento e o papel acrescido de atores como o setor privado e a 
sociedade civil (UN, 2015). 

No entanto, estas reuniões e abordagens globais têm ficado aquém do necessário no que 
respeita aos sistemas fiscais internacionais e às questões sistémicas subjacentes que 
restringem as capacidades de os países em desenvolvimento financiarem o seu próprio 
Desenvolvimento. Em relação a África, por exemplo, sabemos hoje que os fluxos finan-
ceiros provenientes do continente são consideravelmente maiores do que os fluxos em 
sentido contrário, ou seja, aquilo que é fornecido em ajuda ao desenvolvimento é muito 
menos do que aquilo que é perdido pelo continente através da evasão fiscal, do reembolso 
da dívida, da fuga de cérebros e dos custos injustos associados às alterações climáticas.

Particularmente preocupantes são os fluxos financeiros ilícitos, que continuam a delapi-
dar os recursos existentes para o financiamento do Desenvolvimento, retirando recursos 
das economias através da evasão fiscal, faturação indevida, lavagem de dinheiro, subor-
nos, etc. Calcula-se que estes possam custar aos países em desenvolvimento até 870 mil 
milhões de dólares por ano, estimando-se que as grandes multinacionais sejam respon-
sáveis por 65% destes fluxos e o crime organizado represente aproximadamente 30%. Só 
os stocks de investimento ligados a centros offshore estarão ligados a perdas fiscais na 
ordem dos 100 mil milhões USD para os países em desenvolvimento. Apesar dos avanços 
no debate internacional sobre esta matéria, não foi obtido acordo sobre a criação de um 
órgão intergovernamental universal sobre a cooperação em matéria fiscal, que possa le-
var a decisões globais nesta matéria.

A Caixa 2 apresenta alguns dados relativamente aos fluxos de financiamento referidos, no 
caso do continente africano.

16 A primeira Conferência de Alto-Nível sobre Financiamento do Desenvolvimento teve lugar em Monterrey, em 2002, tendo gerado 
o Consenso de Monterrey que definiu pela primeira vez as questões de conteúdo e organização global nesta matéria. A segunda 
conferência realizou-se em Doha, em 2008. Ambas são marcos essenciais orientadores do esforço global para o financiamento do 
Desenvolvimento.
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Caixa 2: Financiamento do Desenvolvimento: Factos & Dados sobre África

Recursos internos. A mobilização de recursos internos é cada vez mais importante para financiar 
o desenvolvimento no continente, mas ainda insuficiente para suprir as grandes necessidades. Em 
África, as receitas fiscais cresceram de 258 mil milhões USD, em 2005, para 507 mil milhões USD, em 
2013. Apesar destas melhorias, a mobilização de recursos financeiros internos continua a ser muito 
baixa, muito concentrada geograficamente (6 países representaram 70% dos impostos cobrados no 
continente africano em 2013) e derivada em boa parte dos rendimentos provenientes dos recursos 
naturais (43%). O crescimento da classe média em África – que atingiu em 2010 os 355 milhões de 
habitantes (34.3% da população) e estima-se que alcance 1.1 mil milhões (42% da população) em 2060 
– poderá ser um fator propício à melhoria nesta área.

IDE. Para 2015, estima-se que a entrada de investimento direto externo em África atinja um montante 
de 55 mil milhões de USD. Embora o peso do setor dos serviços ainda seja menor do que a média 
das regiões em desenvolvimento, em 2012 os serviços representaram já 48% do stock total de IDE 
em África, mais do dobro do peso da indústria transformadora (21%) e acima do setor primário 
(31%). Assiste-se a uma diversificação do IDE: não se foca exclusivamente nos recursos minerais, 
abrangendo também os bens de consumo e os serviços e orienta-se cada vez mais para os grandes 
centros urbanos, procurando responder às necessidades de uma classe média em expansão. 
O investimento entre países africanos tem crescido e o investimento proveniente das economias 
emergentes continua a aumentar (apesar de a Europa ainda ser o principal investidor externo), 
embora com um abrandamento nos últimos anos devido à instabilidade no Norte de África. Desde 
2011, mais de uma dúzia de países iniciaram-se nas emissões de obrigações soberanas, procurando 
financiamento para grandes projetos infraestruturais.

Remessas. As remessas dos emigrantes continuam a aumentar e são a principal fonte individual 
de fluxos financeiros internacionais dirigidos aos países africanos. Desde o ano 2000, as remessas 
sextuplicaram e deverão atingir 64.6 mil milhões de USD em 2015, com o Egito e a Nigéria a receberem 
a maior parte destes fundos. O peso dos fluxos de remessas no PIB é muito significativo em países 
como Cabo Verde, Gâmbia, Lesoto, Libéria e Senegal. O potencial das remessas dos emigrantes é 
ainda pouco explorado e exige esforços para alavancar as poupanças e os investimentos em ativos 
produtivos e maximizar o seu impacto no desenvolvimento.

APD. A ajuda pública ao desenvolvimento para África deverá situar-se em torno dos 54.9 mil milhões 
de USD em 2015.  Contrariamente aos fluxos privados, o  peso da ajuda ao desenvolvimento no total 
dos financiamentos externos tem diminuído: de 37% em 2002-2006 para 30% em 2010-2014. A ajuda 
ao desenvolvimento para os países mais pobres está em declínio e os países estão a colmatar as 
lacunas de financiamento através de empréstimos bonificados. Os países africanos de rendimento 
médio viram-se para os mercados internacionais de capitais, principalmente para assegurarem 
financiamento ao desenvolvimento de infraestruturas. O aumento da quantidade e da qualidade da 
ajuda ao desenvolvimento continuará a ser crucial para os países africanos de rendimento baixo e 
para responder aos seus desafios específicos.

Inputs e Outputs. Se, por um lado, entram 181 mil milhões de dólares no continente (dados de 
2014), predominantemente sob a forma de empréstimos, investimento estrangeiro e ajuda ao 
desenvolvimento, calcula-se que cerca de 192 mil milhões de dólares lhe sejam retirados, sobretudo 
associados a lucros obtidos por empresas estrangeiras, à evasão fiscal e aos custos da adaptação 
às alterações climáticas. Calcula-se que só os fluxos financeiros ilícitos representem mais do que a 
soma do IDE e da APD em África, pelo que o combate eficaz a este fenómeno poderia gerar recursos 
importantes para investimento em bens públicos.

 Fonte: Perspetivas Económicas em África 2014 e 2015, BAD, OCDE, PNUD

O debate em torno da ajuda pública ao desenvolvimento17

Em termos gerais, quantitativos e relativos, os fluxos públicos internacionais e particu-
larmente a ajuda ao desenvolvimento disponibilizada pelos países da OCDE é cada vez 
menos importante no financiamento do Desenvolvimento: o peso da APD nos fluxos ex-
ternos totais diminuiu de 37%, em 2002-2006, para 30% em 2010-2014. Para os países em 

17 De acordo com o CAD, a APD é o conjunto de recursos – sejam créditos, donativos ou transações de capital – disponibilizados 
pelos chamados Países Doadores ou Organizações Internacionais aos Países e Territórios em Desenvolvimento, através de 
organismos públicos, ao nível local, central ou agências, com o objetivo de promover o desenvolvimento desses países. Entre os 
critérios da sua definição estão (i) a exigência de que esses fluxos contribuam para o desenvolvimento económico e bem-estar 
dos países recetores; (ii) que efetivamente se destinem a países em desenvolvimento que constam da lista elaborada pelo CAD; e 
que (iii) essa transferência de recursos seja efetuada por via de donativos ou de empréstimos com um carácter concessional, pos-
suindo um elemento de doação de pelo menos 25%. O conceito de APD abrange apenas os fundos canalizados pelo setor público, 
de forma bilateral (diretamente com o país beneficiário) ou multilateral (via organizações internacionais), não abrangendo por 
isso toda a diversidade de outros fluxos que compõem a ajuda ao desenvolvimento global, como por exemplo os fluxos privados 
ou donativos através de ONG.
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desenvolvimento, uma vasta maioria – mais de 100 - obtém menos de 2% do seu RNB da 
ajuda ao desenvolvimento (Sumner, 2013).

Isto não significa, contudo, que a ajuda ao desenvolvimento tenha perdido relevância, en-
quanto fluxo que tem como único objetivo a promoção do desenvolvimento. Embora tenha 
representado apenas 4% do financiamento do desenvolvimento nos países de rendimento 
médio, entre 2002 e 2011, essa ajuda representou 54% para os países mais pobres. Em 
2013, a Ajuda Pública ao Desenvolvimento continuava a ser o principal fluxo financeiro 
internacional em 43 países (Development Initiatives, 2013). 

Os países mais vulneráveis, mais frágeis e/ou em conflito continuarão, assim, a depender 
da ajuda ao desenvolvimento, dadas as dificuldades para atração de fluxos privados e a 
volatilidade desses financiamentos. Tendo em conta a existência de “objetivos zero” na 
agenda global recentemente aprovada, como por exemplo acabar com a fome e pobre-
za extrema até 2030, será necessário um esforço mais direcionado para os países mais 
pobres e vulneráveis, o que representa um grande desafio à comunidade internacional.

O objetivo de as economias desenvolvidas afetarem 0,7% do Rendimento Nacional Bru-
to à Ajuda Pública ao Desenvolvimento, que só 5 países europeus atingiram em 201418, 
revela-se cada vez mais difícil de manter, numa altura em que os orçamentos da coope-
ração nos países do Ocidente sofrem pressões consideráveis. Embora a União Europeia 
continue a ser o maior doador mundial no seu conjunto (instituições europeias e Estados 
Membros), a meta não é possível de realizar em 201519. As recomendações europeias ape-
lam aos países doadores que estabeleçam metas realistas e calendários verificáveis para 
assegurar uma trajetória positiva e previsível da sua ajuda ao desenvolvimento. A meta 
de 0,7% APD/RNB manteve-se quer nos resultados das discussões sobre Financiamento 
do Desenvolvimento, realizadas em Adis Abeba em julho de 2015, quer na Agenda Glo-
bal de Desenvolvimento, com a meta temporal de 2030. Não obstante a descredibilização 
inerente à proclamação desta meta desde os anos 1970, é importante a sua manutenção 
enquanto norma internacional que incentiva a trajetória dos países num dado sentido.

A contabilização de forma fidedigna dos fluxos globais de apoio ao desenvolvimento é cada 
vez mais complexa e difícil. Por um lado, países como a China, a Índia, o Brasil, a Coreia do 
Sul, a Turquia e vários países árabes têm aumentado exponencialmente o apoio a outros 
países em desenvolvimento, prosseguindo por vezes formas de atuação e abordagens de 
cooperação que não são enquadráveis no conceito estrito de ajuda ao desenvolvimento. A 
denominada Cooperação Sul-Sul é cada vez mais importante, tendo duplicado entre 2006 
e 2011 (UN, 2014), e parte dos novos recursos têm sido investidos em áreas vitais para os 
países parceiros, como as infraestruturas – estradas, pontes, caminhos de ferro, portos, 
aeroportos, barragens.

Em termos absolutos o contributo financeiro dos atores ditos emergentes é ainda bas-
tante menor do que o dos membros do CAD-OCDE. Em termos relativos, porém, o peso/
percentagem do contributo dos membros do CAD-OCDE para os fluxos totais de finan-
ciamento do desenvolvimento tem decrescido. Isto deriva, não de uma diminuição dos 
montantes financeiros afetados pelos membros do CAD-OCDE (uma vez que até se tem 
registado um aumento em termos absolutos), mas sim de um aumento exponencial do 
contributo dos atores emergentes, que se reflete no aumento do seu peso relativo. O CAD 
tem feito um esforço considerável para envolver estes países no diálogo internacional 
sobre este tema e vários deles estão a estabelecer agências de apoio ao desenvolvimento. 
Vários destes países rejeitam a designação de “doadores”, preferindo ser denominados 
de “novos fornecedores de cooperação para o desenvolvimento”. 

18  Noruega, Suécia, Luxemburgo, Dinamarca e Reino Unido. Dados e estatísticas sobre a APD em http://www.compareyourcountry.
org/oda?lg=en 

19 A manter-se a tendência atual e segundo as previsões mais otimistas, a APD da UE situar-se-á em 0,45% do RNB em 2015. Para 
atingir os 0,7%, seria necessário que as instituições europeias e os Estados-Membros mobilizassem aproximadamente 41.3 mil 
milhões de euros adicionais em ajuda ao desenvolvimento (Ferreira, Patrícia Magalhães, 2014).

Os países mais 
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atração de fluxos privados 
e a volatilidade desses 
financiamentos.
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Por outro lado, o aumento exponencial dos atores da “ajuda não-pública” - organizações 
não-governamentais, fundações privadas, universidades, organizações religiosas e ou-
tras entidades – é também um problema para a captação dos fluxos reais de ajuda ao 
desenvolvimento. Estima-se que as organizações privadas e filantrópicas canalizem mais 
de 50 mil milhões de dólares por ano para os países em desenvolvimento, e várias destas 
organizações têm orçamentos e portfolios bastante superiores ao orçamento da ajuda ao 
desenvolvimento de vários países doadores. A crescente interação entre fluxos públicos e 
privados nesta área, através de parcerias e ações conjuntas, levanta questões sobre como 
contabilizar os vários recursos financeiros, sobre o papel de cada interveniente e sobre 
como assegurar que os objetivos de desenvolvimento são mantidos.

A isto acresce o facto de a composição da própria ajuda ao desenvolvimento estar a mu-
dar. No geral, a APD tende a ser cada vez mais direcionada para países de rendimento 
médio20 e concentrada em países com interesse geoestratégico, com um peso maior dos 
empréstimos relativamente aos donativos, diminuindo nos países mais pobres ou mais 
frágeis que, por definição, mais necessitariam desse apoio (CAD-OCDE, 2014c). Os dados 
apontam, portanto, para uma transição tanto geográfica como substantiva na afetação da 
ajuda, com a redução dos donativos nos países menos avançados em África e o aumento 
de empréstimos concessionais em países de rendimento médio na Ásia21.

Os empréstimos concessionais são objeto de uma procura crescente por parte dos países 
em desenvolvimento, no sentido de financiarem o seu atual crescimento económico e 
infraestruturação. Os empréstimos bilaterais de carácter concessional, contabilizáveis 
como APD, aumentaram 33% em termos reais, só entre 2012 e 2013.

A ligação entre os diversos fluxos que promovem o desenvolvimento - como as remessas 
dos emigrantes, o investimento direto estrangeiro, o comércio e outros mencionados – 
será cada vez mais importante, pelo que é essencial uma reflexão sobre o papel da ajuda 
ao desenvolvimento enquanto geradora de sinergias e multiplicadora de fundos.  A ajuda 
ao desenvolvimento é, cada vez mais, utilizada como catalisadora do investimento priva-
do, sob a forma de garantias para redução do risco, empréstimos ou parcerias público-
-privadas. Os fundos mistos (“blended”) poderão constituir uma oportunidade nesta área, 
embora com cuidados e salvaguardas relativamente às motivações e impactos do setor 
privado ao nível económico, ambiental e social (UN, 2014b).

As pressões para inclusão de um conjunto de fluxos no conceito de APD – nomeadamente no 
que respeita à segurança/paz e aos instrumentos de apoio ao setor privado - contribuiram 
também para animar o recente debate sobre modernização e clarificação do conceito de 
APD, no CAD-OCDE. Um dos objetivos principais é manter a integridade da APD enquanto 
conjunto de fluxos e instrumentos financeiros que têm como principal objetivo a luta contra 
a pobreza, enquanto se equacionam novas formas de contabilizar o contributo mais alargado 
dos países para o Desenvolvimento Global. Existem já algumas tentativas com resultados in-
teressantes22 e está em discussão (no CAD-OCDE e nas Nações Unidas) a composição e con-
tabilização de uma medida TOSSD - Total Official Support for Sustainable Development23. Esta 
medida, já prevista no quadro da Agenda de Financiamento do Desenvolvimento, poderá ter 
um carácter universal e pode ser particularmente relevante no âmbito da Agenda 2030, es-
pecificamente do Objetivo 17, sobre a criação e reforço das parcerias para o Desenvolvimento.

Neste âmbito, é ainda de realçar uma evolução da ajuda ao desenvolvimento no senti-
do de responder aos desafios globais atuais, nomeadamente através da proliferação de 

20 Isto é válido também para os financiamentos de ajuda ao desenvolvimento ligados aos novos desafios globais: por exemplo, nos 
financiamentos fast-start do clima, a maioria dos 30 mil milhões USD comprometidos entre 2010 e 2012 foi para grandes países de 
rendimento médio, como a Índia, a Indonésia e o Brasil (Kharas, 2015).

21 Para uma análise das tendências atuais e futuras da APD, ver UN et al, 2015.
22 O Índice de Compromisso para o Desenvolvimento, publicado anualmente desde 2003 pelo Center for Global Development, 

classifica uma série de políticas dos doadores que afetam diretamente os países em desenvolvimento: a quantidade e qualidade 
da Ajuda ao Desenvolvimento; a abertura ao comércio; as políticas de incentivo ao investimento; as políticas de migração, de 
ambiente e de segurança e o apoio à criação e disseminação tecnológica.

23 Mais informação em: http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/tossd.htm
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canais de afetação da ajuda e de parcerias internacionais ligadas ao Desenvolvimento, 
com a participação de diversos atores em “coligações de ação” ou “fundos globais”. Isto 
interliga-se com o debate sobre o contributo da ajuda ao desenvolvimento para os Bens 
Públicos Globais24, cada vez mais relevante no atual contexto. O financiamento climático 
é um exemplo paradigmático, mas também nos setores sociais, como a educação e a 
saúde, essas parcerias estão a crescer25. A utilização do sistema de ajuda multilateral 
cresceu, em termos reais, mais de 30% entre 2007 e 2012 (Gavas, Gulrajani e Hart, 2015).

Tendo em conta o contexto acima descrito e as alterações em curso, o que esperam os 
países em desenvolvimento dos doadores? As dinâmicas referidas nos pontos anteriores 
têm impacto na maneira como as políticas, acordos e programas de cooperação dos doa-
dores terão de evoluir no futuro, em resposta às mudanças no contexto dos países parcei-
ros e a outras alterações no contexto global. Numa pesquisa recentemente efetuada junto 
dos países parceiros, patrocinada pelo CAD-OCDE as principais conclusões salientam que 
(Davies e Pickering, 2015):

– Os países parceiros antecipam grandes mudanças nos seus desafios de desenvol-
vimento, uma vez que, apesar de o crescimento económico continuar no centro das 
suas preocupações, referem como desafios crescentes para o futuro a adaptação 
às alterações climáticas, um crescimento mais equitativo e inclusivo que responda 
às necessidades dos mais pobres e vulneráveis, a gestão eficaz dos rendimentos 
provenientes dos recursos naturais ou o aumento da produtividade.

– Embora continuem a necessitar do apoio dos parceiros externos ditos “tradicio-
nais”, esperam que os países do CAD-OCDE desempenhem um papel mais facilita-
dor: no apoio aos programas de investimento liderados pelos governos; num reforço 
do apoio técnico, de aconselhamento institucional e de expertise; na alavancagem 
de financiamentos privados e apoio à gestão dos riscos.

– Os países parceiros pretendem que a ajuda ao desenvolvimento contribua para a 
realização das suas prioridades nacionais – através de maior alinhamento com as 
prioridades de desenvolvimento, previsibilidade dos fundos e capacidade de respos-
ta – apostando mais em modalidades como a ajuda orçamental e setorial.

– A maior parte dos países parceiros prossegue uma estratégia de diversificação dos 
seus “fornecedores” de cooperação para o desenvolvimento, apostando diploma-
ticamente numa maior diversidade de fontes de apoio para mitigar os riscos e en-
corajando até a competição entre os doadores (o que, de certa forma, entra em 
contradição com a retórica dos doadores sobre a necessidade de concentração e 
redução da fragmentação).

– À medida que reduzem a pobreza e a sua dependência da ajuda, os países parceiros 
não pretendem que as suas relações bilaterais com os doadores terminem, mas 
sim que evoluam para novos patamares, para que o apoio continue a existir onde é 
mais necessário e se verifique uma diversificação das relações bilaterais no plano 
comercial, diplomático, etc.

– Cada tipo de doador bilateral é valorizado pelas suas mais-valias específicas. Os 
doadores do CAD-OCDE tendem a ser mais valorizados pela sua experiência nas po-
líticas públicas, pela presença no terreno, pela transparência e pelo relacionamen-
to sólido em termos de cooperação, enquanto os doadores bilaterais que não são 
membros do CAD são mais valorizados pelo papel desempenhado no fornecimen-
to de infraestruturas altamente prioritárias para a economia dos países parceiros, 
pela sua capacidade de resposta e rapidez.

24 Um bem público global é um bem considerado público que está disponível no mundo, não beneficiando apenas uma região mas 
tendo uma abrangência global. É o caso do ambiente, da saúde, do comércio internacional, do conhecimento global, etc.

25 Contam-se mais de 50 fundos públicos globais (UN, 2014a). No âmbito das alterações climáticas, destacam-se a Facilidade Global 
do Ambiente (GEF), o Fundo de Adaptação, os Fundos de Investimento Climático, o Green Climate Fund, só para nomear alguns. 
Na educação, por exemplo, a Parceria Global para a Educação, a Iniciativa Education First promovida pelo Secretário Geral da 
ONU, a Global Business Initiative for Education, entre outras.
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As dinâmicas recentes de financiamento do desenvolvimento alertam, assim, para a ne-
cessidade de cada doador definir uma estratégia clara sobre quais as modalidades e 
instrumentos financeiros que pretende usar para implementar o seu contributo para 
o Desenvolvimento Global, para que países, quais os canais, em que circunstâncias - e 
quais as capacidades necessárias para os utilizar de forma eficaz. Por exemplo, implica 
decidir qual o equilíbrio que pretende entre a ajuda bilateral e multilateral, qual o peso 
dos donativos e empréstimos, se pretende estabelecer instrumentos novos e adicionais 
de financiamento público que reforcem os fundos disponíveis (ver Caixa 3) e quais as al-
terações institucionais e organizacionais que necessita fazer para gerir estes fundos e 
instrumentos da forma mais coordenada e eficaz possível.

Caixa 3: Fontes alternativas de financiamento

O recurso a fontes alternativas e inovadoras de financiamento do desenvolvimento é um tema 
cada vez mais abordado  nos fóruns globais e nos discursos dos doadores – até como reflexo de 
uma pressão evidente sobre os orçamentos da ajuda pública ao desenvolvimento – mas tem ainda 
reflexos tímidos na prática. Algumas destas fontes adicionais de recursos podem passar por:

– Implementação de uma taxa sobre os voos internacionais: criação de uma taxa, a pagar por 
cada passageiro de voos internacionais, que incide sobre o preço do bilhete de avião. Desde 
2006, 9 países adotaram esta fonte de receita (Camarões, Chile, República Democrática do 
Congo, França, Madagáscar, Mali, Maurícias, Níger e Coreia do Sul), tendo mobilizado por esta 
via mais de 1.300 milhões de dólares em 5 anos. Enquanto boa parte tem aplicado a totalidade 
das receitas na luta contra a pobreza, outros têm mobilizado parte desses recursos para a 
redução de emissões de CO2. 

– O resgate de ativos financeiros não reclamados nos bancos, mobilizando-os para o combate 
à pobreza. Um exemplo de aplicação deste instrumento é Inglaterra, onde existem 19 mil 
milhões de Euros em ativos de carácter financeiro não reclamados, ou seja, dinheiro em 
contas bancárias, juros de obrigações, dividendos de ações, seguros de vida e outros, não 
reclamados há mais de 20 anos. Foi criada uma comissão de ativos não reclamados, para que 
estes sejam devolvidos à sociedade, bem como um Banco Social que financia as políticas do 
Ministério para o Terceiro Sector. 

– A reversão de parte das receitas dos Jogos de Sorte e de Azar, nomeadamente as dos casinos 
e as da Santa Casa da Misericórdia para a luta contra a pobreza. Um exemplo é a lotaria 
britânica (Big Lottery Fund UK), que dispõe de um fundo (International Communities) acedível 
por ONGD e equiparáveis, desde que tenham atividade de cooperação para o desenvolvimento, 
as quais podem submeter projetos para financiamento de montantes entre as 50 mil e as 500 
mil Libras. Entre 2010 e 2015, este fundo disponibilizou 80 milhões de Libras para a luta contra 
a pobreza em países em desenvolvimento. 

– Títulos de Obrigações da Diáspora (Diaspora Bonds): são obrigações emitidas por um país em 
desenvolvimento para serem compradas pela diáspora desse país como forma de financiar o 
orçamento público do país emitente para o seu desenvolvimento. A Etiópia é um dos poucos 
países africanos com experiência de angariar capital por este meio, designadamente para 
financiar um projeto de geração de energia hidroelétrica. Nos países europeus, é possível 
apostar na criação e venda pública de Títulos de Obrigações da Diáspora em que os imigrantes 
(ou qualquer interessado), comprariam as Obrigações emitidas pelo Estado, o qual se 
vincularia ao compromisso de aplicar as receitas obtidas pela venda desses títulos na luta 
contra a pobreza no país de origem dos titulares das Obrigações ou no país correspondente às 
Obrigações, mesmo que adquiridas por alguém que não seja oriundo desse país.

 Fonte: Plataforma Portuguesa das ONGD, 2015b; UN, 2014a
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1.3.  ENQUADRAMENTO E ALTERAÇÕES NA COOPERAÇÃO EUROPEIA  
PARA O DESENVOLVIMENTO

A União Europeia e os seus Estados-Membros continuam a ser o principal doador mundial 
de ajuda, contribuindo no seu conjunto com mais de metade do total mundial de APD, e 
tudo indica que virá a manter este papel de liderança. Apesar da crise económica e finan-
ceira na Europa, a UE mantém o compromisso assumido em 2005 de aumentar a APD para 
0,7% do RNB, mas definiu como nova meta 2030, a meta temporal dos ODS26. Nenhum 
outro doador se comprometeu na altura a aumentar de forma tão significativa a sua APD. 
Entre aqueles que subscreveram o compromisso dos 0,7%, vários parecem agora mais 
reticentes em mantê-lo, como se verificou pelas dificuldades sentidas nas negociações no 
Conselho. No entanto, a UE conseguiu chegar com uma posição conjunta e coesa à Confe-
rência de Financiamento do Desenvolvimento, realizada em Adis Abeba em julho de 2015.

De acordo com dados da OCDE, a APD concedida pela UE no seu conjunto (instituições 
e Estados-Membros) tem-se mantido, com algumas variações, pelos 55-56 mil milhões 
de Euros nos últimos anos, e as previsões indicam que estes montantes se irão manter 
relativamente estáveis nos próximos anos (OCDE, 2015). Contudo, a política de desenvolvi-
mento da UE está a ficar menos centrada na APD e a afastar-se da abordagem tradicional 
da ajuda, tendencialmente focalizada na ajuda setorial. 

Simultaneamente, os efeitos da crise económica e financeira na Europa continuam a 
exercer pressão para uma maior eficácia da ajuda e crescente racionalização dos recur-
sos financeiros e humanos. Nesse sentido e apesar de esta não ser uma questão nova na 
agenda europeia, o reforço da coerência e coordenação da ação externa da UE, incluindo 
o papel da política de cooperação para o desenvolvimento e a ligação com outras políti-
cas, adquire maior relevo e prioridade, como é patente na discussão sobre a Abordagem 
Global (a Comprehensive Approach) e na questão da Programação Conjunta. Os Estados-
-Membros são assim chamados a assumir um papel mais ativo na política europeia de 
cooperação e de alguma forma também coresponsabilizados pela coerência e coordena-
ção da ação externa da UE. 

Principais mudanças no quadro legal, organizacional  
e político da política europeia de cooperação

A última revisão do CAD-OCDE à política europeia de cooperação para o desenvolvimento, 
em 2012, reconhece a adoção de medidas a vários níveis no sentido de aumentar a eficácia 
e o impacto da ajuda da UE, nomeadamente a reestruturação interna das instituições, a 
simplificação de procedimentos financeiros, a flexibilização da programação, ou o aumen-
to da coordenação intra e interinstitucional. Algumas destas medidas, cuja necessidade é 
amplamente reconhecida no seio das instituições europeias, têm continuado a evoluir no 
sentido das recomendações do CAD e das novas orientações para a política europeia de 
desenvolvimento definidas na Comunicação de 2011 da Comissão Europeia “Agenda para a 
Mudança” (UE, 2011). – ver Tabela 4. 

Duas vertentes ganham cada vez mais relevo nesta nova orientação da política europeia 
de desenvolvimento:  

– O apoio a processos de desenvolvimento e sistemas internos dos países parceiros 
através do reforço da ajuda orçamental, de acordo com os princípios de apropriação 
e alinhamento, com um enfoque particular nos sistemas de governação, ao mesmo 
tempo que promove o envolvimento da sociedade civil local. 

– Apoio ao investimento, com uma política de desenvolvimento menos centrada uni-
camente na APD e que constitua um incentivo à mobilização de outros recursos, 

26  O compromisso inicial era consagrar 0,7 % do RNB para APD até 2015, com um objetivo intermédio de 0,56 % até 2010. Em 2013, a 
APD coletiva da UE representava 0,43% do RNB. (OCDE, 2015)
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nomeadamente do setor privado. Grande parte da APD está, assim, a ser direcio-
nada para setores produtivos como a agricultura, ou suscetíveis de promover um 
crescimento inclusivo e sustentável, como o setor da energia. Os setores sociais ou 
infraestruturas estão a receber menos ajuda ou esta é canalizada primordialmente 
através dos sistemas do Estado por via do apoio orçamental. 

Tabela 4: Princípios Orientadores da Programação da Ajuda da União Europeia

Diferenciação
– enfoque da ajuda nos PMA e países em situação de fragilidade
– tipos e modalidades de ajuda diferenciados consoante o contexto de cada país

Concentração Setorial
– máximo 3 setores por país (1 nos Pequenos Estados Insulares, 4 nos Estados frágeis)
– opção de incluir o apoio à sociedade civil como 4º setor
– princípios específicos para orientar a escolha dos setores

Apropriação e Alinhamento 
– o ponto de partida são as políticas e planos de desenvolvimento nacionais (dos países parceiros)
– processo de programação inclusivo, com consultas à sociedade civil

Sincronização e flexibilidade
– programação da UE corresponde ao ciclo de programação do país
– flexibilidade nos prazos temporais para os Programas Indicativos Plurianuais
– possibilidade de aceleramento dos procedimentos e revisões ad-hoc

Programação Conjunta e Coordenação
– análise conjunta e resposta conjunta
– sincronização entre os ciclos de programação da UE e dos Estados-Membros com o país parceiro
– liderança da UE no processo de programação conjunta

Abrangência e Coerência
– complementaridade entre a programação bilateral, regional e temática
– complementaridade entre as políticas e instrumentos da UE (da CE, do SEAE, dos Estados-Membros, 

do BEI, etc.)

Fonte: adaptado de Herrero et al, 2015

O exercício da programação do 11º Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED), nomeada-
mente, tem aplicado de forma bastante fiel os princípios de diferenciação e de concen-
tração promovidos pela Agenda para a Mudança. Verifica-se assim uma concentração da 
ajuda nos países menos desenvolvidos – muitos dos quais estão também entre os Estados 
considerados mais frágeis, recetores de mais de 50% da APD europeia – e num número 
limitado de setores (3 por país; 4 em Estados frágeis). 

Geograficamente, a ajuda da UE continua a dar prioridade aos países de África, Caraíbas 
e Pacífico (ACP) (ver gráfico 2), mas este enfoque geográfico está cada vez mais em causa 
devido a um conjunto de fatores e mudanças no contexto político e económico, tanto na 
Europa, como no seio dos próprios países ACP. O grupo ACP é agora um misto de Estados 
cada vez mais heterogéneo e com dinâmicas próprias de integração sub-regional, menos 
dependentes da ajuda e com interesses diferenciados, num contexto de crescente pre-
sença e influência económica de outros atores internacionais. 

Na Europa, o alargamento a Estados com mais afinidades culturais e laços históricos com 
a Ásia Central do que com os ACP constitui um fator de pressão para uma atenção crescen-
te - já visível - para as regiões vizinhas da UE (incluindo a Ásia Central), em detrimento de 
uma cooperação que é vista por alguns Estados-Membros e atores europeus como ‘uma 
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relíquia do passado’ (ECDPM, 2015a). Muitos dos novos Estados-Membros ainda são rece-
tores da ajuda europeia e não têm tradição de políticas de cooperação para o desenvolvi-
mento. Alguns ainda estão a criar as suas agências nacionais de cooperação e a definirem 
políticas de desenvolvimento. Estão, por isso, relutantes em contribuir para o FED, sobre-
tudo num contexto europeu de crise económica/monetária, social e política, com a questão 
das migrações a agravarem ainda mais as clivagens políticas no seio da UE. 

Por outro lado, a África mantém-se uma prioridade de política externa para vários Esta-
dos-Membros. Sendo também a região com mais países em desenvolvimento e em situa-
ção de fragilidade, a África continuará certamente a ser uma região de concentração da 
APD europeia, mas com outros parâmetros e modalidades de apoio que refletem as novas 
orientações da política europeia de cooperação.   

Gráfico 2: Distribuição Regional da Ajuda da UE aos Países em Desenvolvimento, 2013
Ajuda multilateral 

1%, 127M€

África, a sul do Saara 
33%, 4597M€

Ásia, Médio Oriente 
9%, 1187M€ Europa 

18%, 2487M€

África, a norte do Saara 
5%, 705M€

Bilateral não distribuída 
16%, 2149M€

Oceania 
2%, 239M€

América 
6%, 899M€

Ásia do Sul e Central, 
Extremo Oriente 

10%, 1335M€

  Fonte: UE (2014).

Em termos organizacionais e de gestão, foram tomadas ou estão em curso várias medidas 
no sentido de: 

– Clarificar as responsabilidades das instituições, ao mesmo tempo promovendo a 
cooperação interinstitucional, nomeadamente através de orientações definidas con-
juntamente entre a CE e o Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE) para o processo 
de programação; grupos de trabalho e missões ‘fact-finding’ inter-serviços (DEVCO/
ECHO/SEAE e outros serviços pertinentes); coordenação ao nível político entre co-
missários das relações externas, etc. 

– Melhorar a monitoria dos resultados da ajuda: a Direção Geral de Desenvolvimento 
- DEVCO adotou recentemente um sistema de monitoria dos resultados.

– Harmonizar e simplificar os regulamentos financeiros, com vista a reduzir o peso 
administrativo, garantir maior flexibilidade na programação da ajuda e dar mais au-
tonomia de gestão e decisão às Delegações da União Europeia no terreno. Nesse 
sentido, existe desde 2014 um regulamento comum e simplificado para os instru-
mentos orçamentais da UE; os períodos de programação podem ser adaptáveis para 
permitir a  sincronização com os períodos de programação dos países parceiros; é 
possível recorrer a procedimentos acelerados em situações de crise e para uma 
resposta oportuna a mudanças no contexto; a criação de fundos fiduciários que per-
mitem à CE gerir fundos de Estados-Membros e outros doadores com a máxima 
flexibilidade, etc. 
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Estas medidas são importantes não só para a racionalização e eficácia dos meios e re-
cursos ao dispor da UE, mas também para facilitar a coordenação com outros parceiros, 
a programação conjunta (em curso em cerca de 40 países)27 e a colaboração da UE com 
outros atores do desenvolvimento, como o setor privado e a sociedade civil. A política de 
desenvolvimento e a APD assumem-se assim como uma estratégia e um instrumento que 
deve funcionar em interligação com outras políticas e atores.  

A política de desenvolvimento no quadro institucional  
e político da ação externa da UE pós-Tratado de Lisboa 

O Tratado de Lisboa e a criação do SEAE vêm reforçar o papel da política de cooperação 
na ação externa da UE. O mandato do SEAE é promover maior coerência e coordenação 
entre as políticas e instrumentos da ação externa, incluindo a definição da orientação 
estratégica da cooperação para o desenvolvimento, que deve presidir ao exercício de pro-
gramação da ajuda. No entanto, numa primeira fase, a falta de clareza e definição dos 
poderes e prerrogativas do SEAE no que respeita à política de desenvolvimento - e não só 
-, e o papel desta na ação externa da UE, dificultaram substancialmente as relações entre 
a CE e o SEAE. 

Cinco anos depois da criação do SEAE, as responsabilidades e a divisão de trabalho entre 
estas instituições estão agora mais definidas. As diretivas da nova Comissão e a gestão 
colegial da política externa sob a coordenação da Alta Representante da União para as 
Relações Externas e a Política de Segurança são também mais claras a este respeito. 

Este último exercício de programação da ajuda – o primeiro no novo quadro institucional 
– revelou no entanto que as tensões entre objetivos de curto e de longo prazo, de segu-
rança e de desenvolvimento, se mantêm e continuarão provavelmente a existir enquanto 
o SEAE não for dotado de mais instrumentos próprios. A Comprehensive Approach, ou 
Abordagem Global, é uma tentativa de articular estes diferentes objetivos e tensões, que 
existem igualmente nos Estados-Membros. Mas ao contrário dos Estados-Membros, na 
UE o SEAE não tem recursos nem poder de decidir da utilização dos recursos financeiros 
da CE. Como é patente no quadro dos instrumentos da ação externa, a quase totalidade 
destes são geridos por serviços da CE (ver Tabela 5) Em contrapartida, nas Delegações 
da UE - politicamente dependentes do SEAE - este tipo de tensões parecem menos fre-
quentes ou importantes. Tão pouco têm sido uma questão problemática na programação 
conjunta com os Estados-Membros, facilitada conjuntamente pela DG DEVCO e o SEAE.  

27 Através da Programação conjunta, instituições europeias e Estados-Membros  estabelecem uma estratégia coletiva de apoio 
à estratégia nacional de desenvolvimento do país,  com base numa divisão do trabalho setorial entre cada doador, e dotações 
financeiras multianuais indicativas. Ver por exemplo Capacity4dev, 2015.
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Tabela 5: Principais instrumentos financeiros da ação externa da UE para 2014-2020

Instrumento Cobertura Geográfica (G)/Temática (T) Entidade gestora Orçamento (€)

ICD - Instrumento de 
cooperação para o 
desenvolvimento 

G/T: América Latina, Ásia, região do Golfo, Médio 
Oriente, África do Sul. Além dos programas geográ-
ficos, inclui programas temáticos ao nível global: 
- Bens Públicos Mundiais e Desafios Globais
- Sociedade Civil e Autoridades Locais
- Programa Pan-Africano (para apoiar a parceria 
estratégica entre África e a UE)

DG DEVCO 11,7 mil milhões

IEV - Instrumento Europeu 
de Vizinhança

G: Abrange a Rússia e 16 países parceiros situados 
a Leste e a Sul das fronteiras da UE (Argélia, 
Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Egito, Geórgia, 
Israel, Jordânia, Líbano, Líbia, República da 
Moldávia, Marrocos, territórios palestinianos 
ocupados, Síria, Tunísia e Ucrânia). Além da pro-
gramação bilateral, cobre  programas regionais e 
de cooperação transfronteiriça.

DG DEVCO 15,4 mil milhões

IPA II - Instrumento de 
Assistência de Pré-Adesão 

G: Assistência técnica e financeira aos países 
candidatos ou potencialmente candidatos a UE - 
Balcãs e Turquia.

 DG REGIO 11,7 mil milhões

IP - Instrumento de Parceria 
(para a Cooperação com 
países terceiros)

G: Apoio às parcerias económicas estratégicas e à 
cooperação empresarial e comercial com países 
industrializados.

FPI 955 milhões 

Instrumento para a 
Gronelândia

G: Gronelândia DG DEVCO 184 milhões

IEP - Instrumento de 
Estabilidade e Paz

T: Assistência em situações de crise ou crise 
emergente para prevenir conflitos (art.º. 3 do 
Regulamento); prevenção de conflitos,  consolida-
ção da paz e preparação para situações de crise 
(art. 4); e para fazer face a ameaças globais e 
transregionais (art.5).

FPI (art. 3 e 4) 
DG DEVCO (art. 5)

2,3 mil milhões

IEDDH - Instrumento 
Europeu para a Democracia 
e os Direitos Humanos

T: Promoção da democracia, dos direitos huma-
nos e do Estado de direito, através do apoio à 
sociedade civil, organismos de defesa dos direitos 
humanos, e missões de observação eleitoral.

DG DEVCO 1,3 mil milhões

ICSN - Instrumento para a 
Cooperação no domínio da 
Segurança Nuclear

T: Promoção da segurança nuclear, proteção 
contra as radiações e a aplicação de salvaguardas 
eficientes e eficazes de material nuclear em países 
terceiros

DG DEVCO 225 milhões

Ajuda Humanitária Ajuda de emergência DG ECHO 6,6 mil  milhões

PESC – Política Externa e de 
Segurança Comum

Fundos para operações/missões PESC, represen-
tantes especiais da UE e assistência no âmbito da 
não proliferação e desarmamento

FPI 2,3 mil milhões

Externo ao Orçamento:

FED: 11º Fundo Europeu de 
Desenvolvimento

Financiamento da assistência aos países de África, 
das Caraíbas e do Pacífico (ACP) no âmbito da par-
ceria e diálogo ao abrigo do Acordo de Cotonou

DG DEVCO 29,1 mil milhões

O Tratado de Lisboa confere igualmente mais poderes ao Parlamento Europeu, não só en-
quanto autoridade orçamental, mas também na aprovação e controlo da execução da po-
lítica de Desenvolvimento. Isto obriga a um maior e mais frequente diálogo da Comissão 
Europeia e do SEAE com o Parlamento Europeu. A programação do Instrumento de coo-
peração para o desenvolvimento (ICD) é apontada como um caso positivo de colaboração 
mais estreita, que permitiu um processo mais célere e eficaz da sua aprovação. O Parla-
mento Europeu assume-se também como um garante da coerência das políticas, incluin-
do em matéria de comércio internacional, fazendo o acompanhamento dos processos de  
negociação de acordos comerciais e a sua coerência com as políticas desenvolvimento. 

O Tratado de Lisboa parece, pois, ter dado um impulso a várias agendas políticas de há 
longa data, como a coerência das políticas de ação externa e a programação conjunta, 
que as instituições e Estados-Membros não tinham até agora conseguido fazer avançar 
de forma significativa. O SEAE tem tido aí um papel de relevo, quer pelo seu mandato de 
coordenação, quer enquanto ator e porta-voz da ação externa da UE. Se bem que faltem 
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ainda instrumentos para avaliar de forma mais concreta o seu papel, o SEAE e a nova Co-
missão parecem estar a ter um papel positivo na promoção da coerência da ação externa 
europeia, ou pelo menos a dar um impulso a esforços nesse sentido. A crise dos refugia-
dos ilustra, no entanto, as dificuldades ainda bem patentes da União Europeia em agir 
de forma coerente, rápida e consistente com os seus valores democráticos e de direitos 
humanos em situações de crise. 

Muitos dos desafios da política de desenvolvimento requerem abordagens que vão além 
da cooperação europeia e que se enquadram em políticas ao nível global. A UE tem uma 
palavra importante em instituições internacionais com um papel relevante na resposta a 
estes desafios e na implementação dos ODS, nomeadamente na definição das prioridades 
e critérios de ação de instituições como o Banco Mundial, agências das Nações Unidas, 
etc. Nesse sentido, é necessária também uma ação mais coordenada e coerente das ins-
tituições europeias e Estados-Membros nestes fóruns internacionais. 

Financiamento e parcerias com setor privado e sociedade civil 

No âmbito das mudanças em curso na política europeia de cooperação e de acordo com 
a Agenda para a Mudança, uma alteração significativa na abordagem e utilização da APD 
europeia situa-se no tipo de relação e nas modalidades/objetivos do apoio e envolvimento 
da sociedade civil dos países parceiros e do setor privado, enquanto atores do desen-
volvimento. Se bem que nenhum destes atores seja novo na política europeia de Desen-
volvimento, a UE definiu uma abordagem mais estratégica para o relacionamento com 
estes atores, numa lógica de parceria, bem como modalidades de ajuda e instrumentos 
de colaboração e diálogo que se pretendem mais adaptados. 

As orientações políticas definidas na Comunicação da Comissão Europeia sobre o papel da 
sociedade civil na democracia e desenvolvimento sustentável (Comissão Europeia, 2012) 
propõem uma colaboração fortalecida e uma abordagem mais estratégica com as orga-
nizações dos países parceiros. No processo de programação de 2014-2015, foi solicitada 
a todas as Delegações da UE a elaboração de uma estratégia ou Roteiro para o envolvi-
mento da UE (incluindo os Estados-Membros) com a sociedade civil local e a realização 
de consultas com estes atores no processo de programação. No caso do 11º FED, o apoio 
à sociedade civil aparece como 4º setor focal (previsto na Agenda para a Mudança) na 
maioria dos países onde a Governação é um setor focal (Herrero et al., 2015). Não só se 
verifica um aumento do apoio à sociedade civil, mas também o reconhecimento do papel 
da sociedade civil na governação e desenvolvimento equitativo e sustentável, a par dos 
esforços de reconstrução ou reforço das  instituições do Estado. 

Do mesmo modo, a referência ao apoio e envolvimento do setor privado está mais presen-
te no exercício de programação do 11º FED. O papel do setor privado no desenvolvimento 
representa talvez o principal vetor de mudança na abordagem da política europeia de 
cooperação. Reflete um amplo consenso de que a APD por si só não é motor de desenvol-
vimento, mas pode ser melhor utilizada para mobilizar e utilizar bem as receitas fiscais, 
mobilizar outras fontes de financiamento de desenvolvimento inclusivo e de criação de 
emprego, bem como favorecer condições para um investimento garantido e responsável. 
Os objetivos desta mudança na  política europeia estão definidos na Comunicação da Co-
missão Europeia que define os princípios subjacentes ao reforço do papel do setor privado 
do desenvolvimento (Comissão Europeia, 2014). 

Esta estratégia passa pelo apoio ao desenvolvimento do setor privado nos países em de-
senvolvimento, pela ligação entre o apoio aos setores produtivos e o setor privado, e por 
um maior envolvimento e consciencialização do papel destes atores na implementação 
dos ODS. Passa também pela adoção de medidas e criação de instrumentos que favore-
çam o desenvolvimento e incentivem o envolvimento do setor privado (p.ex. através de 
diálogo, instrumentos de ‘blending’, criação de condições mais favoráveis a um clima 
de investimento). Os princípios que devem reger as parcerias público-privadas deverão 
ser aprofundados. Os incentivos ao envolvimento do setor privado terão também que ser 
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esclarecidos e desenvolvidos. Conforme sugerido por alguns analistas, a revisão da estra-
tégia conjunta da ‘Ajuda para o Comércio’ em 2016 oferece oportunidades nesse sentido, 
procurando medidas inovadoras que vão para além do enfoque em medidas reguladoras 
ou em instrumentos puramente de cooperação para o desenvolvimento que poderão não 
ser os mais atrativos para o setor privado (ECDPM; 2015c). 

Além disso, os instrumentos de apoio da União Europeia ao setor privado não são neces-
sariamente os mais adaptados a Pequenas e Médias Empresas, mas prevalece a posição 
de que a Comissão Europeia ou as Delegações da UE não poderão gerir muitos ‘pequenos 
projetos’. Por outro lado, os pequenos atores do setor privado e da sociedade civil terão 
que se organizar em rede, em consórcios ou em parcerias público-privadas com institui-
ções locais para poderem apresentar e gerir projetos de maior dimensão, ou ter acesso a 
financiamentos para projetos de menor dimensão geridos por entidades locais.

Novas oportunidades e desafios para a coerência  
e coordenação com os Estados-Membros   

Estas mudanças na política europeia, nomeadamente a Programação Conjunta e a utiliza-
ção da ajuda como incentivo à mobilização de outros recursos, deverão levar a uma maior 
colaboração entre instituições europeias e agências nacionais europeias, visando criar 
mais oportunidades de coerência e sinergias com políticas nacionais dos Estados-Mem-
bros. No entanto, isto vai exigir também por parte dos Estados-Membros alguma clareza 
e tomada de posição relativamente às mudanças, já evidentes, quer nas orientações da 
poltica europeia de desenvolvimento, quer nas prioridades políticas e geográficas. Para 
alguns Estados-Membros, incluindo Portugal, poderá requerer igualmente uma maior 
abertura ao trabalho com outros e novos atores, para além das tradicionais zonas e áreas 
da cooperação portuguesa ainda muito confinadas à mais-valia da língua (ver capítulo 2). 

Outro desafio a uma política europeia de desenvolvimento mais coerente e eficaz continua 
a ser a vontade política e a disponibilidade de recursos financeiros para o funcionamento 
interno das instituições, para a afirmação da ação da UE como ator global, bem como a 
efetiva implementação da estratégia definida na Agenda para a Mudança e nas comunica-
ções subsequentes que desenvolvem a nova estratégia europeia. Isto passa também pelo 
cumprimento dos compromissos em termos de volume de APD, bem como uma melhor 
definição de como capitalizar a APD com base em lições das experiências em curso de 
aplicação da nova estratégia europeia.

O critério de diferenciação da ajuda e o objetivo de potenciamento catalisador da APD 
para a redução da pobreza e a promoção do desenvolvimento sustentável poderão não ser 
sempre compatíveis. Assim, haverá que fazer uma avaliação das vantagens e desvanta-
gens de uma aplicação restrita do princípio da diferenciação. 

Os pequenos atores 
do setor privado e da 
sociedade civil terão 
que se organizar em 
rede, em consórcios 
ou em parcerias 
público-privadas com 
instituições locais para 
poderem apresentar e 
gerir projetos de maior 
dimensão, ou ter acesso 
a financiamentos para 
projetos de menor 
dimensão geridos por 
entidades locais.

“



CAPÍTULO 2 

A COOPERAÇÃO PORTUGUESA 
FACE AO CONTEXTO GLOBAL
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2.1.  BREVE EVOLUÇÃO DA COOPERAÇÃO PORTUGUESA PARA O DESENVOLVIMENTO

Não é objetivo deste capítulo fazer um resumo exaustivo da cooperação portuguesa28. 
Destacam-se apenas alguns pontos e dados considerados relevantes para a compreen-
são de características-chave da política e do sistema português de cooperação para o de-
senvolvimento. Assim, o Quadro 1 faz um resumo dos marcos mais importantes no plano 
das orientações estratégicas oficiais, do enquadramento institucional e de outras datas e 
mecanismos relevantes nas últimas duas décadas. O Anexo II apresenta uma tabela com-
parativa dos 3 documentos estratégicos da cooperação portuguesa (1999, 2005 e 2014), 
relativamente ao enquadramento internacional, missão/objetivos da cooperação portu-
guesa, abordagens, princípios de atuação, prioridades geográficas e setoriais e atores da 
cooperação, referindo as principais mudanças e inovações dos documentos. São ainda 
mencionados os outros documentos de orientação estratégica da cooperação portuguesa.

Fazendo um resumo das principais fases pelas quais passou a política e o sistema da 
cooperação portuguesa, podemos considerar a existência, grosso modo, de 4 fases:

i. 1976 a 1990. Institucionalmente marcada pela criação do Instituto da Cooperação 
Económica (1976) e pela Direção Geral de Cooperação (1979), esta fase é caracteri-
zada pelo início de esforços tutelados pelo MNE de negociação e cooperação com 
as antigas colónias portuguesas. Só no Governo de 1983-85 surge o termo “política 
de cooperação”. A cooperação é tratada de forma abstrata e sem grandes preocu-
pações de contabilização (Afonso, 1995), sendo importante a adesão de Portugal à 
Comunidade Europeia, em 1986.

ii. 1991 a 2002. O início da década de 1990 é um ponto de viragem para a cooperação 
portuguesa: o país é readmitido no CAD-OCDE como doador; os programas de Go-
verno passam a conter intenções e prioridades setoriais; é criado o Fundo para a 
Cooperação Económica (1994) e depois a Agência Portuguesa de Apoio ao Desen-
volvimento (1999), enquanto braços financeiros da Cooperação; é decidida a cria-
ção de programas (PIC e PAC) com os destinatários da ajuda ao desenvolvimento 
e elaborado o primeiro documento de orientação estratégica da cooperação (1999); 
e a Plataforma Portuguesa das ONGD, criada já em 1985, começa a consolidar-se 
nomeadamente após a aprovação da lei que reconhece o estatuto de ONGD (1994).

iii. 2003 a 2011. Fase de grande restruturação e consolidação da cooperação portugue-
sa, com a estruturação e profissionalização do setor. De entre as mudanças mais 
relevantes, destacam-se: a consolidação de uma agência de cooperação (IPAD) e 
de uma estratégia agregadora dos vários atores (Visão Estratégica, 2005); toda a 
estruturação dos processos e programas de cooperação (programas indicativos 
plurianuais alinhados com os principais países parceiros, fichas de projeto, defi-
nição de critérios e indicadores, desenvolvimento de uma capacidade de avaliação, 
nomeadamente externa); a incorporação dos princípios internacionais de eficácia da 
ajuda e dos ODM no modus operandi da ação portuguesa; o processo de profissiona-
lização da cooperação, incluindo uma maior especialização dos recursos humanos 
nesta área; a criação e revisão de instrumentos relevantes para o funcionamento do 
setor (agentes da cooperação, bolsas, etc.); a estruturação do relacionamento com 
a sociedade civil e particularmente com as ONGD (linhas de cofinanciamento em 
cooperação e em educação para o desenvolvimento, aprofundamento do relaciona-
mento com a Plataforma Portuguesa das ONGD); o surgimento da Educação para o 
Desenvolvimento como uma prioridade da cooperação portuguesa, objeto de orien-
tações estratégicas específicas; a tentativa de aumentar a coerência (Resolução so-
bre Coerência das Políticas para o Desenvolvimento) e a coordenação entre atores 
(nomeadamente através de mecanismos como a CIC ao nível intergovernamental, 

28 Para uma análise detalhada da cooperação portuguesa até 2010, ver por exemplo IPAD (2011) e Plataforma Portuguesa das ONGD 
(2012). Após 2011, ainda não existem publicações substantivas de balanço ou sobre a evolução recente da política de cooperação, com 
exceção das Factsheets da Plataforma das ONGD, que fazem uma análise até 2012 (Oliveira, 2013a e 2013b). Muito relevante é o exame 
do CAD-OCDE de 2015 à Cooperação Portuguesa, recentemente publicado, cujas recomendações são apresentadas no Anexo III.
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ou o Fórum da Cooperação no plano do diálogo e consulta entre várias entidades); 
a abertura ao público e aos jovens (Dias do Desenvolvimento, INOV Mundus, etc.); a 
criação de instrumentos de financiamento na área da Educação (Fundo da Língua, 
com comissão decisória de seis Ministérios); a criação de organismos/mecanismos 
orientados para a mobilização do setor privado (SOFID, FECOOP). Neste período ve-
rificou-se também uma perda de capacidade de vários ministérios setoriais no plano 
bilateral em resultado dos processos de racionalização da Administração Pública.

iv. 2012 ao presente: período marcado pelo programa de ajustamento em Portugal, 
originando grandes cortes financeiros, bem como por novas opções estratégicas e 
institucionais para a cooperação portuguesa (ver pontos seguintes).

No geral, podemos afirmar que existem algumas características de continuidade, ineren-
tes à política e ao sistema da cooperação portuguesa até ao presente, destacando-se:

– A assunção da cooperação para o desenvolvimento como um dos vetores da política 
externa portuguesa, pelas várias forças políticas e legislaturas;

– A multiplicidade de agentes e intervenientes envolvidos em ações de cooperação, 
através de um sistema “descentralizado” onde atuam ministérios e institutos públi-
cos especializados, Assembleia da República, tribunais, autarquias, universidades e 
politécnicos públicos e privados, representantes de igrejas, fundações, associações 
empresariais, ONGD, associações de migrantes, etc.;

– O enfoque geográfico prioritário nos PALOP e Timor-Leste;

– O enfoque setorial, na prática, nas questões da capacitação nos mais variados se-
tores (educação, saúde, justiça, segurança e defesa, finanças, apoio a órgãos de 
soberania, organizações, etc.);

– Ao nível multilateral, o enfoque no continente africano e, particularmente, nos paí-
ses menos avançados e em situação de fragilidade, bem como o reforço do espaço 
lusófono.
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Quadro 1: Síntese da Evolução da Política de Cooperação Portuguesa nos últimos 20 anos

1976
ICE – Instituto da Cooperação 
Económica

1979
DGC - Direção Geral de 
Cooperação

1991
FCE – Fundo para a 
Cooperação Económica

1999
APAD – Agência Portuguesa 
de Apoio ao Desenvolvimento
(tutela MNE + M.Finanças)

1994-2003
ICP – Instituto da Cooperação 
Portuguesa

2003-2011
IPAD – Instituto Português de 
Apoio ao Desenvolvimento*

2012-
Camões – Instituto da 
Cooperação e da Língua, I.P.
(resultante da fusão com o 
Instituto Camões)**

Responsáveis da Tutela (Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação)

10-1995
José Lamego

11-1997
Luís Amado

04-2002
Lourenço  
dos Santos

10-2003
Maria Manuela 
Franco

07-2004
Henrique  
de Freitas

03-2005
João Gomes 
Cravinho

06-2011
Luís Brites 
Pereira

04-2013
Francisco 
Almeida Leite 

07-2013
Luís Campos 
Ferreira

11-2015
Teresa 
Ribeiro

XIII Gov XIII e XIV Gov XV Gov XV Gov XVI Gov XVII e XVIII Gov XIX Gov XIX Gov XX Gov XXI Gov

1999

A Cooperação Portuguesa no Limiar  
do Século XXI

RCM 43/99 

2005

Uma Visão Estratégica para a Cooperação 
Portuguesa

RCM 196/2005 

2014

Conceito Estratégico da Cooperação  
Portuguesa 2014-2020

RCM 17/2014

O
ut

ra
s 

da
ta

s 
e 

 
m

ec
an

is
m

os
/o

rg
an

is
m

os
 r

el
ev

an
te

s
Q

ua
dr

o 
In

st
it

uc
io

na
l

O
ri

en
ta

çõ
es

 E
st

ra
té

gi
ca

s
(p

ar
a 

al
ém

 d
os

  p
ro

gr
am

as
 d

e 
G

ov
er

no
)

* A ajuda ao desenvolvimento e o investimento empresarial / apoio à cooperação económica passam a ser domínios de intervenção diferenciados, que têm um enquadramento distinto 
ao nível das tutelas. Através do DL. 35-A/2003 o ICEP passa a ter as funções no âmbito da cooperação externa do setor empresarial. É também neste último âmbito que se insere a 
SOFID – Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento, criada em 2007.

**  É atualmente a agência oficial portuguesa de Cooperação para o Desenvolvimento e de promoção externa da língua e cultura portuguesas. Criado pelo Decreto-Lei n.º 21/2012, de 30 de 
janeiro, em resultado da fusão do Instituto Camões, IP e do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, IP, cujo processo se concluiu com a publicação do Despacho nº 8613/2013, 
de 3 de junho, o Camões, IP  é um instituto público, integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. De acordo com a 
Portaria 194/2012, de 20 de junho, que aprova os Estatutos do Camões, IP, o Instituto está dotado de três unidades orgânicas nucleares: Direção de Serviços de Cooperação;  Direção 
de Serviços da Língua e Cultura e Direção de Serviços de Planeamento e Gestão. Para além dos serviços centrais (Sede), em Lisboa, desenvolve atividade no estrangeiro através 
duma rede externa, composta por programas, projetos e ações de cooperação para o desenvolvimento (PPA), Centros Culturais Portugueses (CCP) e unidades dirigidas ao ensino do 
português no estrangeiro (Rede EPE). A Rede EPE, por sua vez, compreende as Estruturas de Coordenação do Ensino de Português no Estrangeiro, o corpo de docentes do ensino de 
português e os Centros de Língua Portuguesa.

*** O Conselho de Ministros para os Assuntos da Cooperação reuniu entre 1999 e 2001; as Delegações da Cooperação Portuguesa nunca foram formalizadas na prática, não obstante a 
existência de técnicos de cooperação no terreno.

2005 (PRACE) e 
2011 (PREMAC)

Programas de restruturação da 
Administração Central; determinam a extinção 

das unidades exclusivamente dedicadas à 
Cooperação nos Ministérios setoriais 

2008
Criação do Fundo da 

Língua Portuguesa (DL. 
n.º 248/2008)

2008
Fórum da 

Cooperação para o 
Desenvolvimento

1999
Criação das delegações da 
Cooperação Portuguesa***
 (RCM 43/99 e DL.296/99)

1998
Cria-se o Conselho de 

Ministros para os Assuntos da 
Cooperação***

(DL. 267/98)1991
Readmissão de Portugal no CAD-

OCDE, findo o programa  
de assistência do FMI.

1985
CIC – Comissão Interministerial para 

a Cooperação
(DL.175/85, reestruturação pelo  
DL. 58/94, 127/97 e DL. 301/98)

1994
Lei 19/94: Estatuto 

das ONGD

2007
Criação da SOFID
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Tendo em conta a evolução histórica, é relevante também salientar algumas alterações e 
tendências gerais que marcam a evolução recente da cooperação portuguesa, bem como 
as perceções recolhidas nos inquéritos e entrevistas realizados sobre seis características 
ou evoluções factuais29. 

Diminuição do volume da ajuda portuguesa ao desenvolvimento. A partir de 2011, tem-se 
registado um decréscimo gradual e contínuo dos volumes de APD, quer bilateral quer 
multilateral, expresso também na diminuição da quantidade relativa da ajuda em relação 
ao rendimento nacional bruto (RNB) - ver tabela 4. Os cortes financeiros, em boa medida 
derivados da crise e do programa de ajustamento, fizeram-se sentir de forma aguda na 
cooperação para o desenvolvimento, com uma diminuição anual da APD líquida na ordem 
dos 11,2% em 2012, 18,6% em 2013 e 12% em 2014. 

Relativamente ao orçamento da agência de cooperação, o orçamento global do Camões, 
I.P. foi de 62,42 milhões de euros em 2014 (66,54 milhões em 2013), dos quais 27,32 mi-
lhões correspondem à execução da Cooperação para o Desenvolvimento. Pode verificar-
-se uma diminuição gradual dos montantes implementados pela agência de cooperação 
em atividades de cooperação para o desenvolvimento (tabela 4).

A diminuição dos montantes de APD verificou-se tanto no plano bilateral como multilate-
ral – mantendo-se relativamente constantes o equilíbrio entre o peso da ajuda bilateral 
e multilateral (na ordem dos 63% bilateral e 37% multilateral, sendo mais de 85% desta 
última o contributo para a União Europeia, através do Orçamento da CE, do FED e do BEI 
– o que também contribui para o facto de mais de 70% da APD portuguesa ser canaliza-
da através do Ministério das Finanças). Cabo Verde e Moçambique representaram, entre 
2010 e 2014, mais de 60% da APD bilateral portuguesa.
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noutros setores em Portugal, teve como objetivo principal cortar custos, frequentemente 
sem ter em conta os impactos negativos desses cortes ou a perda de oportunidades de 
multiplicação dos fundos. Por outro lado, essas medidas foram tomadas sem uma perspe-
tiva ou visão estratégica que permitisse salvaguardar algumas das mais-valias da coopera-
ção portuguesa. 

• A diminuição dos valores de ajuda ao desenvolvimento foi mais sentida na ajuda bilateral, 
pelo impacto que teve nos programas e projetos desenvolvidos diretamente com os países 
parceiros. Foi feito um esforço enorme de manutenção dos principais projetos nos países 
prioritários.

• A defesa da manutenção do compromisso dos 0,7% de APD/RNB é justificável no plano 
multilateral, por corresponder a uma posição de compromisso que não deve ser menospre-
zada, mas entra em contradição com a evolução no plano interno, sendo urgente a criação 
de um calendário progressivo e faseado de evolução da APD Portuguesa, que permita 
assegurar credibilidade na defesa desta meta.

29 São apenas referidos alguns factos recentes da evolução da política e sistema da cooperação portuguesa, ao nível macro, sem 
nenhuma pretensão de balanço ou de avaliação das opções prosseguidas. Salientam-se as alterações e não os elementos de 
continuidade. Ao nível das perceções recolhidas, são mencionadas aquelas que foram mais referidas e/ou que não suscitaram 
contestação nas entrevistas realizadas.
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Tabela 6: Evolução da APD Portuguesa, 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

APD Portuguesa em % do Rendimento Nacional Bruto (RNB)     

APD Portuguesa total 0,29% 0,31% 0,28% 0,23% 0,19%

APD Portuguesa destinada aos Países Menos Avançados (PMA)a) 0,14% 0,16% 0,10% 0,08% 0,05%

APD Portuguesa (Milhões EUR)      

APD Líquida  490 509 452 368 324

   Variação anual  3,90% -11,2% -18,6% -12,0%

Composição da APD portuguesa (Milhões EUR)      

   Bilateral 299 343 309 228 186

   Multilateral 191 166 143 140 139

APD portuguesa por tipo de Financiamento (%)      

APD Bilateral      

   Donativos 53,1% 33,3% 30,4% 39,2% 49,9%

   Empréstimos 46,9% 66,7% 69,6% 60,8% 50,1%

APD Total (Bilateral + Multilateral)      

   Donativos 71,3% 55,0% 52,4% 62,3% 71,3%

   Empréstimos 29,0% 45,0% 48,0% 38,0% 29,0%

Grau de Desligamento da Ajuda Bilateral Portuguesa     

   Ajuda Desligada 42,6% 27,5% 24,6% 29,9% 34,5%

   Ajuda Ligada 57,4% 72,5% 75,4% 70,1% 65,5%

Orçamento do Camões - Instituto da Cooperação 
e da Língua (Milhões de EUR) 2009 c) 2010 c) 2011 c) 2012 2013 b) 2014 b)

Execução da Cooperação para o Desenvolvimento d) 44,74 52,20 37,64 32,49 34,86 27,32

Fonte: Camões, I.P.

a)  Contrariamente ao que acontece nos restantes anos considerados, no ano de 2014, o valor da APD destinada aos PMA ainda não 
inclui os valores imputados das contribuições multilaterais. Esse apuramento é feito pelo CAD-OCDE e não se encontrava ainda 
disponível à data do estudo.

b)  Fonte: Relatório de Gestão e Contas do Camões, I.P.
c)  Orçamento do IPAD. Fonte: Relatório de Atividades anual do IPAD; inclui Orçamento do Fundo da Língua Portuguesa e PIDDAC
d)  Corresponde à execução registada como Cooperação para o Desenvolvimento (e não a um valor de orçamento). Inclui Execução da 

Cooperação Delegada

Nota: o Plano de atividades do Camões, I.P. para 2015 prevê um orçamento de 14,68 milhões de eurospara a cooperação para o 
Desenvolvimento

Novo conceito estratégico. O Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa, aprovado 
em 2014 com um horizonte temporal de seis anos, reafirma as prioridades estratégicas, 
setoriais e geográficas da visão anterior, mas salienta a intenção de aumentar o envol-
vimento da cooperação portuguesa em “novas” áreas, onde se incluem o ambiente, as 
energias renováveis e o mar. Para além disso, manifesta um interesse renovado de en-
volvimento do setor privado nas ações de cooperação.
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rior, de 2005. Contudo, no que concerne a alguns aspetos, como a língua e o setor privado, 
apresenta uma abordagem que parece configurar uma rutura com a lógica anterior que 
estava associada ao conceito de “ajuda desligada”.

• O conceito estratégico é um esforço válido mas sem efeitos práticos se não for objeto de um 
plano de implementação concreto, com metas, indicadores, divisão de trabalho (como é que 
cada ator contribui para essa estratégia) e mecanismos definidos de acompanhamento e de 
colaboração/complementaridade. 

• A cooperação portuguesa tem vários documentos estratégicos – nomeadamente as estraté-
gias setoriais – mas as dificuldades estão normalmente na implementação, ficando muitas 
vezes aquém em termos de liderança, de recursos e de mecanismos necessários para a 
operacionalização.

• Não obstante a aposta necessária em novas áreas, não existem no terreno novas orienta-
ções e em alguns dos países parceiros a cooperação bilateral pouco se alterou em termos 
de setores (e das mais-valias portuguesas).
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Alteração institucional: novo organismo responsável pela cooperação para o desen-
volvimento. Em termos institucionais, verificou-se um downgrade da cooperação nos 
 últimos anos. A fusão do IPAD com o Instituto Camões realizou-se a partir de 2012 (Gover-
no de Portugal, 2012a e 2012b), criando-se o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, 
I.P. como “organismo da administração pública portuguesa responsável pela supervisão, 
direção e coordenação da cooperação para o desenvolvimento, cabendo-lhe a condução 
dessa política pública, e pela política de promoção externa da língua e da cultura por-
tuguesas”. A tutela é do MNE, sendo que o Camões, I.P. reporta a dois Secretários de 
Estado – Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e Secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e Cooperação - consoante a área de atuação. A fusão da agência de 
cooperação com a agência da língua e cultura, com a gestão da cooperação a depender de 
uma direção de serviços, é esclarecedora da ausência de prioridade estratégica conferida 
ao setor da cooperação nos últimos anos.
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de uma decisão política baseada numa análise estruturada que a apoiasse, envolvendo as va-
riáveis estratégicas, institucionais, metodológicas, éticas, financeiras, de recursos humanos, 
ou dos compromissos internacionais. Nesse sentido, representou uma oportunidade, não 
aproveitada, de repensar o modelo e instrumentos da cooperação, nomeadamente analisan-
do outros modelos e outros doadores, em que as agências de cooperação são cada vez mais 
robustas e têm muito mais instrumentos ao dispor.

• Na prática, a constituição do Camões, I.P. não resulta de uma fusão efetiva (com exceção das 
estruturas administrativas e de gestão), na medida em que as duas áreas se desenrolam em 
paralelo como dois braços separados que prosseguem objetivos, finalidades e atividades (e 
orçamentos) diferentes. As funções das duas áreas permanecem no essencial as mesmas 
das dos institutos anteriores, com menos recursos humanos e financeiros. Isto contribui 
para o facto de a fusão ainda não se ter materializado na afirmação de uma nova cultura, 
mais sólida, articulada e pró-ativa, quer do ponto de vista organizacional, quer do ponto de 
vista da política de cooperação e da estratégia que esta deve servir.

• Prevalece a opinião de que a fusão dos dois institutos representou, no geral, uma perda para 
a cooperação para o desenvolvimento, seja pelo facto de estrategicamente a fusão entre 
língua e cooperação ser desadequada aos desafios atuais, seja pela forma como a fusão foi 
feita e implementada na prática. Ou seja, veio interromper um processo de consolidação 
e profissionalização, no plano interno e da imagem externa. Não obstante os princípios 
de racionalização e otimização que possam ter estado na origem da fusão das estruturas, 
esta perda de capacidade manifestou-se ao nível da memória institucional, dos recursos 
humanos qualificados disponíveis - numa altura em que o setor da cooperação é cada vez 
mais exigente e profissionalizado - ou ao nível dos procedimentos, uma vez que o IPAD tinha 
uma estruturação de procedimentos mais racionalizada, detalhada e transparente, dados os 
requisitos internacionais no plano da cooperação.

• O período de reformulação e adaptação institucional, que se prolongou por praticamente 2 
anos, não contribuiu para responder da forma mais eficaz aos efeitos da crise económica, 
uma vez que a existência de uma agência de cooperação autónoma, consolidada e com iden-
tidade própria poderia ter permitido responder de outras formas aos cortes orçamentais, 
para minimizar esse impacto.

• Apesar da interligação da promoção da língua com a cooperação poder gerar sinergias na 
prática, estas estão bastante limitadas aos projetos no setor da Educação e podiam ter sido 
aproveitadas outras potencialidades.

• A imagem que passa para o público em geral e para os próprios atores da cooperação é a 
de que houve uma absorção da cooperação pela língua, nomeadamente pelo facto de os 
elementos de visibilidade serem os do Instituto Camões (a designação da instituição que é 
associada à língua e cultura, incluindo nos países parceiros; o website e o facebook, entre 
outros). No entanto, a perda de identidade e da “marca própria” também se verifica no setor 
da língua/cultura, face ao anterior Instituto Camões. Seria importante capitalizar nas van-
tagens identitárias das duas instituições anteriores para potenciar uma imagem de marca 
nacional no exterior.

• A fusão foi efetuada num contexto legal e jurídico interno adverso, o que não contribuiu 
para agilizar a capacidade de resposta da cooperação portuguesa, uma vez que o programa 
de ajustamento português tornou mais complicada a contratação de serviços, de bens, de 
recursos humanos.

• O downgrade da cooperação para o desenvolvimento não resulta apenas da fusão, mas seria útil 
conduzir uma avaliação e um balanço desse processo, numa altura em que passaram três anos.

Nota: O inquérito por questionário incluía uma questão específica (Questão 2.) sobre os efeitos das 
mudanças institucionais e particularmente da fusão, cujos resultados são analisados no Anexo I. 
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Instrumentos de Programação. No plano da programação com os países parceiros, está 
a ser efetuada uma transição de Programas Indicativos de Cooperação (PIC) para Progra-
mas Estratégicos de Cooperação (PEC). Isto corresponde a uma tentativa de fazer corres-
ponder a cooperação às necessidades dos países parceiros, que vão muito para além da 
ajuda ao desenvolvimento, e às mais-valias de Portugal, apostando num relacionamento 
mais multifacetado e estratégico. Tem ainda por objetivo adotar uma linguagem mais 
pragmática e abrangente.
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muito semelhantes e não se traduzindo ainda a retórica das “parcerias mutuamente benéfi-
cas” em aspetos concretos. Os Programas continuam a definir prioridades muito abran-
gentes e generalistas (p.ex. Governação e Direitos Humanos / Desenvolvimento Humano e 
Bens Públicos Globais) e a elencar uma listagem diversificada de ações e projetos da ajuda 
ao desenvolvimento, sem uma abordagem estratégica que seja integrada ou que promova a 
coerência das políticas para o desenvolvimento.

• Prevalece a lógica do somatório de partes, que por vicissitudes várias continuam a figurar e 
a ser percecionadas de forma quase estanque e pouco estruturada, em detrimento de uma 
abordagem mais coerente, consistente, sinérgica, complementar e mais focada na gestão 
com base em resultados. Isto não é algo que deriva dos Programas de Cooperação, mas 
o contrário, ou seja, os Programas são assim porque o sistema é fragmentado, porque a 
natureza da cooperação portuguesa favorece essa dispersão e porque a própria coopera-
ção não está organizada em torno de uma estratégica clara e concreta do ponto de vista da 
abordagem e dos objetivos específicos que prossegue.

• No geral, os programas estão alinhados com as estratégias de desenvolvimento dos 
países, quer em termos temporais quer de conteúdo, sendo isso um aspeto a valorizar, na 
medida em que é essencial para a apropriação e sustentabilidade dos mesmos. Contudo, na 
medida em que esses programas de desenvolvimento são muito abrangentes e constituem 
frequentemente uma checklist alargada de necessidades e ações, deve existir um esfor-
ço acrescido por parte da cooperação portuguesa para avaliar a hierarquização das suas 
prioridades.

• Os programas devem ser baseados num conhecimento profundo das realidades dos países, 
com abordagens, formas de atuação, objetivos e ações adaptadas a esses contextos e 
conjunturas.

• Continua a verificar-se um défice de coordenação e de envolvimento dos vários atores 
nacionais que intervêm na cooperação com os países, bem como do terreno, desde a conce-
ção dos programas à sua avaliação (ver capítulo 2.3.)

Instrumentos: crescimento da cooperação delegada. Estes acordos são definidos caso-
-a-caso, o que significa que o Camões, I.P. administra e gere recursos extra para a coo-
peração em países ou setores onde a mais-valia da cooperação portuguesa é reconhecida 
ao nível europeu. A Cooperação Delegada tem um peso pequeno – embora crescente - no 
cômputo geral dos compromissos de APD dos Estados-Membros da UE/CAD-OCDE e das 
instituições da UE (apenas 0,8% em 2013), mas para Portugal este tipo de cooperação 
possui um peso considerável no total de fundos para a cooperação para o desenvolvi-
mento, ultrapassando os 32 milhões de euros entre 2008 e 2014. Em 2014, o valor do or-
çamento dos planos de atividades dos projetos de Cooperação Delegada atingiu o mon-
tante €6.623.040,00 euros (Camões, I.P./MNE, 2015a), representando 35% do orçamento 
do Camões, I.P. para a cooperação bilateral. Estão atualmente em execução 7 acordos de 
cooperação delegada, conforme a Tabela 5.



48

P
ER

CE
ÇÕ

ES
 R

EC
O

LH
ID

A
S • A cooperação delegada tem a virtude de mobilizar recursos financeiros importantes para a 

cooperação portuguesa, numa altura em que a escassez de recursos é um fator determi-
nante da ação nesta área. No entanto, comporta também riscos, nomeadamente pelo facto 
de a agência de cooperação se poder tornar primordialmente num instrumento de execução 
de projetos para a cooperação europeia, com o ónus da implementação e reporte, com toda 
a burocracia e consumo de tempo e recursos que tal implica - em detrimento do papel de 
liderança, coordenação, pensamento e planeamento da cooperação que deve ter.

• É importante existir um equilíbrio entre a cooperação delegada e os programas de coope-
ração bilateral com os países parceiros, não gerando uma substituição de uma por outra, 
mas antes apostando na complementaridade. Tendo em conta que os parceiros internacio-
nais delegam na cooperação portuguesa a gestão de determinado programa pelo facto de 
as vantagens comparativas portuguesas naquele setor serem reconhecidas, a diminuição 
significativa dos programas bilaterais com alguns países parceiros pode colocar em risco o 
reconhecimento dessas mais-valias, ou seja, os fatores que determinaram essa delegação 
da cooperação.

• O uso estratégico da cooperação delegada implica que Portugal defina se quer trabalhar 
com outros, quem são esses parceiros privilegiados, e em que termos o pretende fazer. 
Nomeadamente, pode passar por aceitar que programas da cooperação portuguesa sejam 
também implementados por outros e não apenas que os outros deleguem na cooperação 
portuguesa a execução. 

• A execução de projetos de cooperação delegada exige equipas multidisciplinares na agência 
de cooperação e um envolvimento efetivo das estruturas no terreno, com clara divisão de 
competências. Exige também celeridade de procedimentos, uma abordagem de gestão 
específica e condições legais/jurídicas/administrativas que não constituam entraves à sua 
implementação.

• É importante realizar uma análise/avaliação do impacto que os projetos de cooperação 
delegada têm no terreno ao nível do relacionamento global da cooperação portuguesa com 
os países parceiros.

• A cooperação delegada, se for enquadrada numa lógica mais abrangente de parcerias, 
pode ser muito positiva para a cooperação portuguesa. É apenas um instrumento, entre 
outros, de implementação de projetos com outros parceiros, devendo essas parcerias ser 
ativamente promovidas a vários níveis – e com grande enfoque nos parceiros que já se 
encontram no terreno e que podem mobilizar recursos adicionais, como é o caso das Na-
ções Unidas, dos países e instituições da União Europeia, e da cooperação triangular. Isto 
implica que exista quer uma capacidade do terreno para identificar essas parcerias, quer 
uma capacidade central de as concretizar. 
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Tabela 7: Projetos de Cooperação Delegada Executados por  
Portugal na modalidade Gestão Indireta*

Título País
Financiamento  

UE
Classificação setorial  

(de acordo com CAD/OCDE) Estado

MINT - Apoio ao Desenvolvimento Insti-
tucional do Ministério do Interior

Moçambique 6.580.000€ 152 - Prevenção e Resolução 
de Conflitos, Paz e Segurança

Em fase de 
encerramento

RDP IV - Programa de Desenvolvimento 
Rural

Timor Leste 3.202.850€ 311 - Agricultura A decorrer

Programa de Justiça Timor  Leste 4.500.000€ 151 - Governo e Sociedade 
Civil

A decorrer

Programa de Comunicação Social Timor Leste 1.600.149€ 220 - Comunicações A decorrer

Programa de Apoio às Alterações 
Climáticas

Timor  Leste 1.900.000€ 410 – Proteção do Ambiente A decorrer

Projeto de Apoio à Melhoria da Qualidade 
e Proximidade dos Serviços Públicos nos 
PALOP/TL

PALOP&TL 4.8000.000€ 151 - Governo e Sociedade 
Civil

A decorrer

Projeto de Apoio à Consolidação do 
Estado de Direito nos PALOP/TL

PALOP&TL 6.650.000€ 151 - Governo e Sociedade 
Civil

A decorrer

ATIVA -Ações Coletivas Territoriais Inte-
gradas para a Valorização da Agricultura

Guiné Bissau 3.500.000€ 311 - Agricultura Em fase final de 
negociação

Total 32.732.999€

Fonte: Camões, I.P.

*  Gestão Indireta: a Comissão Europeia confia/delega tarefas de execução orçamental a países parceiros ou a organismos por eles 
designados. 

Nota: Para a Comissão Europeia, este enquadramento procura promover uma maior concentração da ajuda em países ou setores 
onde o valor acrescentado de um doador específico é maior, através de uma abordagem que visa a reciprocidade, a redução da 
fragmentação e a maximização da eficácia. A Comissão Europeia pode gerir fundos de um doador (através de um “Acordo de Trans-
ferência”) e pode delegar a gestão de fundos a outro doador (através de um “Acordo de Cooperação Delegada”). Neste caso, a Comis-
são autoriza agências e/ou entidades de um Estado-Membro – ou em casos excecionais, de outro país doador – a gerir um projeto/
programa de cooperação em seu nome, funcionando como um gestor de fundos. Só em 2014, foram assinados pela CE 82 acordos de 
cooperação delegada (num total de 296 entre 2008 e 2014) e 5 Acordos de Transferência (num total de 54, entre 2008 a 2014). Portugal 
não celebrou nenhum acordo de transferência e possui 7 acordos vigentes de cooperação delegada, estando outros em negociação.

Instrumentos: o peso dos empréstimos concessionais. O peso considerável da ajuda li-
gada no cômputo geral da cooperação portuguesa deriva do recurso a empréstimos con-
cessionais, que influencia, em grande medida, a variação da APD bilateral. O peso da 
ajuda ligada situou-se entre os 65% e os 75% da ajuda nos últimos 4 anos. As principais 
linhas de crédito concessional estão na sua maioria praticamente esgotadas, pelo que se 
prevê uma diminuição dos valores afetados a este instrumento (ver Tabela 6).
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parceiros que têm benefícios económicos para esses países e para as suas populações, 
constituindo uma alternativa mais favorável e menos onerosa do que os empréstimos de 
mercado. Nesse sentido, são instrumentos de alavancagem de recursos para os países 
parceiros, que complementam os seus orçamentos internos. No caso do apoio português, 
essas linhas de crédito são acionadas pelos países parceiros, ou seja, verifica-se uma 
grande apropriação e alinhamento com as suas prioridades, bem como uma previsibilidade 
dos financiamentos.

• No entanto, o recurso a estes instrumentos tem outros efeitos, já que é necessário ter 
atenção ao impacto no endividamento dos países parceiros. Deve existir um maior acom-
panhamento no sentido de analisar se os fundos foram utilizados de forma transparente 
e adequada aos fins a que se destinam e se os impactos no desenvolvimento foram os 
esperados.

• Quanto à “ajuda ligada”, apresenta-se como um facto a ter em conta que contradiz os 
compromissos assumidos no CAD-OCDE, enfraquecendo a posição portuguesa defendida 
nesse quadro. Tal é encarado, porém, como uma falsa questão para alguns intervenientes, 
na medida em que a internacionalização das empresas portuguesas é considerada mais 
relevante em termos políticos do que o preenchimento de um critério da OCDE.

• O uso deste instrumento deve também ter em conta as discussões no plano multilateral, 
nomeadamente as recentes decisões sobre a definição de concessionalidade, uma vez 
que a nova fórmula de cálculo da concessionalidade da ajuda irá possivelmente refletir-se 
numa diminuição da APD portuguesa (só é contabilizado o “grant equivalent”).
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Tabela 8: Linhas de Crédito Concessionais /APD

Utilização (EUR)

País / Linha (milhões de EUR)
Data da assinatura 
inicial e adendas até 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total

ANGOLA - 100 MEUR 17-07-2008 0 0 6.552.226 16.169.559 7.316.624 0 30.038.409

CABO VERDE - 200 MEUR* 24-11-2007 
29-06-2009 0 23.604.402 49.945.684 58.192.609 42.214.107 10.740.680 184.697.482

CABO VERDE / Porto de Sal-Rei - 30 MEUR 24-01-2014      25.350.000 25.350.000

CABO VERDE / Renováveis - 100 MEUR 29-06-2009  37.423.233 10.853.960 13.740.803 8.386.816 5.840.869 76.245.681

CABO VERDE / Habitação social - 200 MEUR 29-01-2010  0 7.011.656 18.408.125 41.763.187 41.815.149 108.998.117

MOÇAMBIQUE - 400 MEUR
01-07-2008 
08-09-2009 
03-03-2010

30.414.644 69.347.700 140.234.820 48.158.194 36.490.553 26.843.130 351.489.041

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE - 50 MEUR 25-02-2009 290.358 9.828.848 11.672.546 6.156.986 144.982 2 28.093.722

CHINA - 300 MEUR 20-05-2008 0 0 3.732.457 6.861.511 9.229.412 6.963.870 26.787.250

MARROCOS - 400 MEUR
26-11-2004 
17-04-2007 
02-06-2010

79.329.365 0 0 45.164.417 0 0 124.493.782

MARROCOS - 10 MEUR
16-05-2001 
26-05-2003 
17-04-2007

1.764.612 0 0 0 0 0 1.764.612

TUNÍSIA - 100 MEUR 13-03-2007 0 0 0 0 0 0 0

Fonte: Ministério das Finanças

*  Utilizada em portos, vias de acesso, pontes.
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2.2.  O PROCESSO DE REFORMULAÇÃO EM CURSO NOUTRAS COOPERAÇÕES 

As dinâmicas e tendências atuais do desenvolvimento e da cooperação, algumas das quais 
analisadas no capítulo 1, suscitam questões de adaptação e reformulação nos sistemas de 
cooperação para o desenvolvimento nos vários países doadores, para que continuem a ser 
relevantes nesse sistema internacional. Num mundo ideal, cada doador deveria caminhar 
no sentido de ter “new vision and new capacity to implement, with strong political leader-
ship, greatly increased capacity to deliver cross-sectorally, and improved parliamentary 
accountability, all backed up by high levels of public support” (ODI,2013).

Concretamente, e mais do que nunca, os desafios atuais exigem ações mais concertadas, 
abordagens inovadoras e pensamento “fora da caixa”. Ao pensarem sobre as opções e 
direções que querem seguir no futuro, as cooperações – e em particular as agências de 
cooperação – deverão pensar em como poderão:

– demonstrar liderança no sistema internacional, definindo a sua visão própria do 
que pretendem para o desenvolvimento global e qual o seu contributo e mais-va-
lias no contexto daquilo que é a divisão do trabalho dos vários parceiros ao nível 
internacional;

– responder à evolução dos seus países parceiros, adaptando os instrumentos e mo-
dalidades de ajuda ao seu contexto específico;

– responder de forma mais eficaz às necessidades de desenvolvimento nos países em 
situação de crise prolongada, de fragilidade e/ou afetados por conflitos;

– melhorar a sua capacidade de implementar uma abordagem de desenvolvimento 
em desafios globais como as alterações climáticas, a igualdade de género, a crise 
financeira ou a segurança alimentar;

– gerar colaborações e envolvimentos mais sistemáticos entre vários setores, minis-
térios e atores, desenvolvendo abordagens mais abrangentes e integradas no plano 
nacional e forjando parcerias/alianças no plano internacional.

Cada país terá especificidades únicas na medida em que o seu modelo de cooperação 
tende a assentar numa base histórica e de práticas, que influencia as abordagens, as con-
figurações institucionais e as parcerias prosseguidas. No entanto, estes fatores podem 
implicar grandes mudanças na organização da cooperação para o desenvolvimento em 
vários países, num futuro muito próximo. 

Por exemplo, a capacidade de trabalhar de forma transversal no espaço público, de criar 
parcerias multi-atores, de combinar fundos e implementar uma abordagem “aid and 
beyond” é crucial para responder aos novos desafios. Tal exige, por um lado, que a área da 
cooperação para o desenvolvimento tenha prioridade ao mais alto nível de governo e, por 
outro, que sejam criadas as competências, os instrumentos e as capacidades de resposta 
institucional na agência executiva. 

No plano estratégico, vários países apostam numa interligação maior entre setores, seja 
através da junção da cooperação a áreas-chave do interesse nacional (p.ex. economia e 
cooperação, como é o caso da Holanda), seja através de abordagens “whole-of-govern-
ment” que definam a resposta desse país aos desafios globais (caso da Suécia, Alemanha 
e outros). Tal manifesta-se também ao nível da organização política da cooperação, com 
alguns países a atribuírem a um vice-Primeiro Ministro a responsabilidade da Coopera-
ção (Bélgica, Turquia). 

É ainda importante salientar que uma boa parte dos países do CAD-OCDE tem de reportar 
ao Parlamento e prestar contas sobre os dinheiros públicos na área da cooperação (Ingla-
terra, Irlanda, Holanda, todos os países nórdicos), sendo que em alguns as estratégias de 
cooperação são aprovadas pelo Parlamento. 

No plano institucional, tem-se verificado um hiato entre aquilo que é o alargamento atual 
das esferas de responsabilidade das agências de cooperação, derivado da globalização e 
dos novos desafios nesta área, e as capacidades reais dessas instituições. Nesse sentido, 

A capacidade de 
trabalhar de forma 
transversal no espaço 
público, de criar parcerias 
multi-atores, de combinar 
fundos e implementar 
uma abordagem “aid and 
beyond” é crucial para 
responder aos novos 
desafios.

“



52

vários países estão a reforçar as suas agências de cooperação, tornando-as melhor equi-
padas e mais robustas em termos de instrumentos e mandatos: veja-se o caso da Ale-
manha com a agregação de três agências, ou da França, com a criação da “Expertise 
France” que agrega o apoio técnico francês para o Desenvolvimento. A Itália, cuja ajuda 
ao desenvolvimento era implementada por uma Direção-Geral, decidiu criar uma agência 
de cooperação autónoma, em boa medida impulsionada pela necessidade operacional de 
dar resposta à questão das migrações.

Vários países estão também a reformular os instrumentos financeiros disponíveis para 
a cooperação, ou incluindo novos instrumentos nas agências de cooperação, ou criando 
instrumentos intersetoriais, ou situando o braço financeiro da cooperação num banco de 
desenvolvimento ou numa instituição bancária. 

Com muitas das dinâmicas da cooperação a acontecerem nos países parceiros (coorde-
nação entre doadores e com as autoridades do país, parcerias entre doadores, parcerias 
com organizações locais, apoio ao setor privado local, etc.), em alguns doadores as em-
baixadas e delegações no terreno viram as suas competências reforçadas em matéria de 
programação, gestão e financiamento dos programas de cooperação para o desenvolvi-
mento nos países parceiros. A profissionalização crescente do setor reflete-se também 
na forma como é feito o destacamento para o terreno: alguns países têm uma carreira 
diplomática especializada em cooperação para o desenvolvimento, em que os diplomatas 
têm formação na área da cooperação, sendo selecionados para os países em que a coope-
ração é o motor do relacionamento externo (Suécia, Dinamarca). Alguns países contratam 
especialistas locais para implementar programas transversais ou temáticos da sua coo-
peração, apostando na sua formação local (Irlanda, Espanha).

Independentemente do modelo escolhido, parece claro que os doadores estão a equacio-
nar e reavaliar as suas estruturas, políticas e abordagens de cooperação, refletindo sobre 
as suas mais-valias e definindo qual o seu contributo próprio para o Desenvolvimento 
Global. Nesse sentido, vários países europeus têm efetuado uma reformulação nos seus 
enquadramentos estratégicos, institucionais e de instrumentos, que importa conhecer e 
analisar.

O Quadro 2 apresenta, de forma resumida, alguns dos modelos e mudanças recentes 
em países selecionados. Para além dos maiores doadores da União Europeia (Alemanha, 
França, Reino Unido), foram escolhidos países cujo posicionamento e enquadramento po-
dem ser relevantes para Portugal (Irlanda, Bélgica, Espanha) e dois países doadores-re-
cetores devido ao crescimento na estruturação do seu papel enquanto fornecedores de 
cooperação (Turquia e México). Refira-se que o quadro não pretende ser exaustivo quanto 
aos modelos, mas apenas salientar alguns factos e exemplos recentes que podem ser 
úteis para o modelo português.

Vários países estão a 
reforçar as suas agências 
de cooperação, tornando-
as melhor equipadas 
e mais robustas em 
termos de instrumentos e 
mandatos.

Os doadores estão a 
equacionar e reavaliar 
as suas estruturas, 
políticas e abordagens 
de cooperação, refletindo 
sobre as suas mais-valias 
e definindo qual o seu 
contributo próprio para o 
Desenvolvimento Global.

“

“
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Quadro 2: Enquadramento e Alterações na Cooperação para o Desenvolvimento,  
em países selecionados

País
Reflexão/Orientação  
Estratégica Organização Política (tutela) Organização Institucional

Exemplos/Notas sobre instrumen-
tos de implementação da política

Níveis e compromissos  
financeiros (USD)

Alemanha Definição de uma visão para o 
futuro de uma responsabilidade 
comum, interligando a agenda 
nacional da sustentabilidade 
com a internacional e ligando 
vários setores/desafios: comércio, 
ambiente, direitos humanos.

Maior concentração em Países 
de Rendimento Médio; parcerias 
para os bens públicos globais com 
economias emergentes.

Em 2014, o Ministro da Cooperação 
Económica e Desenvolvimento 
emitiu a “Carta para o Futuro” 
com o contributo alemão para 
o desenvolvimento, no plano 
global e nacional. Está em curso a 
implementação dos ODS no plano 
nacional.

Documento de orientação estraté-
gica: One World, Our Responsabili-
ty, Novembro de 2014

Ministro para a Cooperação 
Económica e o Desenvolvi-
mento

Em 2011, foi feita a fusão de 3 
agências – a Deutsche Gesellscha-
ft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ), a Deutscher Entwicklun-
gsdienst (DED) e a Internationale 
Weiterbildung und Entwicklung 
(InWEnt) - numa única agência de 
cooperação internacional, mais 
robusta e agregando a experiência, 
os recursos e os instrumentos 
das 3 anteriores: a Deutsche 
Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ).

Coerência: A GIZ tem mandato 
para escrutinar todas as políticas 
setoriais numa perspetiva de 
Desenvolvimento. São lançadas 
“iniciativas especiais” com abor-
dagem “whole-of-government” 
(em 2014: fome, refugiados, crise 
no Médio Oriente).

Foi criado um Banco de Desen-
volvimento (KfW) dedicado à 
cooperação financeira – disponi-
biliza financiamentos a governos, 
empresas públicas e bancos 
comerciais para microfinança, 
para a promoção de pequenas e 
médias empresas nos países em 
desenvolvimento. 

No terreno, a GIZ e o KfW estão 
organizadas em delegações 
comuns.

A criação de uma agência mais 
robusta resultou na agregação 
dos instrumentos relativos 
à cooperação técnica e aos 
projetos/programas em várias 
áreas setoriais.

O Banco de Desenvolvimento 
agrega uma multiplicidade 
de instrumentos financeiros, 
incluindo diferentes tipos de 
empréstimos e de donativos, 
consoante o setor, a natureza do 
projeto ou o destinatário.

Vários instrumentos centrados 
no Ambiente, Energia e Combate 
às Alterações Climáticas, bem 
como no alavancar do inves-
timento do setor privado no 
desenvolvimento

Dados 2014: 16.2 mil milhões 
de APD líquida / 0,41% do 
RNB

Compromisso do Governo de 
aumentar a cooperação em 
40% até 2019, segundo um 
calendário para atingir os 
0,7%, sem prejuízo dos futu-
ros custos com refugiados 
(adicional ao esforço de APD).

Em 2013, 80% de ajuda 
desligada.

8% da ajuda canalizada via 
ONGD.

Holanda Realizou uma revisão fundamental 
da sua política de cooperação para 
o desenvolvimento em 2014, tendo 
decidido reposicionar politica-
mente a cooperação através de 
uma interligação com a economia 
e o comércio. O objetivo é que os 
parceiros da ajuda ao desenvolvi-
mento se tornem, cada vez mais, 
parceiros económicos e comer-
ciais, estimulando o investimento 
e o comércio responsável com 
esses países e criando o ambiente 
favorável necessário. 

Decidiu concentrar a ajuda em me-
nos países (de Rendimento Médio) 
e centrar-se em 4 áreas nas quais 
pode acrescentar valor.

Defende a ação conjunta em bens 
públicos globais, particularmente 
o comércio, segurança, migrações, 
água, clima, segurança alimentar, 
recursos naturais e energia. 

Interligação muito forte entre a 
atuação bilateral e multilateral. 
No plano multilateral é líder nas 
questões da fiscalidade e desen-
volvimento, na gestão de recursos 
minerais e responsabilidade social 
empresarial (presidem o grupo 
de trabalho na OCDE) na Parceria 
Global para o Desenvolvimento 
(Busan, co-presidência)

Documento de orientação 
estratégica: ‘A World to Gain: a 
New Agenda for Aid, Trade and 
Investment’, 2014

Ministro para o Comércio 
Externo e a Cooperação para 
o Desenvolvimento

(junção recente da tutela das 
duas áreas)

A responsabilidade pela definição 
do programa de ajuda bilateral 
passou para as Embaixadas nos 
países parceiros.

Criação da Transition Facility, 
para que países parceiros como 
a Colômbia, a África do Sul ou o 
Vietnam passassem de uma re-
lação de ajuda para uma relação 
comercial. 

Outro exemplo de interligação 
ao comércio é o Centro para a 
Promoção das Importações dos 
Países em Desenvolvimento 
(CBI), no Ministério, que apoia 
pequenas e médias empresas 
nos países de rendimento baixo 
e médio a acederem ao mercado 
europeu e aos mercados emer-
gentes.

Dados 2014: 5.6 mil milhões 
de APD líquida / 0,64% do 
RNB

A APD ficou abaixo dos 0,7% 
do RNB em 2013, pela primei-
ra vez desde 1975.
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País
Reflexão/Orientação  
Estratégica Organização Política (tutela) Organização Institucional

Exemplos/Notas sobre instrumen-
tos de implementação da política

Níveis e compromissos  
financeiros (USD)

Irlanda Revisão da Política de Cooperação 
para o Desenvolvimento em 2014, 
resultando de um compromisso do 
programa de governo.

A Política de Cooperação é um 
elemento central da Política 
Externa. Concentração em 9 
países prioritários. Concentração 
nos PMA, por ser a sua base de 
apoio no Parlamento e na opinião 
 pública. Um dos melhores países 
no direcionamento da sua ajuda 
para os mais pobres, segundo o 
CAD-OCDE; abordagem “tradicio-
nal” da cooperação.

Documento de orientação 
estratégica ambicioso, com 155 
ações prioritárias: One World, One 
Future: Ireland’s Policy for Inter-
national Development, 2013.

Existe também a Estratégia 
para África, 2011: estabelece que 
a Irlanda trabalhará mais na 
capacitação do setor privado local 
e na capacitação das estruturas do 
Estado/apoio para um ambiente 
favorável.

Com competências na coope-
ração: (i) Ministro dos Negó-
cios Estrangeiros e Comércio 
+ (ii) Ministro de Estado 
para o desenvolvimento e a 
Cooperação Norte-Sul.

Papel forte desempenha-
do pelo Parlamento, que 
reflete uma base de apoio 
importante da opinião pública 
à cooperação para o desen-
volvimento.

A Irish Aid é uma divisão do 
Departamento dos Negócios 
Estrangeiros e Comércio.

Foram criados mecanismos de 
desempenho por resultados logo 
após a crise, para demonstração 
do valor da Cooperação para o 
Desenvolvimento no seio das 
políticas públicas.

Grupo de Peritos (Irish Aid Ex-
pert Advisory Group) criado em 
2010 para fornecer aconselha-
mento independente.

Coerência (CPD): exemplo da 
ação no âmbito da fome e nutri-
ção (no plano nacional, p.ex. a 
Inter-Departmental Hunger Task 
Force, no plano multilateral o 
Scaling-up Nutrition Movement 
e o Global Nutrition for Growth 
Compact).

Instrumentos de gestão de risco 
e luta contra a corrupção.

Dados 2014: 809 milhões de 
APD líquida / 0,38% do RNB

52% da APD total para PMA 

Compromisso de afetar 100% 
da ajuda ao desenvolvimento 
em donativos (grants) e con-
tinuação de 100% de ajuda 
desligada.

Entre 2010 e 2012, 39% da 
ajuda bilateral canalizada 
através de parcerias com 
ONG.

Bélgica Continuação do enfoque nos Paí-
ses Menos Avançados (PMA) e na 
ligação segurança-desenvolvimen-
to / statebuilding (Estados frágeis, 
crises prolongadas).

A Bélgica tem atualmente 14 
países parceiros prioritários, dos 
quais 12 são PMA e 8 em situação 
de fragilidade. Nos próximos 4 
anos, acabará a ajuda pública ao 
desenvolvimento nos países de 
rendimento médio.

Documento Orientador: Lei 
Federal sobre Cooperação para o 
Desenvolvimento, 2013

Vice-Primeiro Ministro 
(que é também Ministro do 
Desenvolvimento)

Direção-Geral de Cooperação para 
o Desenvolvimento (DGCD), que 
gere pelo menos 60% da ajuda.

A DGCD tem contratos de gestão 
plurianuais com a Cooperação 
Técnica Belga (CTB) – 2014-2017, e 
a Sociedade Belga de Investimen-
tos para os Países em Desenvolvi-
mento (BIO), de apoio às empresas 
locais – 2014-2018.

Organização do trabalho com a 
sociedade civil: Contratos-Pro-
grama estratégicos com ONG 
(plurianuais), credenciação das 
ONG e aprovação dos programas 
de atividades. 

Coerência (CPD): Exemplo – 
Fundo Belga para a Segurança 
Alimentar 2010-2020, centrado 
na África Subsaariana. Iniciado 
e monitorizado pelo Parlamento 
belga, financiado pela Lotaria 
Nacional, implementado pelas 
ONG belgas e cooperação 
técnica.

Dados 2014: 2.4 mil milhões 
de APD líquida / 0,45% do 
RNB

25% da ajuda bilateral é apoio 
a ONG.

Quase 10% disponibilizado 
através de ajuda humanitária.

98,1% de ajuda desligada 
(dados 2013).

Espanha Visão operacional e prática da 
cooperação para o desenvolvimen-
to: a cooperação é o instrumento 
de internacionalização da sua ação 
externa.

23 países prioritários, com enfoque 
na América Latina e Norte de 
África.

Documento de orientação: IV 
Plan Director de la Cooperación 
Española 2013-2016 (aprovado por 
Conselho de Ministros). Define 
uma abordagem diferenciada para 
países de rendimento médio e 
para PMA.

Ministro dos Negócios Es-
trangeiros e da Cooperação.

O Secretário Geral para o De-
senvolvimento Internacional, 
no seio do MNE, é também 
o diretor da agência de 
cooperação. 

Secretaria Geral do Desenvolvi-
mento Internacional para planea-
mento e orientação estratégica / 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
(AECID) para implementação.

Há alguns anos tentou realizar 
uma fusão entre a área da 
cooperação e a área da promoção 
da cultura, mas optou novamente 
pela separação das 2 áreas, por 
considerar que a marca e identi-
dade do Instituto Cervantes e da 
cooperação deveriam permanecer 
autónomas (cooperação cultural 
e cooperação para o desenvolvi-
mento). 

Criação de um fundo de apoio ao 
setor privado de 2 mil milhões.

“Acordos-Quadro de Coopera-
ção” com as regiões autónomas 
sobre a atuação e divisão de 
trabalho na cooperação para o 
desenvolvimento, legalmente 
vinculativos.

Desenvolvimento de um sistema 
único de recolha e reporte da 
APD pelos  organismos envol-
vidos na cooperação, tornado 
público, e lançamento de um 
site comum da cooperação 
espanhola  
(www.cooperacionespanola.es)

Após grandes cortes, estão 
a retomar gradualmente os 
montantes da APD

Dados 2014:1.9 mil milhões 
USD / 0,14% do RNB

Cerca de 20% da APD é 
canalizada pelos governos 
regionais.
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País
Reflexão/Orientação  
Estratégica Organização Política (tutela) Organização Institucional

Exemplos/Notas sobre instrumen-
tos de implementação da política

Níveis e compromissos  
financeiros (USD)

França Continuação da política de 
cooperação como instrumento 
da política externa, com grande 
enfoque no continente africano e 
no espaço da Francofonia.

Lei de Orientação sobre a Política 
de Desenvolvimento e Solidarieda-
de Internacional (Lei n° 2014-773, 
7/7/2014); Lei de criação da Exper-
tise France: Decreto 2014-1656, 
29/12/2014

Ministro dos Negócios 
Estrangeiros e do Desen-
volvimento Internacional 
com responsabilidade 
da cooperação, e a quem 
reporta diretamente o Diretor 
da agência France Expertise 
e a AFD.

+ Secretária de Estado 
do Desenvolvimento e da 
Francofonia.

O Comité Interministerial 
para a Cooperação Interna-
cional e Desenvolvimento 
é presidido pelo Primeiro 
Ministro.

2015: Criação da Expertise France. 
Agregação das várias entida-
des (agências e ministérios) e 
recursos numa entidade única de 
cooperação técnica, com 60% de 
financiamento público. Tem tutela 
conjunta dos Min. dos Negócios 
Estrangeiros e Desenvolvimento + 
Min. da Economia. 

+ Agência Francesa de Desenvolvi-
mento (AFD), com delegações em 
mais de 70 países e compromissos 
financeiros anuais de cerca de 8 
mil milhões EUR. No Conselho de 
Administração estão representa-
dos 6 Ministérios.Tem um braço 
financeiro (a Proparco) para finan-
ciamento ao setor privado.

+ Banco de Desenvolvimento e 
Fomento (empréstimos, blending 
e outros instrumentos de apoio ao 
setor privado). 

Expertise France: a lógica de 
atuação assemelha-se a uma 
empresa de consultoria e visa 
a mobilização das capacidades 
das várias áreas da capacitação 
no plano internacional. Em 2015, 
prevê gerir mais de 300 projetos 
e 130 milhões EUR.  
http://www.expertisefrance.fr/

Coerência (CPD): Fundo Francês 
para o Ambiente Mundial – 
desde 1994, com 5 Ministérios 
+ AFD. Papel pioneiro da AFD 
no Clima: pela primeira vez, em 
2014, emitiu Climate Bonds (mil 
milhões EUR).

Pioneira nos instrumentos 
inovadores de financiamento 
do desenvolvimento: taxa sobre 
transações financeiras (10% afe-
tado a ações globais no setores 
da saúde e do clima), taxa sobre 
voos internacionais.

Dados 2014: 10.4 mil milhões 
de APD líquida / 0,36% do 
RNB

Reino 
Unido

Política de Cooperação assumida 
como um investimento estratégico, 
ligada à projeção do Reino Unido 
no plano internacional – quer em 
termos p.ex. da paz e seguran-
ça, quer na internacionalização 
da economia e ligação ao setor 
empresarial.

Enfoque no contributo para os 
bens públicos globais / coerência 
das políticas (ex: contabilização 
de in-donor costs com medidas 
em setores específicos). É o caso 
de temáticas consideradas “riscos 
públicos globais”, como os fluxos 
financeiros ilícitos.

Forte ligação bi-multi: G-8, G-20, 
Nações Unidas, Painel sobre o 
pós-2015, etc

A revisão da sua cooperação 
bilateral em 2010 resultou numa 
concentração em menor número 
de países. A revisão da ajuda 
multilateral está a ser realizada 
em 2015.

Secretário de Estado para 
o Desenvolvimento Inter-
nacional

Papel forte do Parlamento 
na definição e monitorização 
da Política de Cooperação 
para o Desenvolvimento. O 
DFID reporta ao Parlamento.

Nota: Existe, no Parlamento, 
um Secretário de Estado 
“sombra” para o desenvolvi-
mento internacional.

Departamento para o Desen-
volvimento Internacional – DFID 
(gere cerca de 80% dos fundos da 
cooperação), com um mandato 
claro e pool de especialistas.

+ Instituição Financeira de 
Desenvolvimento: CDC, para apoio 
à criação de negócios na Ásia do 
Sul e África, com vista à criação de 
emprego e redução da pobreza nos 
países pobres.

Coerência (CPD): mobilização dos 
departamentos governamentais 
caso-a-caso, em questões de 
interesse comum, com resultados 
interessantes na luta contra a 
corrupção; alterações climáticas; 
comércio; fiscalidade e desenvol-
vimento.

Forte presença no terreno, com 
competências fortes na definição 
dos programas.

Grande enfoque na gestão baseada 
em resultados e na comunicação 
do Desenvolvimento para a opinião 
pública.

O DFID possui um departamento 
dedicado às Parcerias Globais, 
responsável por alargar o 
relacionamento internacional, 
procurar parcerias e desenvol-
ver programas conjuntos com 
outros países, particularmente 
as economias emergentes.

Contratação eventual do setor 
privado para implementação 
de projetos de cooperação, 
respeitando as recomendações 
do CAD-OCDE em matéria de 
ajuda desligada.

Recurso a novos instrumentos 
financeiros, como participações 
de capital.

Dados 2014: 19.4 mil milhões 
de APD líquida / 0,71% do 
RNB.

Aumentou a ajuda ao desen-
volvimento em mais de 30% 
nos últimos 4 anos, tendo 
cumprido pela primeira vez o 
compromisso dos 0,7% APD/
RNB em 2013.

O compromisso de salva-
guardar o orçamento da 
cooperação estava nos 
programas eleitorais dos 
principais partidos

Turquia Crescimento do papel na coopera-
ção global; forte ligação da coope-
ração para o desenvolvimento com 
a presença da Turquia no mundo e 
com a política externa. 

Lógica de presença e interven-
ção regional. Impulsionador da 
atuação multilateral: Presidência 
do G-20; acolhe os Fóruns dos 
PMA (declaração de Istanbul), 
das Migrações, da Igualdade de 
Género, da Sociedade Civil.

Apesar de não ser membro do CAD, 
tem reportado os valores da APD e 
participado ativamente no Comité.

Vice-Primeiro Ministro com 
responsabilidade na Política 
de Cooperação + Ministro dos 
Negócios Estrangeiros com 
tutela da cooperação

Turkish International Cooperation 
and Development Agency (TIKA)

Enfoque na implementação de 
parcerias através da cooperação 
triangular

Dados 2014: 3.4 mil milhões 
USD de APD líquida / 0,41% 
RMB.

Nota: dados do Governo turco 
apontam para mais de 7 mil 
milhões USD só no apoio aos 
refugiados em 2015.

Valores de APD mais que 
triplicaram desde 2009, 
num aumento constante nos 
últimos 5 anos.

(Dados como recetor de aju-
da: 2.7 mil milhões em 2013). 

México Cooperação para o Desenvolvimen-
to assumida como um instrumento 
de projeção do México no mundo. 
Participação ativa na Parceria Glo-
bal para o Desenvolvimento Eficaz, 
Financiamento do Desenvolvimen-
to, Grupo de Trabalho do G-20 para 
o Desenvolvimento, e CAD-OCDE. 
Lógica de presença e intervenção 
regional.

2011: Ley de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (lcid)

Secretaria de Estado das 
Relações Exteriores. Mas é 
o Presidente da República 
que participa nas reuniões 
internacionais nesta área.

Criação de agência: AMEXCID – 
Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo

Enfoque nos projetos Sul-Sul e 
vários projetos de cooperação 
triangular.

No plano bilateral, cooperação 
técnica e científica.

Estimativa 2013: 277 milhões 
USD de APD

(Dados como recetor de aju-
da: 561 milhões em 2013)

 Fontes: Peer Reviews do CAD-OCDE em 2014 e 2015, Documentos de Orientação Estratégica dos países e Relatórios de Atividades; 
Websites do governo, agências de cooperação e instituições relevantes; entrevistas realizadas no âmbito do estudo. Estatísticas: 
CAD-OCDE, valores APD líquida.
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2.3.  UMA VISÃO MUNDIAL PARA A COOPERAÇÃO PORTUGUESA:  
PRINCIPAIS DESAFIOS E OPÇÕES

Conforme analisado nos capítulos anteriores, os desafios globais, as dinâmicas do De-
senvolvimento e a arquitetura da cooperação exigem dos doadores uma abordagem mais 
estratégica, direcionada e universal. A cooperação para o desenvolvimento é cada vez 
mais uma política global, que requer apoio político, visão estratégica, um enquadra-
mento institucional adequado e instrumentos renovados.

A cooperação portuguesa tem uma história longa de valores partilhados e de caminhos 
percorridos no sentido do estabelecimento de relações sólidas e de confiança com os 
seus principais parceiros. Tem-se assumido como um instrumento fundamental da polí-
tica externa portuguesa e de projeção de Portugal no Mundo, alavancando e potenciando 
relações privilegiadas com esses países, ao nível político, económico, social e de desen-
volvimento. No contexto de crise, poderia constituir um elemento estratégico para manter 
a importância e papel ativo de Portugal nas esferas políticas internacionais e no relacio-
namento bilateral privilegiado com diversos países prioritários na nossa política externa, 
podendo e devendo ser um instrumento de soft power, essencial para manter a presença 
global de um país como Portugal (Cardoso; Ferreira; Seabra, 2012).

No inquérito por questionário realizado no âmbito do presente estudo, uma vasta maioria 
considera que a cooperação portuguesa não está preparada e equipada para responder 
às atuais mudanças no sistema global de Desenvolvimento, quer ao nível dos recursos 
humanos, quer dos recursos financeiros, das suas estratégias e políticas e do quadro 
institucional existente (ver a análise detalhada dos resultados do inquérito online no Ane-
xo I). As entrevistas permitiram ainda recolher uma diversidade de opiniões e perceções 
que alertam para: a fraca visibilidade, peso e importância da cooperação portuguesa; a 
perda gradual de recursos humanos especializados; a desadequação do quadro legal e 
institu cional; as dificuldades do organismo responsável pela cooperação em exercer o 
seu mandato de coordenador da cooperação portuguesa; a persistência de constrangi-
mentos significativos à implementação das ações de cooperação. Estes constrangimen-
tos, alguns dos quais reconhecidos há  muito tempo, impedem um aproveitamento eficaz 
das importantes mais-valias da cooperação portuguesa, que estão bem identificadas e 
são relativamente consensuais30.

O estudo aponta para o facto de as intervenções da cooperação portuguesa serem, fre-
quentemente, mais o produto de várias decisões individuais do que o resultado de um pla-
no estruturado, pensado e fundamentado em função dos resultados a obter e dos meios 
para os atingir. Isso deriva, e contribui ao mesmo tempo, para a fraca estruturação do 
sistema de cooperação portuguesa, com a diversidade de atores envolvidos e a falta de 
estabilização/consolidação da estrutura, dos processos e dos instrumentos à disposição 
desse sistema. 

Para vários atores que veem “de fora” a cooperação portuguesa, isto parece exprimir uma 
contradição entre, por um lado, a forte sensibilidade política, conhecimento, realismo e 
pragmatismo dos atores nacionais e intervenientes ligados à cooperação e, por outro 
lado, a prevalecente fraqueza das instituições e órgãos administrativos da cooperação 
portuguesa, que não refletem essa atitude mais política. Este fosso entre o nível político 
(dos discursos, da abordagem, da atitude) e administrativa (das condições reais e subs-
tantivas de execução da política de cooperação) é algo que também acontece em países 
europeus, como a Bélgica, mas não noutros, como os países escandinavos, o Reino Unido 
ou a Irlanda. Em termos concretos, isto tem reflexos a vários níveis como, por exemplo, 
a perda de oportunidades, no plano das parcerias, internacionais e nacionais, ou como a 
arbitrariedade considerável no processo de decisão sobre essas oportunidades. 

30  No inquérito por questionário, os fatores distintivos da cooperação portuguesa que lhe conferem mais-valias face aos outros doa-
dores, bem como as mais-valias setoriais foram objeto de perguntas específicas (Questões 4 e 5), sendo os resultados analisados 
no Anexo I.

uma contradição entre, 
por um lado, a forte 
sensibilidade política, 
conhecimento, realismo e 
pragmatismo dos atores 
nacionais e intervenientes 
ligados à cooperação 
e, por outro lado, a 
prevalecente fraqueza 
das instituições e órgãos 
administrativos da 
cooperação portuguesa.

“
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No mundo atual é cada vez mais relevante que cada país faça o exercício de pensar como 
deverá ser a sua cooperação no prazo de uma década e qual a sua estratégia concreta 
para lá chegar. Que objetivos concretos devemos prosseguir e quais as condições realis-
tas (que existem e que podem ser criadas – no plano político, institucional, dos recursos e 
das parcerias) para os implementar? Esta é a questão primordial que deve ser feita pela 
cooperação portuguesa, que terá de se posicionar em relação a (i) mudanças nas orien-
tações das políticas, (ii) prioridades políticas, setoriais e geográficas, (iii) colaboração e 
parcerias com outros atores.

Nos pontos seguintes do estudo, procura-se explanar os principais desafios e opções in-
dicados pelos inquiridos e entrevistados, sobre um conjunto de tópicos essenciais a uma 
visão holística e pragmática da cooperação portuguesa, face aos desafios globais e nacio-
nais. Estes tópicos não são estanques, ou seja, existem elementos de interligação entre 
eles, podendo alguns aspetos que estão referidos num dos tópicos também dizer respeito 
aos restantes. As opções e possibilidades formuladas não implicam, regra geral, recur-
sos financeiros adicionais ou gastos consideráveis, estando ligadas primordialmente às 
estratégias e abordagens prosseguidas numa série de matérias.

A. Implementar a visão mundial do Desenvolvimento:  
Internacionalização e Modernização da Cooperação Portuguesa

A resposta aos novos desafios internacionais exigirá uma implementação de uma visão 
mundial do Desenvolvimento, ou seja, a transição de um paradigma em que Portugal se 
apresenta como doador, em parte ainda preso a visões assistencialistas e cristalizadas, 
para uma abordagem mais global e de parcerias, no plano nacional e internacional. O que 
é que nós pretendemos para o Desenvolvimento Global e qual o nosso contributo especí-
fico nesse âmbito? Toda a cooperação portuguesa deve ser enquadrada e derivar dessa 
visão mundial estratégica e operacional.

Essa visão mundial está interligada, em parte, com a implementação da Agenda Global 
para o Desenvolvimento Sustentável, que exigirá de Portugal uma ação em 3 dimensões:

– A agenda interna: definição e implementação de um plano de ação, que implica se-
lecionar os objetivos e metas consideradas mais relevantes e que dizem respeito à 
agenda política portuguesa, definir o que significam estas metas no contexto portu-
guês, qual o ponto de situação e as tendências em Portugal relativamente a essas 
metas, quais as políticas atualmente em implementação e como podem ser interli-
gadas, como organizar a implementação em Portugal;

– A agenda de cooperação para o desenvolvimento: definição e implementação dos 
contributos e impactos da política de cooperação portuguesa;

– A agenda internacional: os contributos de Portugal para o desenvolvimento global 
sustentável nas suas variadas formas, incluindo os bens públicos globais, o comér-
cio, a fiscalidade, etc.

Importa salientar, conforme analisado nos capítulos anteriores, que as dinâmicas inter-
nacionais evoluem no sentido de globalizar o Desenvolvimento, encarando-o como um 
desafio comum e uma responsabilidade partilhada. Nesse sentido, a Cooperação para o 
Desenvolvimento corre um risco real de ficar diluída numa série de vetores de relaciona-
mento com o mundo e nas próprias políticas nacionais: a política comercial, os negócios 
estrangeiros, a internacionalização da economia, as políticas de migrações, a política de 
ambiente, entre outras. Isto significa que, em primeiro lugar, e no âmbito dessa visão 
mundial, é crucial desenvolver interligações entre a agenda nacional e internacional do 
Desenvolvimento. Por exemplo, a Noruega estabeleceu como prioridade a Educação no 
mundo; a Irlanda a erradicação da fome no mundo; a Alemanha ligou a agenda da susten-
tabilidade no plano interno e externo; - e Portugal? A Agenda 2030 constitui uma oportu-
nidade para essa reflexão e para a mudança.

No âmbito dessa 
visão mundial, é crucial 
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Tal como salientado, existem linhas de continuidade na política de cooperação que criam 
condições para que exista uma abordagem de “política de Estado” à volta da qual existe, 
de facto, um consenso nacional mínimo. No entanto, essa ideia de política de Estado não 
se materializa em qualquer acordo de Estado ou estratégia governamental (não partidá-
ria) que exprima a visão que se pretende implementar. Esse consenso também não se 
manifesta depois em condições substantivas - do enquadramento legal e institucional, 
de massa crítica no setor, de peso político, etc. - para que exista na prática uma visão e 
estratégia nacionais, partilhada pelos atores relevantes, que agregue o esforço nacional 
de promoção da “marca Portugal” no campo da cooperação para o desenvolvimento.

Em segundo lugar, é necessário encarar a cooperação como uma área estratégica do 
posicionamento internacional de Portugal, quer como parte integrante da política ex-
terna quer como elemento interligado com a diplomacia e a sua projeção no mundo. Isto 
contribui para que não seja encarada como uma obrigação ou uma despesa, mas como 
um contributo que valoriza o país. 

Com efeito, Portugal tende a hesitar na sua abordagem estratégica: por um lado, está ex-
presso em todos os documentos estratégicos que a cooperação é uma vertente da política 
externa mas, por outro lado, ao nível da prática da cooperação para o desenvolvimento 
verifica-se uma pressão para que seja uma “prática desinteressada”, altruísta e inócua. 
Assumir o carácter eminentemente político da cooperação é importante para reforçar 
esta área e para granjear apoio político e público – na verdade, numa perspetiva do papel 
e influência de Portugal no mundo atual, é do nosso interesse manter os objetivos e a 
missão da cooperação para o desenvolvimento.

A promoção de interesses nacionais através das políticas de cooperação para o desenvol-
vimento (o que aliás sempre foi prosseguido) ou a ligação crescente entre a diplomacia 
económica internacional e a política de desenvolvimento não são fatores negativos por 
si só, desde que exista uma definição e separação clara das políticas, instrumentos e 
abordagens, e não uma cooptação da cooperação por outros interesses setoriais. Essa 
abordagem de interligação crescente, nomeadamente promovendo a coerência entre 
políticas como algo que gera benefícios mútuos para os vários setores (win-win), tem 
permitido, em vários países, aumentar a legitimidade política e o apoio da opinião pública 
para reforço deste setor. A apresentação da cooperação como um elemento-chave da 
política externa, baseado no interesse nacional, promove a convergência de motivações 
e o aumento da importância desse setor no seio das políticas públicas (veja-se, p.ex., o 
caso do Reino Unido).

Em terceiro lugar, a visão mundial passa também pela diversificação e aprofundamento 
de parcerias. Hoje, mais do que nunca, as parcerias internacionais são essenciais para 
agregar recursos (financeiros, humanos, materiais) e para maximizar impactos. Estas 
são necessidades identificadas no âmbito da Parceria Global para o Desenvolvimento e da 
Agenda 2030, na medida em que são essenciais para responder a desafios que são cada 
vez mais globais e interdependentes. Mais do que nunca, também, estão hoje criadas as 
condições para que, por necessidade ou por estratégia, se aposte cada vez mais em ações 
conjuntas e em parcerias multi-atores. Por um lado, a evolução dos contextos nos princi-
pais parceiros da cooperação portuguesa exige alterações nas abordagens: Moçambique 
tem uma profusão de parceiros externos e Portugal tem que apostar mais num uso estra-
tégico das suas vantagens comparativas; Cabo Verde teve uma evolução positiva no plano 
do desenvolvimento e procura relações mais estratégicas com os seus principais países 
parceiros; Timor-Leste tem parceiros regionais fortes e assumiu um renovado controlo 
das suas estratégias de desenvolvimento. Por outro lado, o crescimento de instrumentos 
como a cooperação triangular ou os fundos multi-atores, bem como os esforços de coor-
denação e divisão do trabalho entre doadores, impelem a uma maior complementaridade 
e à busca de sinergias que podem passar por ações conjuntas. Por último, a crise e a 
pressão sobre os orçamentos da cooperação de vários doadores não é um fator a descu-
rar nesta necessidade de agregação de esforços. 
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Portugal sempre teve pouca tradição de implementar a sua cooperação através de parce-
rias com outros doadores. Isso deriva, em parte, da natureza da própria cooperação bila-
teral (muito centrada no reforço de capacidades dos países parceiros em vários setores) 
e do enfoque em países com relacionamento histórico, onde se tendeu a considerar que 
a existência de relações privilegiadas dispensava parcerias com  outros intervenientes. 
No entanto, este panorama tem mudado no presente século, quer devido à evolução re-
gistada em alguns países parceiros, quer devido à globalização do Desenvolvimento e da 
Cooperação. Existem alguns exemplos de projetos implementados em parceria (nomea-
damente no âmbito da cooperação delegada, embora esse seja um relacionamento mais 
no plano da execução do que da parceria), mas ainda não são devidamente aproveitadas 
as oportunidades existentes, por exemplo, nos países parceiros prioritários. É necessário 
capitalizar o conhecimento e as mais-valias que os outros doadores reconhecem à coo-
peração portuguesa, nomeadamente em termos de recursos humanos, de conhecimento 
das realidades, de semelhanças institucionais e linguísticas – mais-valias essas que na 
perceção externa estão essencialmente focadas nos PALOP – para realizar parcerias que 
sejam realmente estratégicas e permitam também agregar os recursos financeiros que 
não existem. Só através de novas e diversificadas parcerias será possível aceder a mais 
meios investindo recursos limitados. 

Para Portugal, para além das vantagens ao nível dos recursos financeiros, são ainda de 
salientar as possibilidades que as parcerias oferecem em termos de partilha de conheci-
mento (incluindo na formação e aumento do conhecimento ao nível dos recursos huma-
nos, ao nível institucional e da própria cooperação), bem como nas oportunidades para 
que a marca da cooperação portuguesa vá para além dos seus parceiros tradicionais. Na-
turalmente, a implementação dessas parcerias exige vontade política e condições efetivas 
de operacionalização, nomeadamente ao nível dos recursos humanos.

No contexto globalizado do Desenvolvimento e da Cooperação, as possibilidades são am-
plas e diversificadas, desde parcerias com outros países e instituições europeias e do 
CAD-OCDE, a parcerias com a diversidade dos chamados doadores emergentes ou “for-
necedores de cooperação para o desenvolvimento” (com os quais os países do norte da 
Europa trabalham já de uma forma regular e consistente), até parcerias entre - e com 
- uma multiplicidade de atores, nomeadamente do setor privado e da sociedade civil. Tor-
na-se necessário, assim, fazer uma avaliação mais estratégica dessas oportunidades no 
futuro (parcerias como quem? Para quê/com que objetivos? Como?). No contexto atual da 
cooperação para o desenvolvimento, uma gestão estratégica das parcerias contribui para 
aumentar o peso e a visibilidade da cooperação portuguesa.

B. Valorizar o elevado retorno da cooperação

A narrativa de que a Cooperação é um investimento e não uma despesa está hoje presente 
nos principais documentos estratégicos e discursos do setor. No entanto, algo que pode 
parecer evidente para quem trabalha no meio, não o é para muitos e poderá ser incom-
preendido pelos decisores, se não existir um reconhecimento, valorização e comprova-
ção sistemática desses benefícios. Alguns serão mais facilmente contabilizáveis do que 
outros, mas faltam instrumentos de comprovação do “value for money” da cooperação 
portuguesa. 

Um dos retornos mais evidente mas dificilmente quantificável diz respeito ao papel de 
Portugal no mundo. A Cooperação para o Desenvolvimento, enquanto vetor da política 
externa, tem contribuído para a afirmação da ação portuguesa em diversas áreas e con-
textos geográficos, gerando um capital de relacionamento e colaboração que tem reflexos 
ao nível das relações políticas, económicas ou diplomáticas. Existem exemplos de como a 
Cooperação foi, em certos casos, um instrumento para desbloqueamento noutras áreas, 
ou funcionou até como fator de entendimento-base em alturas de relacionamento mais 
difícil com certos países parceiros. 

Só através de novas e 
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Portugal é, relativamente aos principais países parceiros, visto como um parceiro sólido, 
constante e permanente, que está presente a longo-prazo e a quem as autoridades e 
organizações dos países parceiros podem recorrer sempre que exista uma situação de 
urgência, ou uma necessidade não atendida por outros doadores. Assim, uma redução 
da cooperação bilateral, como a verificada nos últimos anos, terá potencialmente con-
sequências a médio-prazo para a relevância política, económica e cultural de Portugal 
nos PALOP e Timor-Leste e as vantagens competitivas naturais tenderão a desaparecer, 
quando não exercitadas e promovidas.

Ao desenrolar-se em áreas-chave da soberania – como a justiça ou a segurança – e ao 
construir-se a partir de uma “matriz jurídico-legal de base comum”, a Cooperação tem 
reflexos práticos numa grande diversidade de áreas, sendo muito relevante ao nível da 
segurança (p.ex. diminuição da criminalidade, redes de tráfico, etc.), da vivência dos por-
tugueses que vivem ou trabalham nos países de língua oficial portuguesa, da resolução 
de conflitos jurídicos, e noutros aspetos concretos. A atuação no setor da Educação, da 
formação profissional e da concessão de bolsas de estudo trouxe dividendos importantes 
para Portugal e para o relacionamento com os países parceiros. Também a assistência 
prestada ao nível dos quadros legais, de regras favoráveis e simplificadas para abertura 
de negócios e atuação das empresas, de formulação de códigos de investimento e ou-
tros instrumentos favorece o aprofundamento das relações económicas e a fixação das 
empresas nesses países (e consequentemente, a criação de emprego). Em vários casos, 
a Cooperação para o Desenvolvimento contribuiu para a entrada de empresas portugue-
sas nos países parceiros, articulando-se com a diplomacia económica e com a política 
externa. 

Saliente-se ainda o retorno das contribuições multilaterais, facilmente comprovável pelo 
exemplo do resultado das adjudicações a empresas e instituições portuguesas no quadro 
do Fundo Europeu para o Desenvolvimento (FED): de acordo com estatísticas provisórias 
disponibilizadas pela Comissão Europeia, a contribuição de Portugal para o Fundo no pe-
ríodo 2008-2013 atingiu o montante de 287,194M€ e, naquele período, terão sido adjudicas 
a entidades portuguesas contratos na ordem dos 317,748M€ (Camões, I.P., 2015a). Isto 
para além de existirem investimentos nos PALOP, através do FED, que beneficiam indire-
tamente as empresas portuguesas e a política bilateral de cooperação.

Apesar de o elencar dos elevados retornos da cooperação não ser o objetivo deste estudo, 
é importante que esse retorno seja valorizado, sistematizado, divulgado e veiculado pelos 
principais atores da cooperação portuguesa, contribuindo assim também para promover 
o peso político da Cooperação junto dos decisores políticos e no contexto de outras polí-
ticas públicas.

C. Um modelo político-institucional adequado aos desafios atuais

Conforme analisado em 2.2., o modelo de governação da Cooperação para o Desenvolvi-
mento – ao nível político e institucional - está a sofrer alterações significativas em vários 
países europeus, decorrentes de uma combinação de fatores que incluem a pressão so-
bre os orçamentos da APD ou a necessidade de responder de forma mais integrada aos 
desafios atuais do Desenvolvimento. No caso português, os desafios e opções a salientar 
derivam, por um lado, da necessidade de assegurar uma adequada abordagem e orienta-
ção política e, por outro lado, em ter um enquadramento legal e institucional que permita 
a implementação da política de cooperação da forma mais eficaz e sustentável possível.

No plano político, é preciso salientar que o fraco grau de estruturação do sistema de coo-
peração faz depender uma boa parte desse sistema da vontade individual, conhecimento, 
peso político e personalidade do responsável político da tutela, neste caso do Secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação (SENEC). Em vários momentos da 
história da cooperação portuguesa, foi evidente a diferença que fez em todo o sistema ter 
responsáveis da tutela conhecedores da matéria, sensíveis a outras dimensões políticas 
da cooperação e da política externa e com peso político.
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Considerando o contexto português, algumas das perceções recolhidas referem que, não 
sendo exequível  a figura de um Ministro do Desenvolvimento,  seria importante que o 
Secretário de Estado concentrasse a sua ação no Desenvolvimento e Cooperação. Outros 
entrevistados referiram que, para além de um Secretário de Estado, o setor teria a ga-
nhar em termos de peso político se existisse simultaneamente um Vice-Primeiro Ministro 
com a tutela da Cooperação, dadas as questões transversais que caracterizam a Coopera-
ção: coerência das políticas para o Desenvolvimento, abordagens whole-of-government, 
Agenda Global do Desenvolvimento Sustentável, entre outras31. 

Estas opiniões são corroboradas por alguns estudos comparativos que sugerem que a 
existência de um responsável político autónomo e exclusivamente dedicado à cooperação 
pode contribuir para manter a integridade da cooperação enquanto política pública e con-
seguir um maior equilíbrio com outros interesses nacionais. Contudo, também concluem 
que isto só acontece se essa estrutura for complementada por configurações institucio-
nais que a favoreçam: por exemplo, representação ao mais alto-nível no Governo, comités 
parlamentares dedicados ao Desenvolvimento e uma agência de implementação da coo-
peração robusta (Gulrajani, 2014).

Mais consensual foi a opinião que a cooperação portuguesa deveria ter expressão efetiva 
nas agendas políticas e estar representada ao nível político, o que poderia ser prossegui-
do de duas formas concretas. Por um lado, pela existência de um Conselho de Ministros 
da Cooperação que, reunindo pelo menos uma vez por ano, definisse e avaliasse as linhas 
mestras da cooperação portuguesa, de forma transversal. Por outro lado, poder-se-ia 
promover um papel mais forte do Parlamento nesta área, quer na discussão e aprova-
ção dos documentos estratégicos (por exemplo da Estratégia da Cooperação Portuguesa), 
quer na fiscalização e avaliação dessa política. Verifica-se um grande desconhecimento 
da maior parte dos membros da Assembleia da República sobre estas matérias (incluin-
do nos que trabalham preferencialmente as temáticas dos negócios estrangeiros), que 
só poderá ser colmatado com medidas mais estruturadas, que poderiam passar pela 
existência de uma subcomissão parlamentar sobre Desenvolvimento, pela incorporação 
de um mecanismo anual de reporte das atividades desta área da política externa, entre 
outras.

Um último ponto que interliga o plano político e institucional tem que ver com a tutela da 
agência de cooperação. A Questão n.º 3 do Inquérito por Questionário referia-se especifi-
camente a este assunto: a quase totalidade dos respondentes optou por uma agência de 
cooperação autónoma, dividindo-se entre uma agência sob tutela do Ministério dos Negó-
cios Estrangeiros (60%) ou sob tutela do Primeiro Ministro (25,7%). Não refletindo sobre 
as outras opções apresentadas, estas duas comportam vantagens e riscos. A manutenção 
nos Negócios Estrangeiros permite reforçar a perspetiva de que a cooperação é um ele-
mento essencial da política externa, mas tem desvantagens num sistema descentralizado 
em que a agência de cooperação tem de liderar e coordenar vários setores (e ser reco-
nhecida por esses setores como tal). A tutela direta do Primeiro-Ministro pode comportar 
um risco de diluição face à multiplicidade de prioridades, mas pode tornar mais claras as 
questões de liderança do sistema (pelo reforço do papel de coordenador da agência de 
cooperação em várias áreas setoriais e pela capacidade de formulação de respostas mul-
tissetoriais, abordagens integradas e abrangentes).Os resultados da Cimeira do Clima em 
Paris e a Agenda 2030 obrigarão à continuação da reflexão sobre o modelo da cooperação, 
dada a cada vez maior interligação entre desenvolvimento e sustentabilidade ou, numa 
outra perspetiva, entre objetivos internos e externos. 

No plano estritamente institucional, verifica-se uma contradição, também constatada em 
alguns outros países, entre o aumento dos desafios globais e das exigências das políticas 
de cooperação, por um lado, e a tendência inversa no plano institucional, por outro, com 
a capacidade das instituições a ser afetada por cortes financeiros e administrativos. Em 

31  A Turquia e a Bélgica enveredaram recentemente por essa configuração, conforme salientado no capítulo 2.2.
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Portugal, nos últimos anos, é uma constatação factual o downgrade da cooperação para o 
desenvolvimento, visível no quadro institucional atual32. 

No caso português, a fusão decidida pelo poder político entre a cooperação para o desen-
volvimento e a promoção da língua e cultura portuguesas foi inesperada e mal aceite junto 
dos intervenientes na cooperação, incluindo os próprios membros do grupo de trabalho 
mandatado pelo Governo, que não propôs a solução adotada33. Refira-se que o modelo 
institucional público português neste momento é sui generis, pois nenhum outro doador 
coloca a cooperação para o desenvolvimento associada à promoção da língua, mas sim 
associada ao Ambiente, ao Comércio/Economia, ou aos Negócios Estrangeiros sempre em 
associação com outra vertente que não a Língua. Independentemente de podermos ques-
tionar a opção política em si, é ainda mais relevante a constatação de que essa opção não 
contribuiu para resolver os constrangimentos legais e institucionais de que sofre a coope-
ração portuguesa e que aliás se viram agravados com a crise económica dos últimos anos.

O desenvolvimento e a cultura são processos políticos interligados mas  a natureza das 
suas atividades exige capacidades e instrumentos diferenciados. Esta realidade é tão 
mais evidente quanto o facto de a gestão operacional dos dois setores se ter mantido, na 
prática, separada, não obstante a racionalização conseguida em termos de gestão finan-
ceira e administrativa da nova instituição. 

Apesar de não ser objetivo deste estudo fazer o balanço da fusão institucional, foram 
apresentadas algumas perceções recolhidas sobre essa fusão no capítulo 2.1. e são aqui 
salientadas algumas reflexões gerais sobre as capacidades de uma agência de coopera-
ção no contexto português. 

Parece evidente, pelas análises efetuadas nos capítulos anteriores, que as rápidas al-
terações em curso na arquitetura do Desenvolvimento Global e no sistema de Coopera-
ção para o Desenvolvimento exigem mudanças nas agências de cooperação dos países 
doadores. Parece evidente, também, que a prossecução de mudanças numa agência de 
cooperação requer um claro sentido de direção por parte da liderança política, incentivos 
internos para apoiar mudança e estruturas que a impulsionem (Gavas, Gulrajani e Hart, 
2015). Assim, é necessário primeiro acordar-se quais os objetivos, o que se pretende e 
qual a abordagem a seguir, para depois definir qual a forma/formato institucional. 

Nesse quadro, a generalidade dos entrevistados salientou que a agência de cooperação 
portuguesa terá de assegurar que possui um conjunto alargado de competências e capa-
cidades para coordenar e implementar a política de cooperação para o desenvolvimen-
to, tendo sido referidos, entre outros, os seguintes aspetos: a capacidade concetual que 
permita identificar grandes linhas de atuação; a capacidade de elaborar a implementar 
Programas de Cooperação com base em resultados (outcomes) e fazer o seu acompanha-
mento muito para além de um mero acompanhamento de uma série de projetos; o conhe-
cimento profundo do terreno e interligação sistemática com os técnicos e representantes 
no terreno (assegurando fluxos de comunicação, de decisão, de partilha de conhecimen-
to); a capacidade de liderança e diálogo com os intervenientes setoriais; a capacidade 
de diálogo contínuo e de resposta aos países parceiros; a capacidade de acompanhar e 

32  O Camões, I.P. tem uma estrutura orgânica de apenas três Direções de Serviço (DS): todas as funções do Instituto Camões (que 
tinha três DS) são asseguradas por uma DS e todas as funções do IPAD (que tinha cinco DS) passaram a ser asseguradas por uma 
DS, sendo a terceira DS responsável pela gestão. No Camões, I.P., um Vice-Presidente trata das questões da cooperação, o que 
no IPAD era assegurado por três.

33  O paradigma de interligação entre a promoção da língua/cultura e a cooperação, aplicado nos anos de 1960 e 70 por algumas 
ex-potências coloniais, foi ultrapassado, considerando-se hoje que a finalidade da cooperação é a promoção do desenvolvimento 
global, não sendo já possível contabilizar as ações de promoção da língua como APD. As recomendações do CAD à cooperação 
portuguesa, em 2010, afirmavam a este propósito que, não obstante a língua portuguesa ser a língua veicular do ensino e das 
ações de cooperação, a cooperação para o desenvolvimento não deve ser utilizada para objetivos de política externa relativos à 
promoção da língua, mas deve antes centrar-se no desenvolvimento dos países parceiros. A fusão institucional entre o IPAD e 
o Instituto Camões sinalizou um caminho contrário, suscitando alguma perplexidade interna e junto aos parceiros internacio-
nais; o mesmo se pode dizer do estabelecido nas Grandes Opções do Plano para 2012-2015, onde se refere o ensino da Língua 
Portuguesa (em vez do reforço do ensino em Língua Portuguesa) como um objetivo a prosseguir no contexto da Cooperação para 
o Desenvolvimento (Cardoso; Ferreira; Seabra, 2012). Refira-se que a opção por esta fusão não correspondeu a nenhum dos ce-
nários propostos pelo relatório sobre Internacionalização e Desenvolvimento, elaborado pelo grupo de trabalho mandatado pelo 
Primeiro Ministro de Portugal em 2011, e que previa em todos os cenários a manutenção de uma agência de cooperação autónoma 
com um reforço do seu papel na coordenação da cooperação.
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influenciar os dossiers multilaterais, interligando-os com a ação bilateral; a capacidade 
para identificar e implementar parcerias, com outros atores internacionais e nacionais; 
a capacidade de assegurar competências técnicas adequadas para a implementação das 
ações; a capacidade de comunicar o desenvolvimento e criar massa crítica nacional de 
apoio ao Desenvolvimento Global. Desde logo, é necessário que a cultura organizacional 
e institucional da agência de cooperação sofra alterações, de uma cultura administrativa 
para uma cultura estratégica, orientada para os resultados que se pretendem atingir, 
melhorando as competências e apostando em equipas multidisciplinares consoante os 
temas, setores e países abordados. Na organização interna, o dilema entre orientação 
geográfica e/ou setorial sempre esteve presente no modelo institucional da agência de 
cooperação, mas as duas abordagens não são incompatíveis entre si (ver ponto seguinte 
sobre a implementação de uma abordagem setorial).

Outras medidas relacionadas com a organização interna da agência de cooperação, refe-
ridas no âmbito das entrevistas realizadas, incluem: 

– A incorporação de instrumentos de forma a tornar a agência mais robusta e a refor-
mulação de instrumentos legais que lhe permitam implementar as ações progra-
madas e ter efetiva autonomia administrativa e financeira (para captar financiamen-
tos, para contratar peritos, etc.); 

– Uma simplificação das burocracias, descentralização das responsabilidades e 
maior delegação da tomada de decisão e na gestão da agência de cooperação, muito 
centralizada atualmente em termos internos, o que traz dificuldades operacionais; 

– A reformulação do Planeamento, âncora essencial em qualquer organismo que, 
para além do reporte, não tem cumprido aqueles que deveriam ser os objetivos 
principais: planear, negociar e gerir programas numa ótica de resultados (com me-
tas, indicadores e baselines e um verdadeiro sistema de acompanhamento), tendo 
em vista a adoção de instrumentos práticos de planeamento estratégico, gestão do 
risco e avaliação dos impactos; 

– A formação de equipas multidisciplinares que se ocupem na íntegra dos projetos de 
cooperação delegada; 

– O reforço do papel de alavancagem de financiamentos - num contexto de escassez 
de fundos e não sendo o Orçamento de Estado suficiente para cumprir os objetivos 
da política de cooperação - atuando em conjunto com outros atores da cooperação 
para a criação de parcerias, sinalização das fontes de financiamento, apoio à elabo-
ração de projetos e advocacia;

– O reforço da cultura de avaliação (independente) e de incorporação das lições 
aprendidas, bem como de comunicação dos resultados; 

– A criação de reais escritórios técnicos da cooperação nos países parceiros prioritá-
rios, com instrumentos e competências que lhes permitam ter uma atuação mais 
efetiva (opinião esta muito reforçada no âmbito do inquérito por questionário reali-
zado) e com uma seleção de recursos humanos adequados a essas competências.

D. Assumir um core business da cooperação portuguesa  
e criar condições para a sua implementação

A capacitação para o desenvolvimento, nas mais variadas áreas, tem sido o core business 
da cooperação pública portuguesa, assumindo-se mesmo como um elemento comum à 
generalidade dos atores que atuam sob o “chapéu cooperação portuguesa”. Isto vai muito 
para além das assistências técnicas; significa ajudar um país a construir leis, reforçar 
instituições públicas e organizações da sociedade civil, contribuir para a educação e for-
mação das pessoas, melhorar o desempenho das funções sociais para apoiar a constru-
ção e legitimação do Estado. Essa visão integrada da capacitação implica uma transferên-
cia e partilha de conhecimentos efetiva, que se reflita num aumento da capacidade de um 
país em liderar e implementar o seu Desenvolvimento.
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No contexto global, esta ação é cada vez mais relevante e o enfoque na capacitação faz 
sentido tanto para Portugal como para os países parceiros. Por um lado, é uma área onde o 
desembolso de grandes volumes de ajuda não é tão relevante (por comparação com áreas 
como as infraestruturas ou o fornecimento de serviços básicos), correspondendo às limi-
tações financeiras de um pequeno doador como Portugal. A capacitação baseia-se tam-
bém em algumas das principais mais-valias do relacionamento com os países  parceiros, 
segundo o inquérito por questionário: a língua comum, a existência de enquadramentos 
jurídico-legais semelhantes, o relacionamento próximo entre instituições  homólogas, etc. 

Por outro lado, corresponde a uma necessidade evidente por parte dos países parceiros, 
principalmente dos países mais pobres e dos países em situação de fragilidade, onde as 
limitações não são muitas vezes principalmente financeiras mas sim de capacidades, de 
conhecimento, de absorção e gestão dos fundos. Mesmo nos países parceiros com mais 
recursos financeiros, o know-how, as competências técnicas e a capacitação institucional 
são frequentemente o que é mais necessário e difícil de assegurar (por contraposição às 
infraestruturas físicas), existindo também uma capacidade de cofinanciamento das ações 
(como aliás já é realizado pela cooperação portuguesa no âmbito de alguns projetos34).

O investimento na capacitação tem sido verdadeiramente catalisador da construção 
dos Estados, no desenvolvimento de capacidades, no reforço institucional e, em última 
análise, no contributo para a mobilização de capacidades e recursos internos, pelo que 
corresponde a uma mais-valia inequívoca no novo contexto global da cooperação e do 
desenvolvimento. Este é efetivamente um dos papéis mais importantes da ajuda ao de-
senvolvimento atualmente (e no futuro próximo): ajudar a remover barreiras estruturais 
do desenvolvimento e a construir enquadramentos institucionais fundamentais para o 
crescimento económico, para a boa governação, para a captação de investimento, etc. 
Neste sentido, é também promotor da coerência, uma vez que atua ao nível das várias 
políticas e instituições públicas para criar quadros e ambientes favoráveis ao desenvol-
vimento. Para além disso, apesar do rápido crescimento dos fluxos financeiros para os 
países em desenvolvimento, a maioria são centrados no curto-prazo com elevado retorno 
e poucos preenchem os hiatos de financiamento existentes ao nível da criação de conhe-
cimento e de capacidades. 

Conforme salientado nos capítulos anteriores, vários países em desenvolvimento mani-
festam a preferência por um tipo de ajuda dos doadores CAD centrado no fornecimento 
de mais e melhor apoio e assessoria ao nível técnico e na definição/implementação de 
políticas. Muitas das solicitações destes países são – e serão cada vez mais – no apoio à 
administração pública e a outras instituições nacionais em aspetos que são críticos para 
as suas economias, para o acesso aos mercados europeu e global e para a integração 
regional (por exemplo ao nível das convenções técnicas e normativas, das normas fitos-
sanitárias, da harmonização de legislação, etc.).

Se analisarmos as ações e projetos bilaterais da cooperação pública portuguesa, a vasta 
maioria tem estado de facto centrada na capacitação institucional e no desenvolvimento 
de capacidades nos países parceiros - seja no apoio à estruturação de sistemas de saúde, 
seja na ajuda para reforço dos sistemas de ensino e da governação no setor da educação, 
na assistência técnica institucional, no apoio a avanços legislativos e jurídicos, na criação 
de capacidades em finanças públicas, no apoio à estruturação do ensino superior, no re-
forço da segurança interna dos países, na formação de quadros técnicos em vários seto-
res, na criação de capacidades estatísticas, entre outros. Este enfoque é encarado pela 
generalidade dos atores envolvidos na cooperação como um fator distintivo relativamente 
aos outros doadores e como uma mais-valia setorial evidente35. 

34 É o caso da Formação contínua de professores em São Tomé e Príncipe, do projeto no setor da Educação Saber+ e Centro de In-
vestigação em Saúde de Angola - CISA em Angola, e dos Centros de Aprendizagem e Formação Escolar em Timor-Leste. Existem 
também solicitações dos países parceiros no âmbito da assistência técnica em que o financiamento é efetuado através de uma 
instituição multilateral mas o apoio técnico é efetuado pela cooperação portuguesa (nomeadamente no âmbito das Finanças, com 
financiamento do Banco Mundial e do Banco Africano de Desenvolvimento).

35 Resultados da Questão 5 no Inquérito por Questionário, Anexo I.
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No entanto, tal nunca foi assumido como o elemento agregador e como um core business 
da cooperação pública, de forma a ser apresentada – quer interna quer externamente - 
como um enfoque onde Portugal tem conhecimento técnico, científico, de investigação e 
inovação, experiência e provas dadas. 

Também nunca foi trabalhada uma visão integrada e partilhada deste desígnio, o que con-
tribui para uma imagem de descoordenação e dispersão, quer junto dos países parceiros, 
quer perante os outros doadores e organizações internacionais. Assim, ao olharmos para 
os programas, projetos e iniciativas em curso nos vários países parceiros, a sensação é 
que estes se estendem praticamente a todos os setores e eixos de atuação nas áreas so-
ciais e de soberania36, sem que essa densidade encontre correspondência num “cimento” 
que agregue e veicule uma perspetiva de valor acrescentado comum. 

Os entrevistados salientaram um conjunto de  aspetos, de que se dá nota seguidamente. As 
ações de formação e capacitação nos mais variados setores são por vezes implementadas 
de forma desarticulada entre si, numa perspetiva de curto-prazo e com um enfoque quase 
exclusivo nos outputs (número de formações realizadas, código legal elaborado, etc.) e não 
nos outcomes, não existindo uma avaliação que possa contribuir para uma perceção mais 
estruturada de quais os verdadeiros impactos. Por outro lado, a avaliação das ações poderia 
também contribuir para integrar lições ao nível das metodologias e do tipo de ações pros-
seguidas37. Outra dimensão a salientar é que, nos países parceiros, as ações de assistência 
técnica e apoio ao desenvolvimento de capacidades não são muitas vezes implementadas 
através dos sistemas nacionais, o que prejudica a capacidade portuguesa de advocacia de 
reformas e políticas nesses países, sendo esse espaço ocupado por outros doadores38.

No sentido positivo, vários setores começaram a estruturar as ações de capacitação em 
programas mais integrados, que podem ou não coincidir com o prazo temporal dos PIC, 
com uma abordagem plurianual dos processos: como tem acontecido nas Finanças (com 
os Programas Integrados de Cooperação e Assistência Técnica em Finanças Públicas – 
PICATFin), na Defesa (Cooperação Técnico-Militar), na Administração Interna (Coopera-
ção Técnico-Policial), entre outros39. O documento “Desenvolvimento de Capacidades – 
Linhas de Orientação para a Cooperação Portuguesa” (2010) estabelece as orientações, 
princípios e abordagens que devem enquadrar transversalmente a ação da cooperação 
portuguesa no âmbito da capacitação, embora seja pouco conhecido e utilizado pelos vá-
rios atores setoriais.

Para que o Desenvolvimento de Capacidades seja devidamente aproveitado como mais-
-valia central da cooperação portuguesa, não deve limitar-se às áreas onde existe maior 
capacidade ministerial, ou técnica no seio da administração pública, mas também junto 
dos atores sociais e económicos portugueses. Ou seja, é preciso avaliar onde é que exis-
tem capacidades, conhecimento e know-how no setor privado, nas ONG, nos think tanks, 
etc., e em que setores – os quais poderão não ser unicamente os setores “tradicionais” da 
cooperação portuguesa –, que sejam pertinentes para os países parceiros e de interesse 
para Portugal. Só assim será possível dar respostas rápidas, qualificadas e flexíveis às 
crescentes solicitações dos países parceiros neste âmbito.

36 Esta perceção não se aplica tanto a países onde estão presentes poucos doadores e onde a cooperação portuguesa ocupa um 
lugar proeminente face aos outros doadores – caso da Guiné-Bissau, onde as apostas são claramente nos setores da educação e 
da segurança, ou de São Tomé e Príncipe, na saúde e educação – mas torna-se especialmente preocupante noutros países, como 
Cabo Verde ou Moçambique.

37 Um exemplo prático: a língua pode ser um obstáculo formativo na medida em que nem sempre é dominada pelos participantes 
nas formações, devendo esse facto ser equacionado na conceção dos programas e das ações de capacitação.

38 Tome-se como exemplo a Guiné-Bissau. Se a cooperação portuguesa tem uma ação preponderante no setor da educação (prin-
cipalmente através da formação de agentes educativos e do apoio técnico à governação do setor, sendo o principal doador nesta 
área), a capacidade de influência sobre reformas e definição de políticas pertence à UNICEF e UNESCO/Pólo Dakar através da 
Parceria Mundial da Educação (embora Portugal tivesse condições para ser a agência coordenadora dessa Parceria na Guiné). Da 
mesma forma, nos setores da Justiça e Segurança, a atuação da cooperação portuguesa é relevante para a capacitação, mas são 
o PNUD e a UNIOGBIS que lideram na advocacia de políticas, porque implementam um apoio sistemático e assistências técnicas 
integradas através dos sistemas nacionais.

39 No entanto, relativamente aos princípios de eficácia da ajuda, a 2011 Survey on Monitoring the Paris Declaration (OCDE) apontava 
que apenas 32% da cooperação técnica de Portugal era implementada através de programas integrados coerentes com as estra-
tégias nacionais de desenvolvimento dos países parceiros.
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Perante o contexto internacional e europeu analisado, conclui-se que este tipo de coopera-
ção exige, por um lado, uma visão estratégica da atuação de cada doador (veja-se o caso das 
alterações recentes efetuadas na estratégia da Alemanha e da França nesta área, agregan-
do os recursos humanos e colocando à disposição das autoridades dos países parceiros as 
competências dos peritos nacionais)  e, por outro lado, que haja capacidade de mobilizar a 
expertise no âmbito “whole-of-government” e para além dele, aproveitando de forma efetiva 
as competências que estão realmente disponíveis. Só assim será também possível “competir” 
com outros atores cada vez mais ativos nesta área, incluindo os emergentes como o Brasil40.

Paradoxalmente, no caso português, verifica-se uma perda de capacidade no plano ope-
racional, a qual resulta de vários fatores, para além dos derivados dos cortes financeiros: 
a perda de capacidade de resposta ao nível setorial/público, a dificuldade de mobilização 
de recursos humanos qualificados e de nível técnico superior para estas ações e particu-
larmente para missões de apoio técnico de longa duração no terreno - em parte devido à 
inexistência de incentivos -, a persistência de enquadramentos legais e institucionais não 
favoráveis, ou até a própria extinção ou “downgrade” de instituições41. 

Para além das questões estratégicas já abordadas, torna-se necessário investir na cria-
ção de condições substantivas e operacionais para realizar de forma eficaz o core busi-
ness da cooperação portuguesa. Nesse sentido foram apresentadas medidas operacio-
nais possíveis:

– Rever o enquadramento legal da figura de Agente da Cooperação e alterar o en-
quadramento no sentido de ser possível, por exemplo, a contratação de pessoas 
já reformadas da administração pública altamente qualificadas, de ser assegurada 
a contagem do tempo de serviço quando se participa numa assistência técnica ou 
ação de cooperação, de regulamentar vários aspetos e tomar outras medidas legais/
administrativas que funcionam como incentivo importante (ou atualmente como im-
pedimento) à realização das ações de capacitação nos mais variados setores. 

– Prever um enquadramento específico ao nível fiscal para a cooperação portugue-
sa, evitando o pagamento de IVA no quadro das aquisições para serem oferecidas, 
desde que os produtos e equipamentos não possam ser adquiridos localmente nos 
países parceiros. Encontramo-nos numa situação em que “o Estado português co-
bra IVA a si próprio”, o que é uma contradição e um constrangimento às ações da 
cooperação portuguesa (p.ex. equipamentos técnicos, maquinaria, viaturas com uti-
lidade específica, etc.). 

– Ainda no âmbito da especificidade da Cooperação para o Desenvolvimento face a 
outras políticas públicas que são essencialmente internas, poderia ser útil enqua-
drar exceções à lei, isentando as aquisições para ofertas no quadro da cooperação 
da obrigatoriedade de consulta à central de compras do Estado e removendo outros 
constrangimentos legais da autorização de despesa e de recrutamentos, que preju-
dicam a implementação dos projetos de cooperação para o desenvolvimento. 

– Apostar na abertura de concursos e/ou subcontratações, de forma a alargar o espe-
tro de expertise disponível para além da administração pública, abrindo aos atores 
sociais e económicos portugueses a possibilidade de se mobilizarem neste âmbito, 
ou seja, indo buscar as capacidades, a disponibilidade e o conhecimento onde exis-
tem, para responder de forma efetiva às solicitações dos países parceiros. Equa-
cionar igualmente a contratação local de peritos, publicando os concursos e os TdR 
também localmente, nos países onde decorrem as ações.

40 Refira-se que o Brasil tem mostrado interesse no apoio técnico e capacitação institucional em várias vertentes nos países 
parceiros prioritários da cooperação portuguesa, mas que, em muitos casos, esse interesse ainda não é materializado em ações 
concretas.

41 É o caso do Instituto de Investigação Científica Tropical - IICT, que agregava uma capacidade técnica específica na área da 
agricultura, biodiversidade e doenças tropicais; ou do Instituto Nacional de Administração (INA), convertido numa Direção-Geral, 
perdendo a autonomia que lhe permitia aceder a fundos europeus na área da capacitação das administrações públicas dos países 
em desenvolvimento. Noutros casos, houve uma perda progressiva de recursos humanos e expertise técnica ao longo das últimas 
décadas, devido a um desinvestimento interno/nacional que se refletiu depois no plano externo e da cooperação, como tem acon-
tecido, por exemplo, no ensino vocacional e técnico-profissional. 
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E. Potenciar a atuação multilateral

Atualmente, a cooperação multilateral é baseada na convergência ou divergência de um 
conjunto muito mais alargado e diverso de intervenientes do que num passado recente, 
desafiando a forma como as estruturas multilaterais se organizam e os equilíbrios de 
poder no seu interior. Se até há bem pouco tempo os atores dominantes estavam clara-
mente identificados e a dimensão bilateral da cooperação multilateral estava imbuída na 
forma como esta funcionava, hoje em dia é necessário um envolvimento mais estruturado 
e interligado entre as dimensões bilateral e multilateral. Por outras palavras, terá cada 
vez mais de existir uma correspondência entre aquilo que é defendido por um doador no 
plano multilateral e a sua ação bilateral, sob pena de passar uma imagem de incoerência 
e de pouca clareza da sua identidade, no contexto atual de grande diversidade de atores.

Não existe uma perceção de que a crise tenha afetado a voz e o papel político de Portugal 
nesta área (por exemplo na União Europeia, nas reuniões do Conselho ou nos grupos de 
trabalho da Comissão). Para além disso, a capacidade de Portugal influenciar as políticas 
europeias de Desenvolvimento depende mais das pessoas do que das instituições, o que 
numa altura em que falta visão política, recursos financeiros e estabilidade institucional, 
permite continuar a ter uma continuidade de atuação. Nomeadamente ao nível da União 
Europeia e de outras instituições como o CAD-OCDE, os representantes portugueses são 
na maioria pessoas com memória institucional, conhecidas e respeitadas pelos pares, 
com uma forma de trabalhar já estruturada, que permite dar continuidade às posições 
anteriormente assumidas por Portugal e às políticas prosseguidas. No entanto, existem 
setores/matérias em que Portugal não tem expressão nem visão política, pelo que se 
deveria fazer uma avaliação estratégica de quais os grupos de trabalho em que interessa 
ter uma voz mais presente e ativa.

Portugal continua a ser encarado pelos parceiros europeus como tendo uma atuação for-
te relativamente a temas como: (i) Estados Frágeis e relação Segurança-Desenvolvimen-
to; (ii) questões ligadas ao Estados de Direito e à Governação, em interligação com o ponto 
anterior, (iii) África e particularmente os PALOP; (iv) Países Menos Avançados (PMA) e 
Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS, na sigla inglesa). 

Nos fóruns internacionais, e dada a crescente dificuldade dos países mais pobres e mar-
ginalizados se fazerem ouvir – face por exemplo à preponderância dos países emergentes 
nos grupos de países em desenvolvimento como o G-77 –, Portugal tem atuado frequen-
temente na defesa das posições desses países, sendo reconhecido como um parceiro útil 
e como um “honest broker”. Exemplos dessa atuação são as posições tomadas no âmbito 
da Agenda Global 2030 (nomeadamente pela inclusão de um objetivo sobre paz e seguran-
ça, concertando posições com São Tomé e Príncipe e a Guiné-Bissau, e contra a posição 
dos BRICS), nas agendas de eficácia da ajuda e de financiamento do desenvolvimento (em 
prol da manutenção do compromisso de 0,7% APD/RNB ou de uma atenção especial às 
necessidades dos Estados frágeis), ou na política da UE para o Desenvolvimento (p.ex. de-
fendendo a manutenção do compromisso de 50% da ajuda ao desenvolvimento para Áfri-
ca). Mais recentemente, assumem também alguma relevância nas posições de Portugal a 
defesa da igualdade de género e da eliminação de todas as formas de violência contra as 
mulheres, bem como as questões ligadas aos oceanos (plataforma continental, Estratégia 
para os Oceanos, Estratégia CPLP).

Portugal é também reconhecido como um parceiro importante para os PALOP, na relação 
com a União Europeia. As ações diplomáticas desenvolvidas no apoio à posição de Cabo 
Verde, seja na altura da criação da Parceria Especial UE-Cabo Verde (2007), seja na defesa 
da manutenção de um pacote europeu de ajuda ao desenvolvimento considerável com 
base nos critérios de vulnerabilidade do país (refletido no Programa Indicativo Nacional 
em vigor, e apesar de Cabo Verde não se enquadrar nem na categoria de PMA nem de 
Estado frágil), são alguns exemplos dos impactos positivos dessa atuação. Neste âmbito, 
a existência de quadros portugueses nas estruturas de direção europeias pode ter gran-
de relevância na visibilidade e na capacidade de influência “a partir de dentro”, como se 
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verificou com a Presidência da Comissão Europeia e como se verifica com a Direção da 
EuropeAid42, embora Portugal tenha ainda poucos quadros em comparação com outros 
Estados-Membros.

A existência de uma direção política forte da cooperação é essencial para conseguir re-
sultados no plano multilateral. Foi assim com a Presidência da UE em 2007, com a ques-
tão dos Estados frágeis na União Europeia, com a realização da II Cimeira UE-África e 
aprovação da Estratégia Conjunta África-UE, ou com a realização do Conselho Europeu 
conjunto do Desenvolvimento e da Defesa. Foi também assim com as candidaturas de 
Portugal a membro não permanente do Conselho de Segurança e ao Conselho de Direi-
tos Humanos, onde foi evidente o papel da Cooperação para o Desenvolvimento em abrir 
portas, mobilizar apoios e dar credibilidade que é capitalizada noutras áreas da política 
externa. Estas foram ações que exigiram uma abertura da cooperação para o desenvolvi-
mento a áreas mais políticas, de segurança, de política externa, e que geraram dividendos 
para a cooperação e para Portugal. Para além disso, é também importante que exista 
uma articulação entre o nível técnico e político, ou seja, que as posições defendidas pelos 
funcionários nos grupos de trabalho da União Europeia ou de outras instituições multila-
terais correspondam também a uma defesa dessas posições no plano político (nomeada-
mente pelo SENEC).

No futuro, será importante caminhar no sentido de uma maior convergência entre a ação 
no plano multilateral e no plano bilateral, investindo em metodologias mais sistemáticas 
de circulação do conhecimento e de interação (e atuação conjunta), ou seja, criando si-
nergias e uma verdadeira complementaridade. Cada vez mais, a ação bilateral deve con-
correr para a ação multilateral, que atua em vários xadrezes e palcos internacionais na 
defesa daquela que poderia ser “a visão mundial” de Portugal, enquanto a ação multilate-
ral deverá reforçar as mais-valias portuguesas no plano bilateral e as opções geográficas 
e setoriais definidas pela cooperação portuguesa.

Desde logo, a Agenda 2030, a agenda de eficácia da ajuda, as regras da União Europeia ou 
a própria cooperação delegada exigem uma mudança de pensamento e de abordagens, 
com reflexos na organização da cooperação e nas formas de trabalhar. Na agência de 
cooperação, é igualmente necessário assegurar uma interligação entre a atuação nos 
dois vetores: se o New Deal para o Envolvimento em Estados Frágeis é acompanhado 
no plano multilateral, deve ser também depois integrado nos Programas de Cooperação 
com países em situação de fragilidade; se a Cooperação Triangular é debatida no âmbi-
to multilateral, é depois necessário identificar projetos concretos e formas de trabalhar 
em conjunto com outros parceiros no plano bilateral; se a agenda de Eficácia da Ajuda 
se desenrola ao nível macro em termos multilaterais, tem de ser também integrada no 
planeamento da cooperação e nos programas existentes; se existe uma Estratégia Opera-
cional de Ação Humanitária e de Emergência, a ajuda humanitária tem de estar presente 
nos Programas de Cooperação com os países parceiros e devidamente articulada com as 
linhas definidas no plano multilateral de reação às crises e reforço da resiliência; e assim 
por diante. 

Contudo, identificam-se temas onde a interação entre o vetor externo e interno pode ge-
rar algumas contradições ou dificuldades: é o caso, nomeadamente, da defesa dos inte-
resses dos PMA nas instituições multilaterais, que poderá ser mais difícil à medida que os 
principais parceiros da cooperação portuguesa se tornam países de rendimento médio. É 
também o caso da defesa do compromisso dos 0,7% APD/RNB, que é assumido multila-
teralmente como uma posição ao lado dos países mais pobres (e também face a pressões 
de outros doadores para deixar cair o compromisso) mas que contradiz a situação interna, 
se não existir um calendário progressivo e faseado de evolução da APD portuguesa que 
permita assegurar credibilidade na defesa desta meta.

42  É conhecido o papel que o então Presidente da Comissão Europeia, José Durão Barroso, desempenhou em vários dossiers como 
a Parceria Especial União Europeia-Cabo Verde, ou a manutenção do Programa PIR-PALOP, que esteve em risco devido ao ques-
tionamento sobre a sua adequação enquanto programa “regional”.
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A implementação de uma abordagem mais estratégica relativamente às instituições mul-
tilaterais torna-se uma necessidade num contexto de pressão financeira e de melhoria 
da eficácia da cooperação. Nesse contexto, por exemplo, vários países estão a realizar 
estudos sobre o seu relacionamento com as organizações regionais e internacionais, no 
sentido de perceberem como podem aumentar a eficácia e impacto da sua atuação nes-
se contexto. Em Portugal, não existe uma análise de eficácia da ajuda multilateral nem 
de qual o impacto da atuação portuguesa na definição e implementação das políticas no 
plano multilateral, mas várias mudanças poderão ser feitas para fazer um uso mais es-
tratégico dessa atuação, interligando os vetores bilateral e multilateral. Das perceções 
e sugestões recolhidas, salientam-se:

– Realizar uma avaliação estratégica de quais os fundos multilaterais e globais onde 
Portugal deve participar e fazer um seguimento e utilização estratégica dessa parti-
cipação (não excluindo a possibilidade da prática de “earmarking” dos fundos mul-
tilaterais, para que sejam utilizados no interesse das prioridades bilaterais).

– Interligar a ação bilateral com as iniciativas e parcerias globais já existentes em 
áreas que são consideradas estratégicas para a cooperação portuguesa, e que po-
dem capitalizar a ação portuguesa quer em termos de recursos, quer em impactos. 
Refira-se como exemplo o setor da educação, com a Education First promovida pelo 
Secretário Geral da ONU, a Global Business Initiative for Education, entre outras 
iniciativas globais – o mesmo acontecendo no setor da saúde, do ambiente e outros.

– Internacionalizar a ação e o conhecimento nesta área, promovendo ações que me-
lhorem a visibilidade da cooperação portuguesa no plano multilateral. Tal pode pas-
sar por uma aposta, por exemplo, em estudos de impacto sobre a cooperação nos 
PALOP, pela divulgação das boas práticas da cooperação nos principais países par-
ceiros da cooperação portuguesa no plano multilateral, pela inclusão de exemplos 
positivos da cooperação portuguesa nas agendas e nos relatórios/publicações das 
organizações internacionais.

– Em sentido inverso, divulgar e sensibilizar cada vez mais os vários atores da coo-
peração portuguesa para os compromissos internacionais assumidos por Portugal 
neste âmbito.

– Fazer uma utilização mais estratégica da ajuda orçamental e da consequente par-
ticipação nos grupos de doadores da ajuda ao orçamento em Cabo Verde e em Mo-
çambique43. A Copresidência do G-14 em Moçambique, em 2015, não é conhecida 
pela generalidade dos atores em Portugal, nem foram definidas ou divulgadas quais 
as prioridades portuguesas nesse âmbito. O mesmo se passa com a participação de 
Portugal no processo de estruturação do Roteiro da Parceria “Segurança e Estabi-
lidade” no âmbito do apoio orçamental a Cabo Verde, um exemplo prático e muito 
atual de um contributo importante que não é conhecido nem divulgado.

– Interligar de forma sistemática a abordagem multilateral e bilateral no seio da 
agência de cooperação, nomeadamente promovendo maior troca de experiências, 
gestão transversal do conhecimento e práticas de trabalho conjuntas.

– Promover o papel de liderança da agência de cooperação no plano multilateral, o que 
permite igualmente reforçar o seu papel de coordenador da cooperação portuguesa. 
Isto pode passar por uma alteração na forma como são efetuadas as contribuições 
multilaterais, passando a agência de cooperação a gerir e executar as contribuições 
portuguesas para as organizações europeias e internacionais e para quaisquer fun-
dos dirigidos à cooperação (uma vez que atualmente só lhe cabe a função de “acom-
panhamento” nestes casos, sendo as contribuições maioritariamente efetuadas e 
geridas via Ministério das Finanças). Pode também passar por equacionar questões 

43 Atualmente, 500 mil euros/ano em Cabo Verde e 400 mil euros/ano em Moçambique. Apesar de esta ação fazer parte da cooperação 
bilateral, fez-nos sentido inserir neste ponto pela sua característica de interação e coordenação com outros doadores no terreno.
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de representação de Portugal, nomeadamente junto do Banco Mundial e de fundos 
multilaterais, que deveriam estar centradas na agência de cooperação.

– Aproveitar momentos-chave – como foi aproveitado com a nova Agenda do Desenvol-
vimento 2030 – para debater ao nível nacional, de forma mais alargada e diversificada, 
as posições portuguesas no âmbito multilateral. Desde logo, afiguram-se duas janelas 
de oportunidade nesse sentido: (i) o futuro do relacionamento UE-ACP e do Acordo de 
Cotonou, (ii) o Mediterrâneo e os problemas relacionados com a crise dos refugiados.

F. Diversificar as geografias, de forma estratégica

A relevância da concentração geográfica da cooperação portuguesa no futuro não é uma 
questão consensual, como se verifica pela análise dos resultados do inquérito por ques-
tionário apresentados no Anexo I (ver Questão n.º 8). 

Os PALOP e Timor-Leste têm consistentemente sido os países-alvo da cooperação bila-
teral, com mais de 85% dos fundos de APD. Em boa parte, a concentração da coopera-
ção nesses poucos países é considerada uma mais-valia importante, que se impõe quer 
por questões de racionalização financeira (concentração onde se tem maiores vantagens 
comparativas) quer por questões de eficácia da ajuda - uma vez que a concentração tende 
a favorecer um maior impacto e eficácia, como salientam os exames do CAD-OCDE à coo-
peração portuguesa e as demais organizações internacionais do setor. 

Por outro lado, porém, no novo contexto internacional (com a multiplicação e diversifica-
ção dos atores da cooperação) e europeu (onde o relacionamento com África se esbate 
diante de outras prioridades geográficas), o enfoque exclusivamente limitado aos PALOP 
e Timor-Leste pode representar uma limitação das potencialidades da cooperação por-
tuguesa e, em última análise, uma perda de oportunidades. Se bem que tenham existido 
ao longo dos anos alguns projetos e ações noutros países, a realidade é que a cooperação 
bilateral está quase exclusivamente centrada nestes países de escolha “natural”, aca-
bando os outros doadores por identificar a cooperação portuguesa como uma mais-valia 
apenas nesses países. 

Para além disso, o facto de basearmos a cooperação com estes países nas afinidades lin-
guísticas e históricas também pode ser limitador, no contexto global do desenvolvimento. À 
frente da língua ou da história, a cooperação portuguesa terá cada vez mais de se apresentar 
com base no seu know-how, na experiência e capacidade dos atores nacionais, que podem 
fazer a diferença face a outros intervenientes. Cada vez mais, também, os nossos países 
parceiros tenderão a fazer escolhas com base nestes critérios e não em fatores históricos.

Por último, a diversificação de geografias, de forma pensada e estratégica, pode permitir 
à cooperação ser instrumental em alguns países, para reforçar e complementar a política 
externa, para potenciar a cooperação económica em países onde ela é menos profunda, 
usando os países “não tradicionais” como alavanca para outros tipos de relacionamento 
- e assim aumentar igualmente o interesse/peso da cooperação para o poder político. 

Não significa isto que as prioridades geográficas devam mudar. Significa sim que a coo-
peração portuguesa deve pensar em como atuar nesta “lógica de mercado” e abrir o seu 
leque de possibilidades dentro daquilo que considera serem as suas mais-valias seto-
riais. Diversificar não é o mesmo que dispersar, se tal concorrer para a tal visão comum 
assumida e veiculada. Relativamente ao desenvolvimento de capacidades, por exemplo, 
que oportunidades existirão para desenvolver ações no âmbito da estruturação dos siste-
mas de saúde na América Latina (nomeadamente com participação do setor privado)? Que 
oportunidades decorrem da possível articulação com a AICEP no trabalho com empresas 
que já acedem aos fundos do FED para trabalharem em países que não os PALOP? Que 
oportunidades de cooperação para o desenvolvimento existirão noutros países africanos 
que não os PALOP mas que potenciam relações regionais com outros países prioritários 
da cooperação portuguesa? Que oportunidades na zona do Mediterrâneo? E noutros paí-
ses com comunidades portuguesas consideráveis? 
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G. Implementar uma abordagem setorial da cooperação

Com a reformulação global da arquitetura do Desenvolvimento e as novas dinâmicas da 
cooperação internacional, as administrações e instituições ligadas à cooperação são cha-
madas a intervir numa variedade crescente de assuntos e temáticas.

Isto significa que a cooperação portuguesa tem de definir claramente o que pretende em 
setores-chave da cooperação (p.ex. educação, saúde, segurança, género, etc.) forjando 
entendimentos comuns, conhecimentos interligados, narrativas mais coerentes e uma 
visão partilhada da ação portuguesa em determinado setor. Na operacionalização, isto 
significa também um envolvimento sistemático, tornando a abordagem coordenada na 
norma: trabalho de análise conjunto, missões conjuntas, procedimentos conjuntos.

Apesar da existência de documentos de estratégia setorial em várias áreas, a maioria 
limita-se ao texto, não existindo uma orientação clara nem uma visão integrada ou uma 
dinâmica de colaboração entre os vários atores que operam em determinado setor. Com 
efeito, não se verificou qualquer seguimento das estratégias ou a criação de mecanismos 
que permitissem que estas se assumissem como orientadoras da ação da cooperação 
portuguesa para os atores que operam naqueles setores. A recente Estratégia Operacio-
nal de Ação Humanitária e de Emergência44 é um primeiro passo para promover a coor-
denação interinstitucional e integrar a participação de vários atores numa área temática 
específica, constituindo uma oportunidade para garantir uma adequada coordenação das 
respostas de ação humanitária. Já a Estratégia Nacional de Educação para o Desenvol-
vimento (ENED) apresenta-se como um caso único do qual se podem extrair lições para 
outros setores e áreas temáticas, uma vez que é considerada um exemplo de boas práti-
cas no plano internacional (ver Caixa 4) e as análises realizadas apontam para um impacto 
relevante nas instituições que trabalham na área.45

A existência de uma visão setorial é tanto mais relevante dado o carácter descentralizado 
da cooperação portuguesa, com a intervenção de uma multiplicidade de atores, corren-
do-se o risco de apresentar uma imagem de descoordenação, quer da abordagem pros-
seguida quer das intervenções, perante os países parceiros. A falta dessa abordagem 
setorial tornou-se ainda mais aguda com o processo de restruturação interna dos Minis-
térios, quer devido aos programas de racionalização da Administração Pública (PRACE 
e PREMAC), quer posteriormente com a crise financeira e social. Isto não se manifestou 
de forma igual em todos os Ministérios, mas alguns foram especialmente afetados na 
sua capacidade de resposta, nos fundos disponíveis para a cooperação, nos recursos hu-
manos existentes, no conhecimento de terreno e na capacidade de acompanhamento de 
projetos, como foi o caso da educação, da justiça, da administração interna ou da solida-
riedade, emprego e segurança social46. 

Por outro lado, sendo cada vez mais requisitada no plano internacional para discutir tex-
tos ou expressar posições, exige-se da cooperação portuguesa uma maior profissionali-
zação, conhecimentos técnicos das temáticas e competências setoriais. Tal poderá ser 
promovido, nomeadamente, através da existência de técnicos com uma expertise e abor-
dagem setorial específica na agência de cooperação (tal já é feito por exemplo na área 
do ambiente/alterações climáticas, mas apenas de uma forma ad-hoc e sem assumir 
plenamente essa abordagem setorial), que possam seguir as temáticas no plano inter-
nacional, participar ativamente nas reuniões setoriais no plano nacional, assegurarem o 
ponto de ligação com os ministérios setoriais e outras instituições em determinado setor, 

44 Resolução do Conselho de Ministros nº 65/2015, de 13 de agosto.
45 Segundo o inquérito realizado no âmbito do estudo SinergiasED 2014, 74,6% dos inquiridos considerou que a ENED teve impacto 

na sua instituição, quer ao nível conceptual, quer estratégico e prático, sendo essa percentagem especialmente elevada no caso 
das ONGD.

46 Tome-se como exemplo o Ministério da Educação, onde o Gabinete de Assuntos Europeus e Relações Internacionais possuía, 
em 2007, 12 técnicos afetados à Cooperação, tendo atualmente apenas 2 nessa área. No entanto, há exceções, como é o caso 
do Ministério da Defesa Nacional, onde o impacto da crise não foi muito relevante, tendo a Cooperação na área da Defesa sido 
considerada estratégica pelo poder político (muito por influência das chefias militares superiores e intermédias, que sempre 
demonstraram uma grande apetência pelo fortalecimento dos laços de cooperação com os PALOP). 
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etc. Isto implica, porém, a reformulação da gestão do conhecimento para que seja feita de 
forma mais horizontal e em conjunto, bem como uma reorganização interna da agência de 
cooperação no sentido de existirem equipas coordenadoras de várias áreas de trabalho/
setores. 

Pode ainda, eventualmente, colocar-se o dilema de optar por uma concentração da ex-
pertise setorial na agência de cooperação ou investir na capacidade de mobilizar esses 
conhecimentos através do recurso a expertise noutros departamentos governamentais, 
na sociedade civil ou no setor privado. No entanto, os dois caminhos são conciliáveis e 
podem reforçar-se mutuamente.

Caixa 4: A Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento – ENED:  Fatores de sucesso

Historicamente, a Educação para o Desenvolvimento foi domínio das organizações da sociedade 
civil, até ser reconhecida como uma prioridade da política portuguesa de cooperação para o 
desenvolvimento, na Visão Estratégica aprovada em 2005. Em 2008, iniciou-se o processo de 
elaboração de uma Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento, liderado pelo então 
Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD) com a colaboração de diversas instituições 
públicas e da sociedade civil, tendo a Estratégia sido promulgada em Novembro de 2009.

A ENED 2010-2015 proporciona um exemplo de inovação e possibilidade de aprendizagem/lições 
aprendidas para outras estratégias setoriais, nomeadamente em termos dos processos, organização 
e implementação. Entre os fatores distintivos, por comparação às outras estratégias setoriais da 
cooperação portuguesa, destacam-se:

– É um documento integrado e integrador de uma variedade de instituições e organismos 
atuantes no setor, sendo verdadeiramente multi-atores: a fase inicial de formulação da 
Estratégia, com dois grupos de trabalho, promoveu ativamente a participação e o envolvimento 
de vários atores, gerando apropriação e criando dinâmicas para as fases subsequentes; 
o Plano de Ação da ENED, aprovado em 22 de abril de 2010, foi subscrito por 14 entidades 
publicas e organizações da sociedade civil. 

– Possui um plano de ação com medidas e indicadores concretos, para a implementação 
do qual foram criadas condições efetivas através do envolvimento de várias instituições 
em protocolos/contratos-programa: (i)   protocolo de colaboração entre o Camoes, I.P. e o 
Ministério da Educação e Ciência (MEC) tendo em vista a implementação das medidas da ENED 
que respeitam a educação formal; (ii) contrato-programa entre os Camões, I.P., o MEC, o 
CIDAC e a Fundação Gonçalo da Silveira; (iii) contrato-programa entre o Camões, I.P. e a Escola 
Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo para acompanhamento e 
monitorização da Estratégia.

– É objeto de um seguimento sistemático, com um dispositivo de acompanhamento e avaliação 
que inclui o Relatório anual de acompanhamento da execução da Estratégia.

– Possui uma comissão de acompanhamento com funcionamento efetivo, presidida pelo atual 
Camões, I.P. e composta pela Direcção-Geral da Educação, pela Plataforma Portuguesa das 
ONGD e pelo CIDAC (para além do “grupo alargado” composto pelas entidades subscritoras do 
Plano de Ação). No Camões, I.P., existem recursos humanos/equipa designados (Divisão de 
apoio à Sociedade Civil) especificamente para liderar, impulsionar e acompanhar a ENED, os 
quais mantêm uma “liderança aberta” que promove ativamente a inclusão e acolhimento dos 
vários intervenientes.

– São promovidas atividades transversais de dinamização da ENED, como é o caso das Jornadas 
e Fórum de Educação para o Desenvolvimento, para o encontro, a troca de experiencias, 
reflexões e debate entre os atores da ED.

– Beneficia de um apoio político e enquadramento estratégico expressos, sendo referida 
no Conceito Estratégico como um elemento fundamental da promoção da Educação para o 
Desenvolvimento, que por sua vez é considerada uma das 3 áreas prioritárias de atuação da 
cooperação portuguesa.

– Interliga-se com o envolvimento internacional de Portugal no campo da Educação Global e da 
Educação para o Desenvolvimento, em organizações como o Global Education Network Europe 
- GENE, a Comissão Europeia, o CAD-OCDE ou a CONCORD, partilhando as aprendizagens da 
experiência portuguesa e integrando-a nas dinâmicas globais nesta área.

 Fonte: GENE, 2014; Entrevistas realizadas no âmbito do estudo.



73

H. Abrir a cooperação para o desenvolvimento às políticas públicas  
e a agência de cooperação aos atores nacionais

A urgência dos desafios globais, o contributo para os bens públicos comuns e a necessi-
dade de coerência entre políticas significa que tanto o responsável político pela pasta da 
cooperação como a agência de cooperação têm um papel cada vez mais importante na 
colaboração com outros departamentos governamentais e entidades públicas, no sentido 
de se assumirem como proponentes e defensores ativos da inclusão de uma perspetiva 
de desenvolvimento global na tomada de decisões políticas, desenvolvendo um trabalho 
sistemático para que a cooperação ocupe um lugar de relevo no impacto externo das po-
líticas públicas e face a outros vetores de relacionamento internacional.

A ambição deve ser transformar a cooperação numa questão estratégica e presente nas 
agendas governamentais, e para tal é preciso desenvolver “a voz do Desenvolvimento” 
no seio do Governo e das políticas públicas. Saliente-se como positivo o facto de a temá-
tica da cooperação para o desenvolvimento estar a ser cada vez mais integrada em estra-
tégias nacionais em vários setores – como é o caso das alterações climáticas, do combate 
à desertificação e biodiversidade ou da igualdade de género – mas que (i) é preciso que a 
própria cooperação tenha a sua visão e estratégia para esses setores, para assegurar a 
coerência, e que (ii) isso não significa que a “voz do Desenvolvimento” seja efetivamente 
tida em conta nas outras políticas públicas, uma vez que tal requer liderança e vontade 
política, bem como uma capacidade de advocacia dentro do próprio Estado e dos órgãos 
de decisão política.

Para esta ambição contribui também a necessária construção de uma massa crítica a vá-
rios níveis, nas instituições e na sociedade, nos atores económicos, sociais e políticos, que 
apoie esses objetivos e se constitua como força mobilizadora. Ou seja, é necessário que 
a cooperação para o desenvolvimento se abra mais às outras políticas e entidades públi-
cas, e que a agência de cooperação se abra mais aos atores nacionais: ao Parlamento, às 
Universidades, a atores da sociedade civil, e a outros intervenientes que podem contribuir 
para aumentar o interesse e envolvimento nesta área.

Nesse plano, é crucial começar a chamar os vários stakeholders, que muitas vezes de-
senvolvem as suas ações de forma desenquadrada, a uma visão partilhada e estruturada 
do que se pretende para a cooperação portuguesa. Se a diversidade e vasto número de 
intervenientes constitui uma riqueza inerente e uma mais-valia potencial – no sentido em 
que se traduz no interesse em promover ações nesta área -, tal significa também que a 
concentração de esforços com um objetivo e visão partilhados é essencial para o sucesso 
da política de cooperação portuguesa.  Por outro lado, é necessário investir na melhor 
comunicação e partilha de informação com públicos específicos sobre a importância da 
cooperação para o desenvolvimento e da sua eficácia, na promoção de um desenvolvi-
mento global mais justo e equitativo47. 

A análise do contexto português alerta, contudo, para um grande défice de envolvimento 
de vários atores, alguns até muito próximos ou mesmo parte integrante do sistema de 
cooperação, uma vez que se verifica frequentemente uma abordagem das instituições 
e dos intervenientes que é “fechada”, “virada para dentro”, focada em “ações soltas e 
fragmentadas”, de “desconfiança e competição”, em que são “sempre os mesmos a par-
ticipar” nas ações desenvolvidas, ou em que há “grande dificuldade de trabalhar em con-
junto”48. Isto acontece quer dentro dos próprios Ministérios setoriais (onde o departamen-
to de cooperação tem por vezes que advogar pelo seu setor no próprio enquadramento 
institucional interno), quer mesmo nos Negócios Estrangeiros (relativamente à relevância 
da cooperação face a outros vetores do relacionamento externo), quer entre as ONGD 

47 Neste âmbito, a experiência do programa nacional do Ano Europeu para o Desenvolvimento é um exemplo que pode ter lições 
interessantes sobre o envolvimento de atores diversificados e a sensibilização de um vasto conjunto de setores.

48 Expressões utilizadas nas entrevistas realizadas.
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(frequentemente competidoras por financiamentos), quer no relacionamento entre vários 
intervenientes num setor específico, entre outras dimensões. 

No âmbito das entrevistas realizadas, foram feitas propostas concretas para reforçar a 
política de cooperação e aumentar o conhecimento, o envolvimento e a massa crítica de 
apoio à Cooperação para o Desenvolvimento no contexto português, salientando-se:

– o desenvolvimento de um trabalho sistemático junto da Assembleia da República;

– a criação de uma comissão de acompanhamento composta por membros do Parla-
mento com capacidade para monitorizar a coerência entre a aplicação orçamental e 
as prioridades da cooperação para o desenvolvimento;

– a inclusão das temáticas da cooperação para o desenvolvimento nos cursos diplo-
máticos do MNE e do Instituto Diplomático, nas provas de admissão à carreira diplo-
mática e noutros instrumentos formativos da política externa, bem como de espa-
ços de interação e diálogo entre os diplomatas e os atores da cooperação (incluindo 
a sociedade civil);

– a produção de pensamento, estudos e publicações sobre a cooperação para o de-
senvolvimento, que contribuam para a concretização dos interesses académicos e 
de investigação de muitos estudantes em Portugal (uma vez que se verifica um dé-
fice de bibliografia enorme sobre a cooperação portuguesa e sobre a cooperação 
para o desenvolvimento em português);

– a promoção de um real e transparente mercado de consultadoria para o desen-
volvimento, que contribua para o alargamento dessa “massa crítica” no setor da 
cooperação;

– a criação de um conselho consultivo de aconselhamento sobre a política de coo-
peração, com a participação de peritos e figuras de reconhecido mérito, junto da 
agência de cooperação e do SENEC; 

– o aproveitamento da relevância de determinados assuntos internacionais e momen-
tos específicos – como a aprovação da agenda global, ou a crise dos refugiados – 
para veicular com algum impacto a perspetiva do Desenvolvimento e da Cooperação 
junto dos media e de vários públicos (p.ex. escolas, autarquias, etc.).

I. Maior colaboração, interligação e coordenação internas

A diversidade de atores que intervêm na cooperação portuguesa é, teoricamente, e em 
si mesma, uma riqueza e uma característica potencialmente favorável, dada a fluidez da 
cooperação entre instituições homólogas, o capital de relação entre uma multiplicidade 
de pessoas e instituições, bem como as redes redes e relações “entre iguais” que se 
estabelecem e desenvolvem com os países parceiros. No entanto, internamente, essa 
motivação dispersa para a Cooperação, com um conjunto diversificado de entidades pú-
blicas e privadas a pretenderem ter intervenção nesta área, tendeu a caracterizar-se his-
toricamente por uma filosofia de independência de uns em relação a outros, um certo 
grau de individualismo cultural das organizações e um grande voluntarismo. Apesar de 
esta realidade ter sido mais aguda no passado, continua a ter reflexos para um país com 
poucos recursos financeiros e humanos, no sentido em que enfraquece quer a coerência 
global da sua ação, quer a sua competitividade face a outros doadores. 

A realidade é que muitas ações continuam a ser encaradas, pelos próprios atores da coo-
peração, como “o programa da instituição tal em Cabo Verde” ou da “organização tal na 
Guiné-Bissau”. Mas no terreno, todos os atores são encarados como “a cooperação por-
tuguesa”, o que reforça o impacto negativo desta tendência do sistema para apresentar 
resultados mais caóticos e menos coerentes, bem como a subsequente necessidade de 
mecanismos de controlo, de coordenação e de colaboração.

Essa necessidade é agudizada pelas dificuldades de liderança por parte do órgão coor-
denador da política de cooperação, quando um soft system como a Cooperação depende 

Esta realidade 
continua a ter reflexos 
para um país com poucos 
recursos financeiros e 
humanos, no sentido em 
que enfraquece quer a 
coerência global da  
sua ação.

“



75

grandemente da liderança. Com efeito, apesar de estar na lei, não estão reunidas as con-
dições institucionais, legais e administrativas que lhe permitam exercer efetivamente o 
papel de coordenador. Ao nível financeiro, o contributo do Camões, I.P. para o cálculo 
APD é de cerca de 8% a 9%, o que enfraquece a sua posição de instituição coordenadora. 
Ao nível substantivo, e independentemente da competência de parecer prévio vinculativo 
do Camões, I.P. sobre os programas/projetos, existem atores da cooperação pública que 
definem os programas setoriais com um grau de autonomia correspondente ao facto de 
terem verbas para os executar. Com efeito, se a amplitude de ação dos Ministérios seto-
riais diminuiu porque também diminuíram as verbas que tinham disponíveis, no caso dos 
ministérios com financiamento próprio nada os impede de prosseguirem as suas próprias 
políticas de cooperação e a sua programação (MSESS, MF, MDN)49. Não é de espantar, 
assim, que o atual Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa 2014-2020 se refira 
por diversas vezes às “Políticas de Cooperação”, no plural.

Perante a natureza dispersa do sistema, não será de esperar uma coordenação real de 
todas as ações, mas poderão ser efetuadas mudanças no sentido da integração das in-
tervenções em abordagens mais consistentes e coerentes, da concertação de agendas 
e interesses, da identificação de ações que potenciem a complementaridade, do reforço 
da comunicação. Isto pode ser promovido através de um conjunto de mecanismos e ins-
trumentos - de fóruns informais, do escrutínio sistemático das propostas legislativas, do 
estabelecimento de pontos focais nos vários ministérios, da maior participação dos res-
ponsáveis pela área no debate sobre outras políticas setoriais, etc. - mas só terá resulta-
dos mais concretos se existir um mecanismo formal a um nível suficientemente elevado, 
que envolva os ministérios e setores. 

Nesse sentido, a Comissão Interministerial para a Cooperação50 carece de reformula-
ção, uma vez que o processo de reforma da administração pública que resultou numa 
eliminação dos diretores responsáveis pela cooperação em vários Ministérios significou 
que a representação passou, a determinada altura, a ser assegurada por técnicos, que 
independentemente da sua qualidade técnica têm pouca representatividade política e ca-
pacidade de negociação. A CIC transformou-se numa reunião principalmente de troca de 
informação, o que a afasta dos seus objetivos iniciais. Isto para além de não existir qual-
quer periodicidade estabelecida ou critérios para a sua realização (desde a fusão reuniu 
apenas uma vez, para apresentação do Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa); 
seria de reunir, por exemplo, sempre que está a ser negociado um programa de coopera-
ção com um país parceiro.

O Fórum da Cooperação tentou ser um local de colaboração, de reconhecimento e de 
coordenação entre uma diversidade de atores, permitindo a reflexão e o diálogo entre 
Estado e Sociedade Civil na área da cooperação e pretendendo propiciar o surgimento 
de projetos comuns, a atuação em parceria e a formulação de pareceres em matéria de 
política de cooperação. 

Não obstante todas as questões que possam ser colocadas sobre a representatividade 
e outros elementos deste modelo, o balanço geral do Fórum permite-nos compreender 
a sua utilidade no diálogo entre atores diversificados, na discussão de certas matérias e 
formulação de estratégias sobre assuntos específicos (através de grupos de trabalho) e 
até como mecanismo de responsabilização e reporte da política pública a uma diversidade 
de atores envolvidos na cooperação. Essa dinâmica, no entanto, não foi prosseguida51. Por 
um lado, o Fórum só tem utilidade se não se resumir a um conjunto de discursos institu-

49 Tomando como exemplo o MSESS: a verba que o MSESS afeta aos vários projetos de cooperação provém do Orçamento da 
Segurança Social, que tem regras distintas do Orçamento de Estado, tornando a sua capacidade de mobilização mais célere. 
(Sousa Jr., no prelo). Isto manifesta-se igualmente numa autonomia maior da programação e definição das políticas e ações – o 
MSESS elaborou o seu “Quadro Orientador do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social para a Cooperação para o 
Desenvolvimento 2015-2020”, aprovado pelo Ministro a 4 de agosto de 2015.

50 As funções e funcionamento da Comissão Interministerial para a Cooperação são definidas pelos seus estatutos, aprovados pela 
Portaria n.º173/2013.

51 Para uma análise detalhada do Fórum da Cooperação e das suas reuniões, ver Correia 2015a.
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cionais/de apresentação e envolver trabalho conjunto numa série de matérias. Por outro 
lado, para que os responsáveis das instituições considerem importante a sua participação 
em tais fóruns, terão de existir resultados práticos; daí que seja essencial agregar as 
estruturas e agendas das reuniões em torno de objetivos concretos e fazer refletir esse 
trabalho conjunto nos programas e nos resultados. Significa isto que as reuniões não são 
resultados em si (outputs), mas apenas na medida em que contribuem para outros re-
sultados (outcomes): documentos, parcerias, integração das perspetivas nos programas, 
aumento da confiança entre atores, etc. 

Se revisto e reformulado, um mecanismo do tipo do Fórum da Cooperação poderia ser 
um instrumento crucial para construir a tal visão partilhada em torno de temáticas como 
a implementação das estratégias setoriais, a participação do setor privado, a implemen-
tação da agenda global do desenvolvimento, o financiamento do desenvolvimento, etc. 
Pode também ser um instrumento útil de discussão conjunta entre Estado e Sociedade 
Civil sobre a estratégia da cooperação, a estratégia de comunicação da cooperação portu-
guesa, as conclusões dos exames do CAD-OCDE e outras questões estratégicas ou sobre 
o sistema de cooperação, desde que seja conseguida uma dinâmica de trabalho flexível, 
informal e aberta à diversidade de perspetivas (o que ficou por assegurar na abordagem 
prosseguida nas últimas reuniões do Fórum52). Para isso, é necessário, entre outros re-
quisitos, que se criem dinâmicas de trabalho que não estejam totalmente dependentes 
da volatilidade política e que exista um secretariado com um mandato que permita no 
mínimo assegurar a sua continuidade. 

Tanto relativamente à Comissão Interministerial para a Cooperação como em relação ao 
Fórum da Cooperação, uma das principais dificuldades nos últimos anos está no facto de 
estes instrumentos de coordenação não só não terem sido reformulados para responder 
de forma mais efetiva aos desafios da coordenação interna do sistema, como passaram 
a ser objeto de uma abordagem meramente formal, sem utilidade para fazer avançar a 
política de cooperação.

Face aos desafios internacionais, uma maior integração de orçamentos, de pessoal e de 
expertise vai ser inevitável no futuro, sob pena de a cooperação ficar mais marginalizada 
no contexto interno. A questão orçamental é, assim, outro fator-chave desta colaboração 
e coordenação, sendo conhecida a dificuldade de contabilização e agregação dos recur-
sos financeiros disponíveis e executados, não obstante as tentativas de criação de um 
orçamento da cooperação53. 

Por um lado, a tarefa de criação de um programa orçamental para a cooperação abran-
gente, transversal e transparente é dificultada pelo facto de o orçamento de Estado ter 
uma lógica vertical, por Ministérios e entidades executoras, tendo sido eliminadas ru-
bricas transversais, ou seja, por áreas ou programas, não existindo, portanto, uma figu-
ra orçamental que responda à necessidade de acompanhar e coordenar a execução da 
cooperação numa base horizontal. Esta medida responderia ao objetivo, defendido pelos 
doadores e incluindo por Portugal, de aumentar a previsibilidade das verbas disponibili-
zadas e de assegurar uma programação mais eficaz dos financiamentos aos programas 
e aos países parceiros (para além de maior visibilidade e transparência dos fluxos finan-
ceiros de ajuda ao desenvolvimento). No caso português, acresce ainda a dificuldade de 
contabilização de todos os fluxos existentes, em resultado da descentralização do sistema 
de cooperação. Não obstante todo o trabalho que tem sido realizado para conseguir uma 
maior abrangência da contabilização da cooperação desenvolvida por uma série de enti-
dades, os fluxos reais são provavelmente muito superiores àqueles que são apresentados 
como APD portuguesa. 

Em suma, a colaboração interinstitucional e multi-atores só funcionará de forma concre-
ta e integrada se forem criadas as condições e mecanismos efetivos para que esta exista, 

52 VI reunião plenária, 12 de julho de 2012; VII reunião plenária, 26 de março de 2013; VIII reunião plenária a 13 de março de 2015.
53 Quadro síntese da Cooperação do Orçamento Geral do Estado, programas PO-05 e PO-21.
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a vários níveis. Assim, das perceções recolhidas pelo presente estudo, parece essencial 
caminhar no sentido de, entre outras medidas:

– Criação de um Conselho de Ministros para a Cooperação, que aprovaria o orçamento 
para a cooperação e se debruçaria sobre a coerência entre políticas (as migrações, 
a segurança ou as alterações climáticas são exemplos de áreas que necessitam de 
mais trabalho conjunto, de reforço mútuo e de maior coerência política).

– Reforço do papel da Assembleia da República, o que pode passar pela discussão e 
submissão do documento estratégico da cooperação portuguesa, de sessões públi-
cas/audições de debate sobre a Cooperação, bem como pela criação de mecanismos 
anuais de reporte das atividades da Cooperação. 

– Reformulação e dinamização dos mecanismos já existentes, como a CIC e o Fórum 
da Cooperação, bem como de outros mecanismos ad-hoc que permitam a participa-
ção e organização dos diferentes atores em torno de objetivos comuns.

– Reforço de instrumentos como o parecer prévio vinculativo do Camões, I.P. e outros 
que possam criar condições para implementar o seu papel de liderança e coordena-
ção da cooperação portuguesa.

– Realização regular de reuniões de colaboração, organizadas segundo um enfoque 
geográfico (entidades e organizações que trabalham em determinado país), setorial 
(entidades e organizações que trabalham num dado setor), temático (à semelhança 
do que sucedeu com o debate sobre a Agenda pós-2015) ou de avaliação de progra-
mas/ações (fomentando a cultura de avaliação e integração das lições aprendidas 
pelos vários atores). Aproveitar momentos concretos de conceção, implementação 
e avaliação da política de cooperação para promover o debate e a concertação (a 
elaboração de Programas de Cooperação, a revisão de estratégias setoriais, a aná-
lise do processo de fusão institucional, a avaliação de um determinado programa ou 
ação, entre outras).

– Elaboração de uma matriz de atores da cooperação, com as tipologias, interven-
ções, setores e países de atuação, que possa ser acionada de forma continuada para 
a realização de reuniões de coordenação.

– Orientações para maior coordenação a partir do terreno, em particular nos PALOP 
e Timor-Leste, com os responsáveis pela Cooperação no terreno a assumirem um 
maior papel de promotores da interação entre os vários atores da cooperação por-
tuguesa e na coordenação, também junto de outros doadores. Instituição de meca-
nismos conjuntos de trabalho, discussão e partilha entre o terreno e a sede, para 
circulação de quadros e partilha sistemática de experiências e lições aprendidas.

– Relativamente à contabilização e previsibilidade dos fluxos financeiros, advogar a 
prática de um programa orçamental integrado para a cooperação portuguesa e as-
segurar a obrigatoriedade de reporte de vários organismos e institutos públicos ao 
órgão coordenador da cooperação, criando condições para que tal aconteça (p.ex. 
realizando reuniões de sensibilização e ações de formação sobre o reporte da ajuda, 
junto dos Ministérios, das Câmaras Municipais e de outros organismos relevantes).

J. Aprender a comunicar o desenvolvimento

Comunicar o Desenvolvimento é cada vez mais importante para os doadores, para os paí-
ses parceiros e para os cidadãos. Por um lado, com a fragmentação crescente do sistema 
de cooperação para o desenvolvimento ao nível internacional e o aumento subsequente 
da complexidade e da competição, a comunicação torna-se crucial para a ação de um pe-
queno doador como Portugal. Por outro lado, torna-se necessário esclarecer e divulgar a 
importância da cooperação e da cidadania e responsabilidades globais, face a discursos 
protecionistas, nacionalistas e de pouca abertura ao exterior, que tendem a grassar es-
pecialmente em contextos de dificuldades económicas.  Por último, os impactos das boas 
experiências só são multiplicados se forem conhecidos, na medida em que agregam mais 
apoio, interesse e vontades em torno dessas ações. Não se trata apenas de a cooperação 
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portuguesa ter maior visibilidade – nem isso é o mais importante. Trata-se de valorizar 
o trabalho desenvolvido pelas instituições e organizações, de prestar contas pelo inves-
timento feito, bem como dar a conhecer e sensibilizar vários setores da população, para 
assim criar mais massa crítica de apoio à cooperação. 

Quantas pessoas saberão que os ODM na área da saúde foram atingidos em São Tomé e 
Príncipe graças a um programa da cooperação portuguesa (incluindo decisores políticos 
e atores da cooperação)? É conhecido que Portugal tem os projetos com melhores re-
sultados da Confederação Ibero-Americana? Quantos saberão que o sistema de ensino 
em Timor-Leste contou com um importante apoio à sua estruturação, com a presença 
de várias centenas de professores portugueses? Quem sabe quantas pessoas dos países 
parceiros beneficiaram até hoje de bolsas de estudo da cooperação portuguesa? Onde 
está disponível informação sobre os resultados das inúmeras assistências técnicas e for-
mações realizadas? Quem conhece os programas de desenvolvimento rural, de prote-
ção social, de justiça, de segurança e defesa, de finanças, etc., apoiados pela cooperação 
portuguesa? 

A comunicação tem sido uma área descurada pela generalidade das organizações e ins-
tituições, numa altura em que a cooperação teria muito a ganhar com uma estratégia de 
comunicação mais estruturada, agregadora e abrangente. Em primeiro lugar, temos de 
ser claros sobre quais os nossos objetivos de Desenvolvimento e claros para a opinião 
pública sobre como esses objetivos contribuem para o desenvolvimento humano susten-
tável, e como tal, como também os irão beneficiar. Por exemplo, no caso da Irlanda, a de-
finição do seu objetivo prioritário no mundo (o combate à fome) ajuda a manter um apoio 
nacional ao Desenvolvimento. Já no Reino Unido, a comunicação da cooperação para o 
desenvolvimento como um desígnio estratégico com benefícios para o próprio país tam-
bém se reflete numa maior consciencialização da sociedade sobre a necessidade desse 
apoio, num mundo globalizado.

Em segundo lugar, as expetativas de um maior envolvimento dos cidadãos nas políticas 
públicas requerem que os sistemas administrativos invistam cada vez mais na disponi-
bilização completa e atempada de informação, bem como em mecanismos de diálogo, 
interação e resposta aos cidadãos. Com exceção da informação quantitativa sobre a ajuda 
portuguesa (que registou uma evolução muito positiva em termos de rigor, transparência, 
atualização e divulgação) e dos documentos estratégicos existentes, a restante informa-
ção sobre cooperação para o desenvolvimento está muitas vezes dispersa, desatualizada 
ou é inexistente. Basta referir que no portal do Governo, na estrutura orgânica do MNE, 
ainda figuram o Instituto Camões e o IPAD, com os respetivos contactos telefónicos54. No 
website do Camões, I.P. a organização dos assuntos poderia ser melhorada – na medida 
em que inclui questões tão variadas como a divulgação de eventos, informação sobre o 
papel de financiador, informação sobre temáticas da cooperação independentemente da 
sua interligação com a ação portuguesa, documentos de reflexão, documentos estraté-
gicos, divulgação de ações de projetos, etc. - e utilizadas novas ferramentas de interação 
com os cidadãos. 

O aproveitamento dos instrumentos e suportes de comunicação poderia também ser ma-
ximizado através da criação de uma base de dados da cooperação, com o envolvimento 
de vários intervenientes e fichas de projeto online, por exemplo com vários níveis de au-
torização de acesso para preenchimento e atualização. A perceção geral é que o Camões, 
I.P. teria muito a ganhar em termos de coordenação, de liderança e de visibilidade se as 
suas plataformas de comunicação (como o website e outros instrumentos como as redes 
sociais) fossem utilizadas de forma mais estratégica e promovida uma maior interação 
entre os vários atores da cooperação nessas plataformas, apresentando-se não como um 
instrumento de uma instituição, mas mais como um portal da cooperação portuguesa. 

54  http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/estrutura-organica/organizacoes-e-
-funcoes.aspx
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Ou seja, apresentar a visão e diversidade “da floresta” e não apenas “da árvore”. Da 
mesma forma, um Centro de Documentação e Informação poderia assumir-se como um 
verdadeiro polo de conhecimento e recursos, com ligações a outros centros e atores (in-
cluindo as ONGD, as Universidades, etc.) para partilhar, comunicar, educar e divulgar o 
Desenvolvimento.

Terceiro, a comunicação é essencial para a valorização da cooperação, no plano interno 
e externo. É de notar a quase ausência de menção às experiências e boas práticas da 
cooperação portuguesa nos relatórios europeus e internacionais que são elaborados por 
diversas instituições (União Europeia, CAD-OCDE, PNUD, só para referir os mais impor-
tantes e conhecidos). A referência nestes relatórios a um projeto de uma determinada 
ONGD, de um estudo financiado por um doador, ou dos resultados de uma determinada 
ação de cooperação deriva muitas vezes não de uma seleção criteriosa das ações que 
tiveram melhores resultados, mas do conhecimento que lhes foi veiculado sobre essas 
ações – ou seja, quem comunica melhor é frequentemente quem tem maior visibilidade 
e reconhecimento. 

No caso português, não se verifica um envio estruturado e sistemático de informação, 
com objetivos definidos e direcionado para os grupos-alvo que se pretendem atingir. Des-
de logo, para que tal aconteça, é necessário que a informação esteja organizada dentro 
do próprio Camões, I.P., com um banco de fotos e imagens organizado, informação re-
colhida de forma sistemática sobre projetos da cooperação portuguesa implementados 
por diversas instituições, incorporação da vertente de comunicação no trabalho diário 
dos técnicos, etc. É também necessário que o Camões I.P. comunique e veicule o todo 
da cooperação pública, apresentando e valorizando, no discurso e na prática, projetos e 
programas que são coordenados e/ou implementados por áreas setoriais - p.ex. justiça, 
técnico-policial, fiscal, etc. Seria útil, por exemplo, elaborar um relatório anual da eficácia 
da cooperação portuguesa que agregasse toda a informação sobre os diferentes atores e 
mostrasse os resultados alcançados no desenvolvimento dos países parceiros.

Quarto, é preciso tomar a decisão sobre de que estratégia de comunicação estamos a 
falar: é a estratégia do Camões, I.P. em vigor, ou da cooperação portuguesa? No caso da 
primeira opção, a estratégia de comunicação do Camões, I.P. deve respeitar a distinção 
entre as suas duas missões: a cooperação para o desenvolvimento e a promoção da lín-
gua portuguesa, pelo simples facto que a comunicação do desenvolvimento obedece a 
princípios, metodologias e abordagens diferentes. Existem vários enquadramentos espe-
cíficos, nomeadamente no plano ético, ou da incorporação da sensibilização na vertente 
da comunicação, que poderiam (e deveriam) ser utilizados, salientando-se a relevância da 
formação dos técnicos a este respeito. Ao adotar uma estratégia de Comunicação para o 
Desenvolvimento assente no respeito pelos direitos humanos e na dignidade das pessoas, 
o Camões, I.P. e a cooperação portuguesa estarão a contribuir para que os cidadãos se 
apropriem das dinâmicas do desenvolvimento, considerando-as cada vez mais como uma 
preocupação global e comum.

Conforme referido nos capítulos anteriores, existe um reconhecimento cada vez maior 
e mais profundo sobre o papel de vários atores – públicos, privados, da sociedade civil, 
nacionais e internacionais – no desenvolvimento e da necessidade de agregar vontades, 
recursos, conhecimento e ações nas respostas a desafios cada vez mais complexos (tal 
como assumido na Parceria Global para o Desenvolvimento Eficaz ou na nova Agenda Glo-
bal 2030). As políticas públicas devem criar o espaço e condições para alargar o número 
e envolvimento das organizações que participam no esforço nacional de promoção do 
Desenvolvimento, até porque tal tem efeitos nos recursos disponíveis, ao nível humano, 
financeiro e material. 

Salientamos, em seguida, alguns aspetos a reter no que respeita à interação entre atores, 
com o setor privado, com a sociedade civil e em particular as ONGD, e com os Municípios, 
no âmbito da política e do sistema da cooperação portuguesa. O Conceito Estratégico para 
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a Cooperação Portuguesa 2014-2020 reconhece a estes atores mais-valias importantes na 
cooperação para o desenvolvimento e estabelece como um dos objetivos a promoção de 
parcerias (com e) entre autarquias, ONGD e o setor privado no âmbito do desenvolvimento 
de projetos de cooperação e de educação para o desenvolvimento.

K. Parcerias com o Setor Privado e Empresarial55

O reconhecimento do setor privado como um parceiro que importa mobilizar e reforçar 
está presente desde a Visão Estratégica (2005), sendo aprofundado no âmbito do Conceito 
Estratégico (2014). No entanto, não obstante a realização de encontros, seminários, ten-
tativas de colaboração em projetos, criação de ferramentas e assinatura de acordos de 
colaboração, na prática os resultados são ainda muito incipientes. Por um lado, “tal re-
sulta da ausência de um conceito claro que se traduza no seu adequado espaço e enqua-
dramento político e, por outro lado, da ausência de ações concretas que criem condições 
para essa participação” (Rabaça, 2015). Acresce que esta é uma área recente para muitas 
cooperações e os termos de envolvimento do setor privado ainda estão em grande medida 
por definir. 

Em primeiro lugar, é necessário que exista uma clarificação dos objetivos, ou seja, de qual 
a abordagem da cooperação portuguesa a esta questão. O que se pretende é o desenvol-
vimento do setor privado dos países parceiros da cooperação?56 É a promoção de políticas 
empresariais mais responsáveis no plano social e ambiental nos países em desenvolvi-
mento? É a participação do setor privado enquanto prestador de serviços à cooperação, 
contribuindo para os objetivos de desenvolvimento? É o fornecimento de equipamentos 
e realização de infraestruturas? É o financiamento privado ao desenvolvimento, através 
da responsabilidade social das empresas e de outros instrumentos de financiamento que 
permitirão alavancar mais recursos financeiros para a cooperação? São todas estas op-
ções, ou apenas algumas?

O discurso tem-se centrado mais nas últimas questões referidas, embora numa lógica de 
internacionalização das empresas portuguesas, o que, embora possa ser um resultado 
positivo no plano nacional (e que pode ser valorizado como retorno da cooperação tal 
como mencionado num ponto anterior), não deve constituir o enfoque da abordagem da 
Cooperação e do Desenvolvimento. Com efeito, existe lugar para ações concertadas no 
terreno que potenciem objetivos e interesses comuns, desde que os apoios e medidas 
assumidos pelo Governo nesta área não confundam negócios privados com ajuda públi-
ca e que exista uma definição clara dos objetivos e responsabilidades. Por outro lado, a 
abordagem de “reforço do setor privado local, dos países parceiros” e a abordagem de 
“parceria com o setor privado português” podem ser complementares mas, em alguns 
casos, também ser contraditórias.

É, assim, necessário responder a outras questões concretas: qual é o setor privado que 
se quer envolver? Quais os objetivos da sua participação? (É apenas mobilizar mais re-
cursos financeiros? É criar parcerias? É intervir conjuntamente?) Quais as regras de in-
tervenção? É, assim, necessário definir um conceito claro, estabelecer as regras, e criar 
condições para a promoção do envolvimento do setor privado.

Comparando com outros países europeus, e particularmente com países com níveis de 
APD semelhantes aos de Portugal, são ainda poucas as empresas que participam em 
ações no âmbito da cooperação, quando o aumento de organizações de prestação de ser-
viços na área do desenvolvimento contribui para a profissionalização, para a criação de 

55 Embora o setor privado possa incluir uma diversidade de atores do setor não-público, este ponto centra-se na interação com 
empresas e atores empresariais, para que se distinga dos pontos seguintes, onde são abordados outros atores da sociedade civil.

56 Esta é a abordagem da maior parte das estratégias e políticas dos outros doadores. No caso da cooperação portuguesa, o contri-
buto no quadro dessa abordagem situa-se principalmente ao nível da promoção do ambiente de negócios nos países parceiros, da 
estruturação legal e organizacional para as empresas locais poderem atuar, ou seja, no plano do apoio técnico e capacitação. No 
caso de Moçambique, destaca-se ainda o Fundo Empresarial da Cooperação Portuguesa – FECOP, para apoio ao desenvolvimen-
to empresarial, em particular pequenas e médias empresas, através de garantias de crédito e bonificação de juros em bancos 
moçambicanos.
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massa crítica e aumento do conhecimento, em suma, para a relevância do setor57. Nesse 
sentido, a criação do portal “Parcerias para o Desenvolvimento”, o trabalho desenvolvido 
pelo Grupo de Trabalho das Multilaterais58, as dezenas de seminários realizados ou o 
Protocolo de cooperação entre a ELO (Associação Portuguesa para o Desenvolvimento 
Económico e a Cooperação) e a Plataforma Portuguesa das ONGD  são iniciativas positi-
vas, mas com resultados práticos ainda incipientes.

Com efeito, o acesso a informação sobre as oportunidades de participação das empresas 
nos concursos internacionais não é o elemento determinante, até pelo facto de essa infor-
mação estar disponível atualmente em diversas fontes organizadas, com grande detalhe 
sobre os processos, as candidaturas e as regras59. Mais importante é criar oportunidades 
e condições para que o setor privado comece a participar ativamente em ações de coo-
peração, nomeadamente através da maior participação nas definições dos programas de 
cooperação (como acontece com organizações multilaterais), na implementação (p.ex. 
assistências técnicas) e avaliação dos projetos. Tal pode ser promovido através de con-
cursos públicos abertos, mesmo para pequenos contratos, como é prática corrente de 
boa parte das agências de cooperação dos países europeus. Isto permitiria mobilizar mais 
recursos profissionais, promover a transparência dos processos, promover a constituição 
de um portfolio de organizações com experiência nesta área para que possam depois 
aceder a oportunidades internacionais (uma vez que a experiência anterior é um critério 
de muitos concursos internacionais e um fator que prejudica as empresas portuguesas), 
para além de fazer transitar custos de gestão para as organizações e libertar recursos e 
tempo para pensar e avaliar políticas. Não faltam modelos comprovados de como gerir 
estes concursos, não implicando recursos financeiros adicionais para a cooperação.  

Outro dos instrumentos mais referidos como oportunidade de futuro são os fundos mistos 
(blending)60, para os quais devem ser criadas condições de acesso. Por decisão do Con-
selho Europeu, as candidaturas das empresas terão de ser submetidas através de uma 
Instituição Financeira de Desenvolvimento (DFI na sigla inglesa), pelo que se saliente a 
importância da SOFID, atualmente a única instituição financeira portuguesa com estatuto 
de DFI reconhecido ao nível europeu. No entanto, para que estejam criadas as condições 
de acesso das empresas portuguesas aos fundos blending (cujas candidaturas já estão 
em curso), é necessária uma operacionalização da SOFID – ou de outra instituição finan-
ceira de desenvolvimento que seja decidida criar ou reforçar - através da sua capitaliza-
ção, permitindo assim o cumprimento da sua missão (Mantero, 2015). Seria igualmente 
necessário um balanço do contributo da SOFID para o Desenvolvimento e uma avaliação 
de quais as suas mais-valias e constrangimentos, para a tomada de decisões transparen-
tes e informadas sobre qual o melhor caminho a seguir61. Nomeadamente, poder-se-iam 
equacionar vários cenários partindo de uma análise do que os outros países europeus 
estão a fazer nesta área. Neste quadro, é importante assegurar que há uma interligação 

57 Refira-se a existência de empresas na área da consultadoria do desenvolvimento, algumas com décadas de experiência e com um 
portfolio de projetos internacionais nas áreas do diálogo político e setorial, da formação, do apoio institucional e outros, que são 
um capital ainda por aproveitar pelo sistema de cooperação portuguesa. 

58 Grupo de Trabalho das Multilaterais, estrutura do Mecanismo de Acompanhamento do Mercado das Multilaterais, criado pelo 
Acordo de Parceiros celebrado entre o GPEARI do Ministério das Finanças e a AICEP Portugal Global, em 2009, com o objetivo de 
promover o aproveitamento das oportunidades de negócio existentes nos bancos multilaterais de desenvolvimento por parte das 
empresas e consultores nacionais.

59 Portais como a DevelopmentAid, a Assortis, a Devbusiness (Nações Unidas), Devex, DG Markt, e outros fornecem informação mui-
to completa sobre serviços, obras, fornecimentos, subvenções, etc., para entidades (empresas, ONGD, consultores individuais, 
etc.) que queiram concorrer a concursos de execução de financiamento ao desenvolvimento.

60 No caso da Comissão Europeia, os fundos blending referem-se a subsídios (grants) da CE no âmbito da APD para apoiar projetos 
de investimento de empresas europeias nas seguintes geografias:  África; Ásia;  Ásia Central; Pacífico; Caraíbas; América Latina; 
Vizinhança (Norte de África e países vizinhos da UE a leste) e Balcãs Ocidentais. É essa mistura de APD com investimento privado 
que está na origem do termo blending. As prioridades setoriais são: energia; ambiente; transportes; setores sociais; telecomu-
nicações e agricultura, tudo em linha com os Programas Indicativos Nacionais e Regionais da UE e das prioridades regionais. As 
contribuições podem ser de diversos tipos: assistência técnica; investimento a fundo perdido; subsídios à taxa de juro; garantias 
e capital de risco. O processo decisório é centralizado em Bruxelas, com consulta às Delegações da União Europeia nos países, 
através de um Conselho de Administração (CA) presidido pela Comissão, onde os Estados-Membros terão direito de voto e as 
Instituições Financeiras de Desenvolvimento estatuto de Observador. Segundo estimativas da Comissão, a dotação dos fundos 
blending deverão alavancar até 100 mil milhões de euros para o período 2015-2020. Até 2014, o financiamento europeu de 1.9 mil 
milhões EUR em donativos permitiu alavancar mais de 42 mil milhões EUR de financiamento adicional.

61 Esta avaliação do contributo da SOFID corresponde a uma recomendação do exame do CAD-OCDE já em 2010 (review) e 2012 
(mid-term review).
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entre a parte financeira (que tem os instrumentos e os financiamentos) e a parte política 
(propor, avaliar, discutir politicamente), assegurada pela agência de cooperação (nomea-
damente pela presença no conselho de administração e aprovação política da instituição 
financeira de desenvolvimento).

Existem ainda medidas específicas que poderiam reforçar a interligação entre a coopera-
ção pública e o setor privado, nomeadamente ao nível da coordenação interinstitucional 
na área económico-financeira. Entre as possibilidades referidas estão: assegurar que o 
governador suplente de Portugal junto dos Bancos de Desenvolvimento cabe à tutela da 
Cooperação para o Desenvolvimento; assegurar que a agência de cooperação tem assen-
to na Comissão de Garantias Financeiras como membro titular; assegurar que a agência 
de cooperação integra o conselho de aprovação dos projetos das linhas de crédito conces-
sionais; coordenação reforçada com o Ministério das Finanças relativamente aos Bancos 
de Desenvolvimento e BEI para a elaboração de estratégias de atuação face a cada um 
desses bancos, tal como previsto na Estratégia Portuguesa da Cooperação Multilateral de 
2009, entre outras.

Questões como as referidas acima são essenciais para aumentar o envolvimento do setor 
privado na cooperação portuguesa, cabendo às instituições públicas atuar como facili-
tadoras e promotoras desse envolvimento - e assegurando que este é feito segundo as 
normas internacionais de respeito dos direitos humanos e dos objetivos de Desenvolvi-
mento que se pretendem prosseguir. Isso implica, entre outras medidas, que a agência 
de cooperação portuguesa tenha recursos humanos especializados nesta área e equipas 
direcionadas para a interação com o setor privado, de forma a corresponder às expetati-
vas entretanto geradas.

L. Parcerias com a Sociedade Civil/ONGD62

Com um forte conhecimento dos contextos em que atuam e uma profunda ancoragem 
junto das comunidades, a sociedade civil organizada tem feito a ponte entre os desafios 
locais e as políticas globais, possuindo uma atuação importante e diversificada em maté-
ria de Cooperação. Em Portugal, várias organizações da sociedade civil e nomeadamente 
ONGD têm conseguido não só alertar e desenvolver um papel de “watchdog” das políticas 
públicas em momentos-chave, como também mobilizar e empoderar cidadãos para o ci-
dadania e o desenvolvimento global. Entre os fatores de valor acrescentado das ONGD, 
a flexibilidade, rapidez de reação, o compromisso com valores e comunidades e também 
a inovação social são algumas das características que contribuem para que a sociedade 
civil seja cada vez mais cada vez mais relevante nas sociedades atuais, seja nos chamados 
países desenvolvidos ou em desenvolvimento.

Os projetos das ONGD portuguesas nos três campos principais de atuação – cooperação 
para o desenvolvimento, ação humanitária e educação para o desenvolvimento – atin-
gem dezenas de milhões de euros anualmente, alavancando recursos adicionais (nor-
malmente europeus) e contribuindo para manter a visibilidade e presença dos projetos de 
Portugal nos países parceiros, numa altura de fortes constrangimentos financeiros. Têm 
impacto em milhares de cidadãos em terceiros países (e em Portugal), empregam direta 
ou indiretamente muitos trabalhadores nesses países (e em Portugal) e têm ajudado a 
dinamizar as economias (incluindo a portuguesa).

Os constrangimentos e dificuldades do setor estão também devidamente identificados e 
derivam, em boa parte, da história do desenvolvimento da sociedade civil e da construção 
das ONGD em Portugal. Entre eles, o pouco conhecimento do setor por parte da opinião 
pública (e dos media) e a fraca visibilidade do trabalho desenvolvido pelas organizações; 

62 Dada a profusão de organizações da sociedade civil, desde Fundações a Universidades, de associações de direitos humanos a 
associações de migrantes, optámos por focar esta breve análise nas Organizações Não-Governamentais para o Desenvolvimento 
(portuguesas), levantando algumas questões sobre o seu papel no contexto global e sobre a interação com a política pública de 
cooperação para o desenvolvimento.
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a falta de capacidade para realizar de forma estruturada uma atuação de advocacia junto 
dos órgãos de decisão política; as fragilidades de financiamento (na sua maioria depen-
dentes de fundos estatais); a dimensão micro que dificulta o acesso a parcerias e financia-
mentos internacionais; as dificuldades de colaboração entre organizações e de desenvol-
ver trabalho conjunto, num contexto pequeno e fragmentado; a submersão dos recursos 
humanos na gestão do dia-a-dia das organizações numa altura em que se requer uma 
adaptação cada vez maior às rápidas mudanças internacionais, entre outros.

Perante as grandes mudanças no contexto do Desenvolvimento e da Cooperação, as or-
ganizações da sociedade civil enfrentam questões profundas sobre o seu papel, o seu 
propósito, a sua legitimidade e visão estratégica. Nomeadamente, terão de se reforçar e 
profissionalizar ainda mais, para responder às crescentes pressões de apresentação de 
resultados e de avaliação de impactos; terão de reforçar os mecanismos de accountability 
como uma necessidade de sobrevivência; terão de procurar ativamente novas parcerias 
(nacionais e internacionais); terão de diversificar as fontes de financiamento dado o atual 
sistema de financiamento a projetos ser insustentável a médio-prazo; terão de desenvol-
ver novos papéis e relações com os governos e o setor privado. Parcerias institucionais, 
trabalho de influência política, trabalho comunitário, divulgação junto da opinião pública e 
financiamento são elementos de um mesmo conjunto, que não é fácil de construir como 
um todo minimamente coerente em cada organização. Divulgar “o que se faz”, “como se 
faz” e “porque se faz”, de forma transparente e eficaz, é também cada vez mais exigente 
e desafiador.

A isto acresce uma conjuntura especialmente difícil no momento atual. Por um lado, em 
vários países europeus verificou-se uma redução dos fundos públicos disponíveis nos 
últimos anos. No caso de Portugal, as linhas de cofinanciamento do Camões, I.P. para 
projetos de iniciativa de ONGD restringiram consideravelmente o espaço para a apro-
vação de novos projetos, com os cofinanciamentos de projetos aprovados ao nível euro-
peu/internacional a esgotarem praticamente as linhas. Em boa parte, isto impede que 
as linhas cumpram aquela que deve ser uma das suas principais funções: impulsionar o 
crescimento e consolidação de ONGD mais pequenas e/ou mais recentes, conferindo-lhes 
alguma capacidade financeira e experiência que lhes permita dar o salto qualitativo para 
poderem aceder a fundos internacionais.

Para além disso, a Resolução do Conselho de Ministros de Março de 2013 sobre as Fun-
dações não acautelou o papel das ONGD que têm esse estatuto e que são agentes da 
cooperação portuguesa. Os efeitos daquela Resolução foram agravados pelas Leis do Or-
çamento de 2014 e 2015, que impuseram limites restritos de financiamento às Fundações 
em geral, incluindo para projetos já em vigor e para cofinanciamento de fundos públicos 
em novos projetos financiados por linhas multilaterais. O financiamento público portu-
guês aos projetos das ONGD com estatuto de Fundações é efetuado no âmbito de projetos 
contratualizados e não sob a forma de subsídios a atividades de funcionamento, mas tal 
argumento não tem sido suficiente para desbloquear este constrangimento. 

Ainda no âmbito dos enquadramentos legais, e sendo imperativo que as ONGD repensem 
os seus modelos de gestão e financiamento face ao contexto nacional e internacional, po-
deria ser útil remover alguns obstáculos que dificultam a geração de recursos por parte 
das organizações, nomeadamente pela criação da figura de “empresa social” e pela sim-
plificação de outros procedimentos. 

No âmbito da União Europeia, tem-se assistido a uma “blindagem” das regras de aces-
so e critérios de elegibilidade, com o objetivo de aprovar menos e maiores projetos, “de 
dimensão europeia”63. Em face de uma redução dos fundos bilaterais em muitos países, 
muitas ONG europeias direcionaram a sua estratégia de financiamento mais para fundos 
europeus, gerando igualmente uma maior concorrência nesse âmbito. Por outro lado, a 

63 Por exemplo, a obrigatoriedade de incluir parceiros de pelos menos 10 Estados-Membros na linha de Educação para o Desenvol-
vimento.
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desconcentração da União Europeia para as Delegações veio afetar a programação (os 
concursos são abertos segundo a calendarização de cada Delegação), gerar dispersão 
das verbas e aumentar o poder discricionário relativamente à interpretação de regras e 
procedimentos.

Enquanto as grandes ONGD possuem instrumentos para contornar algumas das dificul-
dades referidas (p. ex. criando ONG localmente constituídas, nos países parceiros, e pas-
sando, portanto, a aceder a fundos locais), a quase totalidade das ONGD portuguesas são 
pequenas à escala europeia, o que implica dificuldades acrescidas na atual conjuntura. 
Saliente-se a este propósito o papel desempenhado pelo organismo público de coope-
ração na defesa dos interesses portugueses e das ONGD nacionais junto dos parceiros 
multilaterais, particularmente na Comissão Europeia (no quadro do DCI – Instrumen-
to de Cooperação para o Desenvolvimento, mais especificamente no Grupo de Atores 
Não-Estatais).

Isto significa que, cada vez mais, aceder a fundos europeus implica melhorar a gestão 
e a organização e ganhar escala, ou seja, as organizações – sejam as ONGD ou o setor 
privado – terão de se organizar em redes e consórcios para poderem apresentar a gerir 
projetos de maior dimensão. Da mesma forma, a candidatura a financiamentos através de 
parceiros e instituições locais, nos países parceiros, é outro dos caminhos que previsivel-
mente crescerão nos próximos anos, já que cada vez mais os financiamentos a projetos de 
pequena dimensão são feitos através de instituições nacionais/locais.

O diálogo entre as ONGD e o Estado tem evoluído no sentido de uma maior estruturação ao 
longo das últimas duas décadas, particularmente desde o desenvolvimento da Plataforma 
Portuguesa das ONGD como interlocutor oficial nestes processos64. No entanto, embora 
existam exceções (p.ex. a ENED) e algumas tentativas de consulta e envolvimento, no 
geral as ONGD ainda não são envolvidas de forma efetiva e sistemática na programação 
da cooperação, na definição, implementação e avaliação dos programas de ajuda com 
os países parceiros – o que faz com que estas também não utilizem esses documentos e 
instrumentos de programação depois como referência enquadradora da sua ação. 

Considerar que as ONGD são verdadeiros parceiros estratégicos e não meras executoras 
de projetos ou recetoras de financiamentos é um salto qualitativo que está por dar, quer 
da parte dos interlocutores públicos quer pelas próprias ONGD. Do lado da política públi-
ca, a auscultação atempada das ONGD que trabalham em determinado país parceiro no 
momento da elaboração de planos de cooperação com esse país, a consulta a ONGD sobre 
áreas temáticas onde possuam expertise específica, a integração de ONGD nas missões 
da cooperação portuguesa nos países parceiros, o envolvimento regular em mecanis-
mos de coordenação como o Fórum da Cooperação (revisto e revitalizado), a existência 
de orientações às Embaixadas para consulta e diálogo com as ONGD portuguesas no ter-
reno, são alguns dos passos possíveis para reforçar o diálogo e a coordenação, já que, 
no terreno, todas estas organizações são identificadas como “Cooperação Portuguesa”. 

O organismo central de coordenação e implementação da cooperação portuguesa – atual-
mente o Camões, I.P. – tem aumentado as verbas canalizadas através de ONGD, devido 
à execução de vários projetos da cooperação bilateral, inseridos nos Programas Estra-
tégicos de Cooperação, através destas organizações65. Este é aliás o caminho percorrido 
pela generalidade das agências de cooperação dos outros países, ou seja, o de deixarem 
de ser executores diretos dos projetos e reforçarem o papel de coordenador, aplicando o 
princípio da subsidiariedade e encontrando as organizações com mais valor acrescentado 

64 Foram criados mecanismos formais de apoio, diálogo e coordenação, onde se enquadra a Lei 66/98 (que revê a 1º Lei sobre as 
ONGD de 1994), a assinatura de um Protocolo de Colaboração entre o MNE e a Plataforma das ONGD em 2001; a criação das linhas 
de cofinanciamento público para projetos de Cooperação para o Desenvolvimento e de ED (2002 e 2006); ou as ações desenvolvi-
das no âmbito do Contrato-Programa entre o Camões, I.P. e a Plataforma Portuguesa das ONGD (desde 2009).

65 Nomeadamente, Instituto Marquês de Valle Flor (saúde, São Tomé e Príncipe), Fundação Fé e Cooperação (educação, Guiné-Bis-
sau), e Fundação Portugal-África/ELO/UCCLA (ensino técnico-profissional e cluster, Moçambique). No entanto, no cômputo geral 
da cooperação portuguesa o financiamento através de, e às ONGD, é ainda muito limitado (cerca de 2% do total). 

Considerar que as 
ONGD são verdadeiros 
parceiros estratégicos 
e não meras executoras 
de projetos ou recetoras 
de financiamentos é um 
salto qualitativo que está 
por dar, quer da parte dos 
interlocutores públicos 
quer pelas próprias 
ONGD.

“
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e competências mais adequadas para a sua implementação. No entanto, isto cria vários 
dilemas, nomeadamente pela forma como tal tem vindo a ser prosseguido. 

O dilema do “relacionamento a duas velocidades” é uma falsa questão, uma vez que já 
no Estatuto das ONGD (Lei 66/98 de14 de Outubro, art.º11) se afirma que “O Estado consi-
dera que o seu relacionamento com as ONGD se deve fazer, nomeadamente, através de 
contratos-quadro”. No entanto, a realidade é que não existem contratos-quadro, mas sim 
projetos bilaterais implementados através de ONGD sem a existência de concursos ou de 
critérios estruturados que assegurem uma divisão de trabalho clara e uma abordagem 
setorial coerente66. Por outro lado, tal suscita, igualmente, questões organizacionais no 
próprio Camões, I.P., uma vez que as mesmas ONGD têm interlocutores e regras com-
pletamente diferentes consoante diga respeito a um projeto bilateral ou a um projeto das 
linhas de cofinanciamento a ONGD.

Assim, no que respeita ao financiamento, algumas das opções estratégicas para as par-
cerias com ONGD poderiam passar por: 

(i) Definir contratos-programa plurianuais com algumas organizações, com objetivos, 
resultados e indicadores, que concorressem para a visão estratégica da cooperação 
portuguesa, agregassem as prioridades dos vários parceiros (ONG, os seus finan-
ciadores, a cooperação portuguesa e os países parceiros) e definissem uma clara di-
visão de trabalho, não trabalhando numa lógica de projetos mas sim de programas/
resultados; 

(ii) Definir a abertura de concursos e/ou de critérios claros para a implementação de 
projetos da cooperação bilateral; 

(iii) Reformular as linhas de cofinanciamento de forma a: incentivar a existência de 
parcerias entre ONGD e multi-atores (como critério preferencial de elegibilidade), 
colocar os cofinanciamentos à parte das linhas e utilizar as linhas de forma mais 
estratégica para a prossecução das prioridades da política de cooperação para o 
desenvolvimento (de acordo com as recomendações já efetuadas pelo CAD-OCDE);

(iv) Definir uma abordagem mais coerente do Camões I.P. face às ONGD, resultante de 
uma maior coordenação entre as linhas de cofinanciamento e a execução de proje-
tos da cooperação bilateral portuguesa; 

(v) Atuar como facilitador e contribuir ativamente para resolver alguns constrangimen-
tos à atividade das ONGD junto dos organismos públicos competentes (onde se in-
clui a questão das Fundações e outras).

M. Parcerias com a Administração Local/Municípios

As autarquias são reconhecidamente parceiros essenciais no reforço de capacidades e 
redes locais para o desenvolvimento, numa perspetiva de cooperação descentralizada. 
A agenda global do desenvolvimento tem muitos pontos comuns com as agendas da go-
vernação local, partilhando por exemplo a preocupação com o ambiente, as questões li-
gadas à urbanização e aos movimentos populacionais, o emprego, o desenvolvimento de 
infraestruturas e melhoria do acesso a serviços básicos, entre outros. Nesse sentido, os 
poderes democraticamente eleitos ao nível sub-nacional (municípios e freguesias) têm 
uma vasta experiência adquirida na resolução de problemas ligados ao desenvolvimento, 
bem como na formulação de respostas locais aos problemas globais. No novo contexto 
internacional, a expressão “glocal” assume uma importância renovada, na interseção de 
várias abordagens e respostas aos problemas que são simultaneamente locais e globais.

66 No setor da educação, por exemplo, os projetos da cooperação bilateral implementados por ONGD em São Tomé e na Guiné-BIs-
sau não contam com um envolvimento do Ministério da Educação de Portugal, implicando questões (professores, manuais, etc.) 
onde a expertise deste seria útil (sendo utilizada noutros projetos da cooperação bilateral, como em Angola e Timor). Isto deriva, 
em parte, da ausência de uma estratégia de ação clara da cooperação portuguesa para a educação e de uma divisão de trabalho 
coerente entre os intervenientes.
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Apesar de, na prática, a participação destes intervenientes estar ainda longe de ser es-
truturada de uma forma estratégica e coordenada no plano europeu, nos últimos anos 
tem-se assistido a uma aposta na constituição de redes, dentro e entre países, bem como 
de novas parcerias multi-atores que têm contribuído para uma maior visibilidade destas 
ações de cooperação. Para além disso, as dificuldades financeiras que a Europa no ge-
ral atravessa vieram lançar uma atenção renovada sobre o trabalho que os atores sub-
-nacionais e locais têm desenvolvido no âmbito da cooperação internacional e para as 
potencialidades que poderão ser geradas por um maior envolvimento destes intervenien-
tes. Esse envolvimento tem, de resto, vindo a ser promovido na União Europeia através 
de novos instrumentos de cooperação e com o aumento dos fundos para a cooperação 
descentralizada.

No entanto, os montantes afetados, o grau de cooperação, os enquadramentos legais e as 
práticas desta cooperação ainda diferem consideravelmente entre os vários países (Pla-
tforma, 2013). Em Portugal, não existe uma recolha sistemática e estruturada de quais 
os montantes afetados nesta área (não obstante os esforços do organismo coordenador), 
nem, nem uma avaliação de qual o seu contributo para o esforço do país no âmbito da 
cooperação para o desenvolvimento. 

Enquanto alguns municípios começam a encarar a cooperação para o desenvolvimento 
como um vetor estratégico da sua atuação e afirmação, noutros a cooperação internacio-
nal é uma atividade embrionária, para além de depender, em grande medida, do poder 
discricionário e da vontade política de cada executivo municipal. A redução, em termos 
globais, dos orçamentos municipais e a necessidade de procurar resolver problemas so-
ciais, decorrentes do aumento de situações de carência económica e social ao nível local 
e do desemprego em praticamente todo o país, contribuem também para uma menor 
disponibilidade dos municípios para o apoio a ações na área da cooperação para o desen-
volvimento (Rede para o Desenvolvimento, 2014).

Na vasta maioria, a cooperação resume-se a ações de geminação entre municípios ou 
a ações de assistência de curto-prazo (p.ex. envio de materiais). A fragmentação destas 
ações também não ajuda a uma divulgação das boas práticas, que permita uma maior 
consciencialização sobre as mais-valias que este tipo de cooperação tem para o desen-
volvimento de um país, tanto mais que não existe um interlocutor único com capacidade 
efetiva de fazer avançar esta agenda67. A capacidade para aceder às novas linhas da União 
Europeia, com verbas específicas para a descentralização e para o desenvolvimento de 
redes na área da cooperação, é ainda muito reduzida.  A partilha de boas práticas entre 
vários atores e a capacitação institucional e técnica sobre estas matérias68 assume, por 
isso, uma importância crucial.

Um contributo importante nesta área tem sido desenvolvido pelo projeto “Redes para o 
Desenvolvimento” e subsequente criação da Rede Intermunicipal de Cooperação para o 
Desenvolvimento (RICD)69, formalmente criada em Março de 2013 e constituída por 15 Mu-
nicípios portugueses comprometidos com a realização de um trabalho mais estruturado e 
eficaz no combate à pobreza no âmbito das suas ações de Cooperação para o Desenvolvi-
mento com entidades congéneres nos Países de Língua Oficial Portuguesa70. A criação da 

67 Refira-se que, em Fevereiro de 2005, foi assinado um Acordo de Parceiros entre a Associação Nacional de Municípios Portugue-
ses e o IPAD, que veio estabelecer as regras de parceria e de cofinanciamento para projectos de cooperacao promovidos por 
estruturas portuguesas do poder local, no ambito de estruturas congéneres dos paises em desenvolvimento, em especial os de 
Lingua Oficial Portuguesa. No entanto, tal acordo não foi implementado e a possibilidade de uma linha de financiamento foi anula-
da devido à inexistência de verbas.

68 Refira-se um exemplo específico: apesar de o Camões, I.P. enviar para as Câmaras Municipais o formulário para preenchimento 
sobre o seu contributo para a APD Portuguesa, muitos não são preenchidos por um desconhecimento técnico das regras nesta 
matéria específica (que despesas contam como APD, como contabilizar alguns dos itens, etc.).

69 http://www.redesparaodesenvolvimento.org/
70 A iniciativa, facilitada pelo Instituto Marquês de Valle Flôr no âmbito do Projeto “Redes para o Desenvolvimento: da geminação a 

uma cooperação mais eficiente”, é cofinanciada pela União Europeia e pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua e conta 
com o apoio institucional da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Resulta de um trabalho de 3 anos de formação e 
capacitação de técnicos municipais e de sensibilização das respetivas chefias e munícipes para as questões da Cidadania Global e 
do Desenvolvimento.

A fragmentação destas 
ações também não 
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das boas práticas, que 
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as mais-valias que este 
tipo de cooperação tem 
para o desenvolvimento 
de um país.
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RICD visa uma maior rentabilização de meios e recursos e a agregação de boas práticas 
e experiências diversas do trabalho relevante realizado por cada um dos municípios as-
sociados. Pretende-se que esta agregação de vontades e a escala supramunicipal contri-
buam para um maior impacto do trabalho junto das comunidades, para maior visibilidade 
junto da opinião pública e do setor privado facilitando a integração de empresas e outras 
entidades privadas em parcerias, bem como um alargamento dos canais de financiamen-
to para projetos específicos71. 

No entanto, as dificuldades estão identificadas e há ainda um longo caminho a percorrer 
para incentivar uma visão mais estratégica e de longo-prazo sobre a cooperação para o 
desenvolvimento, promovendo junto destes atores uma maior estruturação do seu contri-
buto para uma abordagem mais integrada da cooperação portuguesa.

71 Está também em fase de criação uma plataforma dos países do Sul da Europa nesta área (Portugal, Espanha, Itália, Chipre), que 
pode ser um catalisador importante para a troca de experiências com países onde a cooperação descentralizada está num nível 
de estruturação muito mais avançado, como é o caso de Espanha e Itália.



CONCLUSÕES 

As alterações rápidas e profundas nas dinâmicas internacionais do Desenvolvimento re-
presentam um desafio considerável à arquitetura e aos sistemas de cooperação para o 
desenvolvimento, a vários níveis: global, regional, nacional e local. 

Os novos equilíbrios de poder e o esbatimento da dicotomia Norte-Sul, as alterações na 
geografia mundial da pobreza, o impacto dos desafios mundiais com um carácter multi-
dimensional e interligado, ou a diversificação dos fluxos de financiamento do desenvolvi-
mento são algumas das tendências analisadas no capítulo 1, com implicações profundas 
nas formas de “fazer cooperação”, de pensar estrategicamente sobre qual o contributo de 
cada ator para o Desenvolvimento e sobre as opções ao dispor de cada país para aprovei-
tar as suas vantagens comparativas.

Se pretendemos aumentar o impacto e a promoção de incentivos à mudança económi-
ca e social, a ajuda ao desenvolvimento terá de ser capaz, cada vez mais, de alavancar 
recursos adicionais e mobilizar capacidades que seriam muito difíceis de agregar sem 
a sua existência; de ajudar a remover os constrangimentos e barreiras que impedem ou 
prejudicam o progresso nos países mais pobres; bem como de agir como garantia contra 
choques imprevistos, minimizando a incerteza e o risco. Isto significa que a cooperação 
será cada vez mais relevante e instrumental para apoiar os países a gerarem mais recur-
sos internos e gerirem de forma mais eficaz os seus financiamentos, a criarem ambientes 
propícios ao investimento, a tornarem o seu crescimento mais verde e inclusivo, entre 
outras vertentes. 

Nesse contexto, a cooperação tem de ser capaz de gerir uma diversidade e complexidade 
crescentes: operar em várias agendas, utilizar uma mistura de instrumentos de acordo 
com os contextos de cada país, combinar abordagens bilaterais com multilaterais, gerar 
parcerias entre atores (no plano nacional e internacional). Para além disso, sendo a ajuda 
pública ao desenvolvimento uma parte pequena do financiamento ao desenvolvimento, 
e sendo esse financiamento apenas uma parte do contributo para os desafios globais, a 
cooperação para o desenvolvimento estará cada vez mais focada na coerência entre polí-
ticas e nas questões da governação e regras globais. 

Face à complexificação do sistema e à diversificação crescente dos atores, verifica-se 
igualmente a necessidade de uma especialização dos doadores/parceiros, ou seja, de 
uma afirmação de qual a sua identidade e missão, de qual a sua abordagem e mais-valia 
no seio do sistema (e perante a divisão internacional do trabalho nesta área), de como 
querem ser reconhecidos pelos outros parceiros. Isto tem reflexos evidentes nas esco-
lhas políticas, nas estratégias, nas abordagens e formas de atuação, e na organização da 
cooperação (incluindo no plano institucional e financeiro). 

Esta exigência de uma maior especialização está atualmente a gerar uma reflexão, 
em vários países, sobre quais as suas mais-valias, levando à prossecução de reformas 



89

políticas e institucionais nesse sentido. Por exemplo, haverá cada vez mais opções deli-
beradas de alguns doadores por um enfoque nos PMA, de outros países numa abordagem 
mais focada nos negócios, nas vantagens mútuas e nos países de rendimento médio e, 
ainda, de outros países que se assumem como líderes na cooperação técnica, no apoio à 
capacitação e ao reforço de competências. Vários doadores estão também a deixar de se 
focar exclusivamente na lógica de relações históricas com parceiros limitados e a abrir as 
possibilidades, focando-se mais no seu know-how, na experiência e capacidades dos ato-
res nacionais, que podem fazer a diferença face a outros intervenientes. Cada vez mais, 
também, os nossos países parceiros da cooperação tenderão a fazer escolhas com base 
nestes critérios e não apenas em fatores históricos.

Parece evidente que as atuais dinâmicas do Desenvolvimento e da arquitetura da coo-
peração, ao nível internacional e europeu, exigem dos doadores uma abordagem mais 
estratégica, direcionada e universal, que requer apoio político, visão estratégica, um en-
quadramento institucional adequado e instrumentos renovados. A análise efetuada no 
capítulo 2.2, sobre os enquadramentos estratégicos, institucionais e de instrumentos da 
cooperação para o desenvolvimento em vários países, pode contribuir com algumas ideias 
e bases de discussão para o modelo português.

O estudo conclui pela necessidade de uma reflexão crítica ao nível nacional sobre o que 
queremos que seja o contributo de Portugal para o Desenvolvimento no mundo, incluindo 
sobre a nossa visão estratégica em termos de visão partilhada da cooperação portuguesa 
para o desenvolvimento, de parcerias que pretendemos reforçar, de como pretendemos 
interligar a dimensão nacional e internacional, e do que é necessário para implementar 
essa visão. Assim, tal implica analisar igualmente o “business model” da cooperação por-
tuguesa, incluindo a estrutura de governação, o modelo de organismo implementador, a 
coerência dentro do sistema de governação, o financiamento, a colaboração e articulação 
com intervenientes públicos e privados. 

As dificuldades, constrangimentos e aspetos a melhorar no sistema de cooperação por-
tuguesa estão identificados e são conhecidos, sendo a perceção sobre esses constran-
gimentos partilhada pela generalidade dos atores da cooperação. Entre eles, a fraca 
visibilidade, leverage e peso da cooperação portuguesa no plano nacional; a fraca estru-
turação do sistema, com pouca consolidação da estrutura, dos processos e instrumentos 
à disposição; a perda gradual de recursos humanos especializados; a desadequação do 
quadro legal e institucional; as dificuldades do organismo responsável pela cooperação 
em exercer o seu mandato de coordenador da cooperação portuguesa; a persistência de 
constrangimentos significativos à implementação das ações de cooperação. Estes cons-
trangimentos, alguns dos quais reconhecidos há muito tempo, impedem um aproveita-
mento eficaz das importantes mais-valias da cooperação portuguesa, as quais também 
estão identificadas e são relativamente consensuais, mas que raramente são veiculadas 
ou apresentadas com uma visão clara e coerente, com uma posição articulada e com ob-
jetivos comuns, tanto no plano nacional como internacional.

O reconhecimento dessas dificuldades e falhas constitui uma oportunidade para refletir, 
debater e tomar decisões sobre como melhorar a atuação da cooperação portuguesa em 
várias áreas. A crise económica e financeira, que se refletiu na diminuição dos montantes 
da ajuda pública ao desenvolvimento com impactos particularmente negativos na coo-
peração bilateral, pode agora ser aproveitada para trabalhar de forma mais integrada 
e estruturada em prol de objetivos concretos e partilhados e, por via destes, maximizar 
o impacto da intervenção da cooperação portuguesa. Esta é uma necessidade urgente, 
porque só com a implementação de estratégias e abordagens que agreguem os vários 
intervenientes – criando “clusters” ou cadeias de valor acrescentado entre os atores que 
atuam em determinado setor – será possível assegurar um aumento da coerência e da 
eficácia, num sistema caracterizado pela dispersão e fragmentação.

Mudar o quadro lógico em que a cooperação trabalha e algumas das características 
inerentes ao sistema português não é fácil. No entanto, existem oportunidades que não 
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dependem de recursos financeiros, mas mais da existência de visão estratégica e de re-
cursos humanos com capacidade para implementar essa visão. A maior parte das pro-
postas e recomendações sugeridas ao longo do estudo não exigem recursos financeiros 
adicionais e podem até ajudar a mobilizar mais financiamento e promover a eficiência e 
eficácia da cooperação portuguesa. Requerem antes a prossecução de mudanças em dois 
planos principais: (i) nas estratégias e abordagens da cooperação portuguesa (sendo que 
não nos referimos a documentos, mas sim às estratégias concretas de atuação) e (ii) nas 
condições substantivas de operacionalização, que vão desde o enquadramento legal e 
institucional aos instrumentos disponíveis.

Estas propostas foram analisadas no estudo, onde se propõe para a cooperação portu-
guesa, no geral:

– Implementar uma visão mundial portuguesa do Desenvolvimento, através de: 
 interligações entre a agenda nacional e internacional do Desenvolvimento e da 
 Cooperação (sendo que a Agenda 2030 constitui uma oportunidade nesse sentido); 
de uma estratégia partilhada que agregue o esforço nacional de promoção da “mar-
ca Portugal” no campo da cooperação; e de uma diversificação, aprofundamento e 
utilização estratégica de parcerias internacionais.

– Valorizar, sistematizar, divulgar e veicular o elevado retorno da cooperação para 
o desenvolvimento, como área estratégica para o posicionamento internacional de 
Portugal e com reflexos práticos numa grande diversidade de áreas e setores mui-
to relevantes - para a política externa, para a segurança, para a economia, para a 
construção de sociedades democráticas e o Estado de direito, entre outros impactos 
(nos países parceiros e em Portugal) -, o que contribui também para promover o  
leverage político da cooperação junto dos decisores e de outras políticas públicas.

– Debater um modelo político-institutional de governação da cooperação portugue-
sa adequado aos desafios atuais, incluindo a organização da tutela política da coope-
ração (com várias opções disponíveis), a (re) criação do Conselho de Ministros para a 
Cooperação, o reforço do papel da Assembleia da República, a organização institu-
cional da agência de cooperação (balanço da fusão, reformulações necessárias para 
assegurar o conjunto de competências e capacidades necessárias para coordenar 
e implementar a política de cooperação, transição de uma cultura organizacional 
administrativa para estratégica, com equipas multidisciplinares e uma maior lógica 
de transversalidade e de circulação do conhecimento dentro da máquina, equilíbrio 
entre abordagem setorial e geográfica, entre outras questões abordadas).

– Assumir um core business da cooperação portuguesa e criar condições para a sua 
implementação, ou seja, valorizar o desenvolvimento de capacidades como um 
elemento agregador da atuação portuguesa na cooperação, apresentado interna e 
externamente como o enfoque onde Portugal tem conhecimento técnico, científi-
co, de inovação, experiência e provas dadas, o que implica igualmente a remoção 
de obstáculos existentes para a sua operacionalização e eficácia (são sugeridas no 
estudo medidas concretas, nomeadamente sobre os enquadramentos legais/insti-
tucionais e a especificidade da política de cooperação).

– Potenciar a atuação multilateral, capitalizando as áreas onde Portugal é encarado 
pelos seus parceiros como tendo mais-valias (Estados frágeis e ligação seguran-
ça-desenvolvimento; questões ligadas à governação e Estado de direito; África e 
particularmente os PALOP, PMA e Estados insulares), através de uma direção po-
lítica forte da cooperação (que no passado foi  essencial para conseguir resultados 
no plano multilateral) e de maior correspondência e convergência entre a atuação 
multilateral e bilateral, cuja interligação pode ser promovida de várias formas, su-
geridas no estudo..

– Equacionar a diversificação de geografias, de forma estratégica, para aproveitar 
oportunidades existentes e abrir o leque de possibilidades dentro daquilo que a coo-
peração portuguesa considera serem as suas mais-valias setoriais.
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– Implementar uma abordagem setorial da cooperação, nomeadamente definindo o 
que se pretende em setores-chave da cooperação, forjando entendimentos parti-
lhados e abordagens comuns (nomeadamente aproveitando as lições aprendidas 
com os fatores de sucesso da ENED), investindo numa reformulação das lógicas de 
organização da agência de cooperação através de maior profissionalização e com-
petências setoriais.

– Abrir a cooperação para o desenvolvimento às políticas públicas e a agência de 
cooperação aos atores nacionais, reforçando “a voz do Desenvolvimento” no plano 
interno (junto do poder legislativo, do MNE, etc.) e construindo uma massa crítica 
a vários níveis, nas instituições e na sociedade, nos atores económicos, sociais e 
políticos, que apoie esses objetivos e se constitua como força mobilizadora.

– Reforçar a colaboração, coordenação e complementaridade internas, incluindo 
pela reformulação e dinamização dos instrumentos existentes (CIC, Fórum da Coo-
peração), pela implementação regular e sistemática de canais de diálogo e concer-
tação (reuniões geográficas, temáticas, de avaliação de programas, a propósito de 
momentos concretos, etc.), por mecanismos conjuntos de trabalho e partilha com 
o terreno, para além de mecanismos para assegurar uma programação mais eficaz 
dos financiamentos e da contabilização dos fluxos existentes, bem como a advocacia 
de um programa orçamental integrado da cooperação.

– Aprender a comunicar o Desenvolvimento, o que não passa apenas por questões de 
divulgação ou visibilidade, mas sim pela valorização do trabalho desenvolvido pelas 
organizações, pela prestação de contas pelo investimento feito e pela sensibilização 
de vários setores da população; tal deve ser feito através de uma estratégia opera-
cional e concreta de comunicação e do aproveitamento efetivo dos instrumentos e 
suportes existentes, para que se tornem polos de conhecimento, de recursos e de 
sensibilização nesta área.

– Promover, de forma mais estratégica, parcerias entre e com vários atores, parti-
cularmente com o setor privado e empresarial, com a sociedade civil/ONGD e com 
os Municípios, através da criação de oportunidades e condições operacionais para 
um maior envolvimento destes atores, da remoção de obstáculos práticos existen-
tes e da tomada de opções necessárias para o reforço dessas parcerias.

Para cada um destes pontos, o estudo fez uma reflexão sobre as oportunidades existentes 
e propôs algumas opções e medidas concretas, no capítulo 2.3., o que foi feito procurando 
resumir e enquadrar em grande medida as questões e sugestões recolhidas. 

Como é natural, parte do conteúdo deste estudo deriva igualmente do conhecimento e 
opinião dos próprios autores. A cooperação tem que ser enquadrada numa estratégia de 
longo prazo de projeção dos interesses portugueses no mundo e Portugal tem todo o 
interesse em desempenhar um papel mais que proporcional à sua dimensão económi-
ca e geográfica na medida em que esse papel é reconhecido internacionalmente. Neste 
entendimento, a política de cooperação é claramente uma mais valia potencial e tem que 
ser assim entendida no quadro da política externa e das demais políticas públicas com 
influência externa.

Deste modo, os autores sugerem como ação imediata no sentido de tornar mais coerente 
e eficaz a relação entre a política e o financiamento da cooperação, mesmo antes de ou-
tras eventuais mudanças no modelo institucional, a instituição de reuniões periódicas de 
coordenação, no âmbito do funcionamento do Conselho Interministerial da Cooperação, 
do Secretário de Estado da Cooperação com o Secretário de Estado pertinente das Finan-
ças, com a participação do presidente do Camões e do presidente da SOFID. Não é mais 
possível argumentar que a política de cooperação depende do MNE quando mais de 90% 
do esforço financeiro da cooperação circula através do Ministério das Finanças e de linhas 
de crédito e fundos autónomos para a cooperação geridos por outras tutelas.



ANEXO I

INQUÉRITO SOBRE A 
COOPERAÇÃO PORTUGUESA: 
RESULTADOS E ANÁLISE DAS 
RESPOSTAS

OBJETIVO DO INQUÉRITO E CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

O inquérito por questionário, aplicado online, pretendeu recolher opiniões e perceções de 
interlocutores privilegiados e intervenientes ligados e/ou conhecedores da cooperação 
portuguesa, sobre qual o papel da ajuda ao desenvolvimento portuguesa no contexto atual 
nacional e internacional, incluindo também uma perspetiva sobre o futuro da Cooperação.

Dada a especificidade técnica de várias perguntas, que exigem alguma experiência e co-
nhecimento do sistema de cooperação portuguesa, o envio do inquérito foi feito de for-
ma direcionada, para uma amostra total de 148 pessoas (81 do sexo feminino e 67 do 
sexo masculino), direta ou indiretamente ligadas à cooperação portuguesa. A amostra, 
não sendo representativa, procurou englobar pessoas com diversos enquadramentos 
institucionais, tendo por isso sido agrupadas em várias categorias, para que não exis-
tisse grande disparidade de número entre estas e, assim, garantir uma diversidade de 
opiniões. As categorias foram: Organismo ou Instituto Público; Ministério; Representa-
ção Externa; ONGD e Fundações; Organização Internacional; Académicos/Universidade; 
Personalidades/Consultores. 

RESULTADOS DO INQUÉRITO

Foram recebidas 70 respostas, de forma semelhante pelo sexo feminino (34 respostas, 
48,4%) e masculino (36 respostas, 51,4%). Em termos de faixa etária, a maioria dos res-
pondentes situa-se no escalão 41-59 anos (34 respostas, 48,6%), seguidos do escalão 25-
40 (27 respostas, 38,6%) e, por fim, dos acima de 60 anos (9 respostas, 12,9%).

1.

A primeira pergunta do questionário pretendia avaliar a opinião dos inquiridos relati-
vamente à evolução geral da cooperação portuguesa nos últimos anos. A maioria dos 
respondentes (74,3%, 52 respostas) consideraram que a evolução tem sido negativa, en-
quanto 11% afirmaram que a evolução da Cooperação não sofreu alterações relevantes e 
10% (7 pessoas) a avaliaram de forma positiva.
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Fazendo uma análise geral, como avalia a evolução  
da Cooperação Portuguesa nos últimos 4 a 5 anos?

 Negativa         Igual/sem alteração relevante         Positiva

7

11

52

2.

A segunda questão analisou as questões institucionais numa perspetiva de balanço so-
bre a evolução do setor, abordando particularmente as opiniões sobre os resultados 
e efeitos da fusão entre o IPAD e o Instituto Camões e dos seus efeitos na cooperação 
portuguesa.

Foi pedido aos inquiridos que veiculassem a sua perceção sobre várias afirmações con-
cretas, exprimindo a opinião através de uma escala que vai de 1 (discordo totalmente) a 
5 (concordo totalmente)72. Por uma questão de facilidade na visualização dos resultados, 
na tabela e gráfico seguintes as afirmações/frase estão agrupadas em dois conjuntos, 
um sobre efeitos positivos e outro sobre efeitos negativos, embora no questionário a or-
dem das afirmações fosse aleatória. A tabela e o gráfico são referentes aos mesmos re-
sultados: a tabela apresenta os resultados em percentagem, sublinhando a cor as duas 
respostas com maior percentagem, em cada uma das afirmações; o gráfico apresenta o 
número de resposta para cada opção.

Da análise dos resultados, salienta-se uma perceção negativa sobre os efeitos práticos da 
fusão, uma vez que, na grande maioria dos casos, as opções escolhidas pela maior parte 
dos inquiridos situam-se no “concordo” e “concordo plenamente” no caso das afirmações 
que dizem respeito a efeitos práticos negativos da evolução do setor nestes últimos anos, 
enquanto as afirmações positivas recebem uma maioria de respostas nas opções de “dis-
cordo” e “discordo plenamente”.

Sobre a visibilidade, leverage e importância da cooperação portuguesa (itens b., g., i. e k.), 
uma maioria (64,3%) diz concordar com a afirmação de que houve uma perda de visibili-
dade e 77,1% considera que a cooperação foi absorvida e subjugada a outros interesses. 
Um total de 80% considera que não se verificou um aumento da importância atribuída à 
cooperação para o desenvolvimento no seio das políticas públicas.

Relativamente aos recursos humanos (itens o. e h.), os resultados são claros: mais de 
77,2% concorda com a afirmação de que houve uma perda de recursos humanos especia-
lizados e 81,4% reconhece que a motivação dos recursos humanos foi afetada pela fusão. 

Sobre os recursos financeiros (itens l. e m.), a análise das respostas é mais complexa, 
uma vez que a maioria (67,1%) concorda com a afirmação de que a fusão resultou numa 
perda de capacidade financeira, mas apenas 34,2% considera que a diminuição do orça-
mento para a cooperação seja apenas uma consequência direta da crise. Pelo contrário, 

72 Em alguns casos, algumas afirmações foram apresentadas simultaneamente na positiva e na negativa, por uma questão de 
controlo e validação dos dados, tendo os resultados confirmado a coerência das respostas recebidas.
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um total de 47,2% discorda desta última afirmação, o que poderá significar uma perceção 
dos inquiridos relativamente a outras motivações, nomeadamente estratégico-políticas, 
sobre a perda de capacidade financeira da cooperação portuguesa.  Quando inquiridos 
no plano mais geral dos meios e recursos – não apenas financeiros (item e.) – um total 
de 54,3% discorda que tenha havido uma racionalização necessária de meios e recursos. 

Em termos de procedimentos e metodologias de trabalho (itens a., c. e n.), 71,4% discorda 
que a eficiência das metodologias de trabalho tenha melhorado e 51,5% não identifica 
uma melhoria na transparência dos procedimentos. Uma percentagem de 44,3% afirma 
mesmo que os procedimentos se tornaram mais pesados e burocráticos.

Por fim, no que respeita às relações com os países parceiros (itens d. e j.), 48,6% não 
concordam com a afirmação de que estas tenham melhorado, embora exista um grande 
número de respondentes que selecionam a opção “não concordo, nem discordo” (28,6%) 
ou “Não sabe/Não responde” (17,1%), o que pode derivar do facto de ser uma questão so-
bre uma realidade específica que exige conhecimento da evolução no terreno.

Quais os efeitos práticos da evolução do sector nestes últimos anos,   
particularmente em resultado da fusão entre Instituto Camões  e  
Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento?

Discordo 
totalmente Discordo

Não concordo 
nem discordo Concordo

Concordo 
totalmente NS/NR

a. A eficiência das metodologias de trabalho melhorou 25,7% 45,7% 15,7% 8,6% 0,0% 4,3%

b. Houve uma melhoria de visibilidade da Cooperação para o Desenvolvimento 37,1% 35,7% 12,9% 10,0% 2,9% 1,4%

c. A transparência dos procedimentos melhorou 18,6% 32,9% 28,6% 10,0% 0,0% 10,0%

d. Traduziu-se numa melhoria da relação com os países parceiros 20,0% 28,6% 28,6% 4,3% 1,4% 17,1%

e. Houve uma racionalização necessária de meios e recursos 12,9% 41,4% 21,4% 11,4% 7,1% 5,7%

f. A ligação com as estruturas no terreno melhorou 17,1% 40,0% 15,7% 7,1% 2,9% 17,1%

g. Houve um aumento da importância atribuída à cooperação para o  
desenvolvimento no seio das políticas públicas 50,0% 30,0% 12,9% 4,3% 1,4% 1,4%

h. Houve uma perda de capacidade em termos de recursos humanos especializados 0,0% 10,0% 7,1% 32,9% 44,3% 5,7%

i. Houve uma perda de visibilidade da Cooperação para o Desenvolvimento 2,9% 17,1% 12,9% 32,9% 31,4% 2,9%

j. A relação com os países parceiros foi afetada de forma negativa 1,4% 17,1% 25,7% 30,0% 14,3% 11,4%

k. A Cooperação para o Desenvolvimento foi absorvida e subjugada a outros  
interesses 0,0% 4,3% 12,9% 41,4% 35,7% 5,7%

l. A fusão resultou numa perda de capacidade financeira 2,9% 12,9% 8,6% 30,0% 37,1% 8,6%

m. O orçamento disponível para a cooperação foi seriamente afetado, mas apenas 
como consequência da crise 14,3% 32,9% 15,7% 27,1% 7,1% 2,9%

n. Os procedimentos da CP tornaram-se mais pesados e burocráticos 2,9% 7,1% 34,3% 24,3% 20,0% 11,4%

o. A motivação dos recursos humanos foi afetada 1,4% 5,7% 4,3% 37,1% 44,3% 7,1%
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A motivação dos recursos humanos foi afetada

Os procedimentos da CP tornaram-se mais pesados e 
burocráticos

O orçamento disponível para a cooperação foi seriamente 
afetado, mas apenas como consequência da crise

A fusão resultou numa perda de capacidade financeira

A Cooperação para o Desenvolvimento foi absorvida e 
subjugada a outros interesses

A relação com os países parceiros foi afectada de forma 
negativa

Houve uma perda de visibilidade da Cooperação para o 
Desenvolvimento

Houve uma perda de capacidade em termos de recursos 
humanos especializados

Houve um aumento da importância atribuída à cooperação 
para o desenvolvimento no seio das políticas públicas

A ligação com as estruturas no terreno melhorou

Houve uma racionalização necessária de meios e recursos

Traduziu-se numa melhoria da relação com os países 
parceiros

A transparência dos procedimentos melhorou

Houve uma melhoria de visibilidade da Cooperação para o 
Desenvolvimento

A eficiência das metodologias de trabalho melhorou

 1 4 3 26 31 5

 1 12 18 21 10 8

 2 5 24 17 14 8

 2 12 9 23 22 2

 35 21 9 3 1 1

 12 28 11 5 2 12

 9 29 15 8 5 4

 26 25 9 7 2 1

 14 20 20 3 1 12

 13 23 20 7 7

 18 32 11 6 3

 10 23 11 19 5 2

 2 9 6 21 26 6

 3 9 29 25 4

 7 5 23 31 4

Quais os efeitos práticos da evolução do sector nestes últimos anos,  
particularmente em resultado da fusão entre Instituto Camões  e Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento?

 Discordo totalmente         Discordo         Não concordo nem discordo         Concordo         Concordo totalmente          NS/NR

3. 

A terceira questão abordou o quadro institucional da cooperação portuguesa no que res-
peita ao órgão central da cooperação, tendo sido apresentadas várias soluções institucio-
nais e pedido aos inquiridos que selecionassem a opção que consideram mais adequada 
e favorável para que a cooperação portuguesa responda da melhor forma aos desafios do 
desenvolvimento global. 

A quase totalidade dos respondentes optou por uma agência de cooperação autónoma, 
dividindo-se entre uma agência sob tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros (a 
maioria, correspondente a 60%, ou 42 respostas) ou sob tutela do Primeiro Ministro 
(25,7%, 18 respostas). 

Apenas 3 respondentes optaram por uma agência de cooperação interligada com o setor 
da língua e cultura, e nenhum selecionou a opção de uma agência de cooperação interli-
gada com o setor económico-empresarial. Dos 5 respondentes que selecionaram “Outra” 
opção, 2 sugeriram a existência de uma agência de cooperação sob tutela conjunta do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Finanças.
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Na sua opinião, e tendo em vista os desafios do desenvolvimento global,  
o órgão central e coordenador da cooperação portuguesa deve ser:

42

2

18

3
5

 Uma agência de cooperação autónoma, 
sob tutela do MNE

 Uma agência de cooperação autónoma, 
sob tutela do Ministério das Finanças

 Uma agência de cooperação autónoma, 
sob tutela do Primeiro Ministro

 Uma agência de cooperação interligada 
com o setor da língua e cultura

 Uma agência de cooperação interligada 
com o sector económico-empresarial

 Outra

4.

Pretendeu-se avaliar quais as perceções sobre as mais-valias da cooperação portuguesa 
face a outros doadores e parceiros, solicitando dos inquiridos uma opinião sobre quais 
os fatores distintivos que conferem algumas vantagens à cooperação portuguesa. As-
sim, foi apresentado um conjunto de possíveis mais-valias, umas ligadas a fatores mais 
estruturais – como a língua portuguesa, ou a semelhança com os enquadramentos jurí-
dico-legais  dos países parceiros da cooperação portuguesa - e outras relacionadas com 
fatores mais operacionais – como a flexibilidade e rapidez de resposta, ou os recursos 
financeiros e humanos disponíveis -  solicitando-se dos respondentes que selecionassem 
um máximo de 5 mais-valias. 

As resposta obtidas revelam uma continuidade na perceção dos inquiridos sobre quais 
as mais-valias portuguesas: a língua continua a ser o fator de vantagem mais referido 
(78,6% dos inquiridos selecionaram este fator), seguido das relações históricas com os 
países parceiros (72,9%) e do conhecimento das realidades desses países (61,4%). Pelo 
contrário, a rapidez de resposta, a inovação e os recursos financeiros disponíveis são os 
três elementos menos referidos como mais-valias da cooperação portuguesa. 

A adequação às prioridades dos países parceiros e a flexibilidade de resposta – referi-
dos como principais mais-valias, respetivamente, por  31,4% e 24,3% dos respondentes 
– parece exprimir o reconhecimento de um esforço de resposta às solicitações, por con-
traponto a sistemas de cooperação de outros doadores, onde a existência de enquadra-
mentos mais rígidos e institucionalizados pode ter efeitos positivos mas também menos 
flexíveis.

Um aspeto curioso é o facto de 28,6% dos respondentes identificarem a natureza des-
centralizada do sistema de cooperação portuguesa como uma das principais mais-valias. 
Sendo inegavelmente um elemento distintivo relativamente aos sistemas de cooperação 
de outros doadores, a multiplicidade de intervenientes e a riqueza dessa diversidade pode 
ser uma vantagem comparativa, se devidamente enquadrada e se for assegurado um cer-
to grau de complementaridade e de colaboração efetiva entre os mesmos.

Seria interessante avaliar também estas perceções do ponto de vista dos países parcei-
ros, o que não foi possível neste estudo. No último estudo conhecido que tenha abordado 
essa vertente73 e que se limitou a Angola e Moçambique, importa salientar que a maioria 

73  Cardoso, Fernando Jorge et al (2007), Diplomacia, Cooperação e Negócios: o papel dos actores externos em Angola e Moçambique. Instituto 
de Estudos Estratégicos e Internacionais, Metropolis, Lisboa.
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dos atores angolanos e moçambicanos entrevistados desvalorizou a língua como uma 
vantagem comparativa de Portugal, preferindo salientar a semelhança de quadros jurí-
dico-legais e institucionais como a principal mais-valia das parcerias portuguesas. No 
presente estudo, este fator foi referido como mais-valia da cooperação portuguesa por 
44,3% dos respondentes, surgindo em 4º lugar. Este fator está ligado, e determina em 
boa parte, o tipo de cooperação que é implementado, muito ligado ao desenvolvimento de 
capacidades, à capacitação institucional em vários setores e a aspetos de estruturação do 
Estado, como veremos na pergunta seguinte.

Língua portuguesa

Relações históricas com os países parceiros

Conhecimento profundo dos países parceiros

Partilha de enquadramentos jurídico-legais 
com os países parceiros

Adequação das ações às prioridades dos países 
parceiros

Sistema descentralizado, multiplicidade de 
intervenientes

Flexibilidade de resposta

Recursos humanos existentes

Sustentabilidade das ações

Inovação das acções

Recursos financeiros disponíveis

Rapidez de resposta

Outro não especificado

Qual a sua percepção sobre os factores distintivos da Cooperação Portuguesa,  
que lhe conferem vantagem relativamente aos outros doadores?

55

 0 10 20 30 40 50 60

51

43

31

22

20

17

14

6

5

3

2

3

5. 

Foi solicitada a opinião dos respondentes sobre quais as mais-valias setoriais, pedindo-
-lhes que selecionassem os setores (sem número máximo) onde acham que a cooperação 
portuguesa possui evidentes mais-valias na sua atuação concreta, em comparação com 
outros doadores.

A educação é, sem surpresa, considerada a principal mais-valia, tendo sido identificada 
por 70% dos respondentes. A capacitação institucional foi salientada por 61,4%, salien-
tando-se a importância desta componente como transversal a várias áreas setoriais. Dos 
resultados, ressalta também uma perceção sobre a importância das atividades de es-
truturação do Estado, expressa no elevado número de respondentes que selecionou as 
áreas da boa governação, justiça, segurança e defesa como mais-valias da atuação da 
cooperação portuguesa.

Fruto do trabalho sistemático desenvolvido nesta área e do esforço de envolvimento de 
uma diversidade de atores neste setor nos últimos anos, a Educação para o Desenvolvi-
mento e para a Cidadania Global foi identificada por 42,9% dos respondentes como uma 
área onde a cooperação portuguesa possui mais-valias relativamente a outros doadores. 
Este “momentum” deverá, assim, ser aproveitado e reforçado, para que não seja perdido 
o reconhecimento e importância que uma diversidade de atores conferem hoje ao setor.

A cooperação desenvolvida pelos Municípios é encarada por 37,1% como uma mais-valia. 
A riqueza e diversidade da cooperação intermunicipal e outra cooperação descentralizada 
deverá assim ser potenciada, pois muito há ainda a fazer para integração dos municípios 
num todo coerente da cooperação portuguesa, quer em termos de contabilização da ajuda 
disponibilizada por estes atores, quer no que respeita à complementaridade das ações 
entre o poder local e central.
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Pelo contrário, o apoio ao setor privado, as finanças, as alterações climáticas e a ajuda 
humanitária e de emergência são os setores menos escolhidas, o que pode refletir uma 
perceção sobre a existência de trabalho mais desenvolvido e estruturado de outros doa-
dores nestas áreas.

Apesar de ser uma percentagem muito pequena, é de referir que alguns respondentes 
consideram que Portugal não possui qualquer mais-valia face à atuação de outros doa-
dores europeus.

Educação

Capacitação Institucional

Saúde

Formação Profissional

Educação para o Desenvolvimento e Cidadania 
Global

Cooperação Descentralizada (Municípios) 

Defesa/Cooperação Técnico-Militar

Justiça

Agricultura

Boa Governação

Segurança

Estados Frágeis

Saúde Sexual e Reprodutiva

Emprego e Protecção Social

Atividades geradoras de rendimento

Energia

Ambiente

Ajuda Humanitária e de Emergência

Alterações Climáticas

Finanças

Apoio ao setor privado

Outro não mencionado

Em que sectores/áreas a Cooperação Portuguesa tem evidentes mais-valias 
na sua atuação concreta, face aos outros doadores?

49
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6.

À pergunta sobre se a cooperação portuguesa está ou não bem preparada e equipada 
para responder às atuais mudanças no sistema global de Desenvolvimento, 82,9% dos 
inquiridos responderam negativamente. Especificamente, em termos de recursos huma-
nos, 74,3% considerou que a cooperação portuguesa está mal equipada para fazer face 
a essas alterações globais, enquanto 25,7% responderam o contrário. No que respeita 
aos recursos financeiros, a quase totalidade dos respondentes (98,6%) consideraram que 
não são adequados para responder às mudanças internacionais. Uma maioria considera 
também que a cooperação portuguesa não está bem equipada para fazer face às rápidas 
e profundas alterações globais, quer no plano das suas estratégias e políticas (77,1%), 
quer em termos do quadro institucional existente (85,7%). No geral, a perceção é portanto 
negativa, particularmente no que respeita aos recursos financeiros e ao enquadramento 
institucional da cooperação portuguesa.
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No geral Em termos de 
recursos humanos  

Em termos de 
recursos financeiros

Em termos de 
adequação das 

estratégias/políticas

Em termos de 
adequação do quadro 

institucional

Considera que a Cooperação Portuguesa está atualmente bem equipada para responder  
às rápidas e profundas mudanças no sistema do desenvolvimento internacional?
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7. 

A sétima pergunta apresenta uma série de parâmetros sobre a atuação da cooperação 
portuguesa no presente, tendo sido solicitado aos inquiridos uma valoração de cada um 
destes parâmetros, numa escala que vai desde uma classificação muito negativa (1 = mui-
to mau) a uma avaliação muito positiva (5 = muito bom).

O parâmetro que regista uma classificação mais negativa é o volume da ajuda pública ao 
desenvolvimento – 91,5% classificam-no de negativo ou muito negativo -, resultado este 
certamente ligado aos cortes financeiros nos últimos anos. As opiniões mais negativas 
recaem também sobre a previsibilidade de longo prazo da ajuda portuguesa (72,8% clas-
sificam-na de forma negativa), o leverage político da cooperação para o desenvolvimento 
(70%), a existência de opções estratégicas claras (68,6%) e a capacidade de coordenação 
da cooperação portuguesa por parte do Camões, I.P. (67,1%). Estes são constrangimentos 
já devidamente identificados no passado, bem como pelas várias fontes do presente es-
tudo - existindo, assim, uma coerência com os resultados do inquérito por questionário. 

Na classificação de “Muito Negativo”, a coerência com outras políticas setoriais de Portu-
gal também regista um número considerável, o que pode exprimir uma maior conscien-
cialização relativamente ao custo das incoerências e à importância que uma abordagem 
mais integrada entre políticas poderá ter no contributo geral de cada país para o Desen-
volvimento Global, muito para além da ajuda ao desenvovlimento.

Pela positiva, destacam-se claramente três parâmetros: a capacidade técnica e qualida-
de dos recursos humanos da cooperação portuguesa (52,8% classificaram positivamente, 
tendo mesmo 11,4% avaliado essa capacidade como Muito Bom), a transferência de co-
nhecimento para os países parceiros (52,9% de opiniões positivas) e o alinhamento com 
as prioridades dos países parceiros (51,4% de opiniões positivas).

Salienta-se, ainda, a opinião positiva sobre a atuação portuguesa no plano multilateral, 
uma vez que 41,4% dos respondentes classificam como Bom ou Muito Bom o contributo 
de Portugal para os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio e 37,2% avaliam positiva-
mente o contributo para a política europeia de cooperação para o desenvolvimento.
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Como avalia atualmente a atuação da Cooperação Portuguesa  
em vários parâmetros?

Muito  
negativo Negativo

Nem neg  
nem pos. Bom Muito Bom NS/NR

a presença no terreno 7,1% 30,0% 37,1% 18,6% 2,9% 4,3%

b opções estratégicas claras 20,0% 48,6% 25,7% 5,7% 0,0% 0,0%

c volume da ajuda ao desenvolvimento 42,9% 48,6% 5,7% 2,9% 0,0% 0,0%

d transparência na utilização dos fundos disponíveis 15,7% 22,9% 31,4% 25,7% 0,0% 4,3%

e capacidade para reagir rapidamente 20,0% 41,4% 20,0% 14,3% 1,4% 2,9%

f previsibilidade de longo-prazo da ajuda 27,1% 45,7% 18,6% 8,6% 0,0% 0,0%

g capacidade técnica e qualidade dos recursos humanos 5,7% 18,6% 21,4% 41,4% 11,4% 1,4%

h eficiência das metodologias de trabalho e procedimentos da CP 12,9% 37,1% 34,3% 10,0% 1,4% 4,3%

i leverage político da cooperação para o desenvolvimento 25,7% 44,3% 21,4% 5,7% 0,0% 2,9%

j capacidade de coordenação da CP por parte do Camões I.P. 27,1% 40,0% 21,4% 5,7% 1,4% 4,3%

k coordenação entre diversos intervenientes, incluindo a sociedade civil 17,1% 41,4% 20,0% 17,1% 1,4% 2,9%

l coordenação e complementaridade com o setor privado 22,9% 31,4% 31,4% 8,6% 0,0% 5,7%

m capacidade de desenvolver ações conjuntas com outros doadores 21,4% 22,9% 27,1% 18,6% 2,9% 7,1%

n coordenação e complementaridade com outros doadores europeus 14,3% 20,0% 27,1% 27,1% 1,4% 10,0%

o coordenação e complementaridade com doadores emergentes 18,6% 28,6% 30,0% 8,6% 0,0% 14,3%

p apoio à sociedade civil em Portugal 17,1% 27,1% 24,3% 22,9% 1,4% 7,1%

q apoio à sociedade civil nos países parceiros 18,6% 27,1% 25,7% 20,0% 1,4% 7,1%

r qualidade das relações politicas com os parceiros 7,1% 10,0% 31,4% 37,1% 8,6% 5,7%

s alinhamento com as prioridades dos países parceiros 2,9% 7,1% 30,0% 41,4% 10,0% 8,6%

t utilização dos sistemas de implementação e gestão dos países parceiros 5,7% 12,9% 38,6% 24,3% 0,0% 18,6%

u transferência de conhecimento para os países parceiros 5,7% 14,3% 18,6% 44,3% 8,6% 8,6%

v avaliação dos resultados e impactos 10,0% 38,6% 28,6% 15,7% 2,9% 4,3%

w incorporação de lições aprendidas 18,6% 31,4% 25,7% 18,6% 0,0% 5,7%

x coerência com outras políticas setoriais de Portugal 24,3% 35,7% 22,9% 11,4% 1,4% 4,3%

y contributo para os objetivos globais de desenvolvimento 5,7% 10,0% 40,0% 37,1% 4,3% 2,9%

z contributo para a política europeia de cooperação para o desenvolvimento 7,1% 17,1% 30,0% 34,3% 2,9% 8,6%

aa participação das estruturas do terreno na definição e implementação da CP 18,6% 34,3% 21,4% 14,3% 4,3% 7,1%
 

Nota: para facilitar a visualização, o azul escuro corresponde à classificação mais escolhida, em cada parâmetro, e o azul claro à segunda classificação mais escolhida.

8.

O oitavo grupo de questões reporta-se ao futuro da cooperação portuguesa. As opções 
apresentadas aos inquiridos foram divididas em três categorias: (8.1) Opções Estratégi-
cas, (8.2) Questões Institucionais e Metodologias de Trabalho, e (8.3) Volume e Modali-
dades da Ajuda Portuguesa para o Desenvolvimento, dentro das quais se apresentaram 
vários itens/parâmetros. 

Solicitou-se aos inquiridos que valorizassem cada um desses itens/parâmetros de acordo 
com uma escala de valoração, que vai do 1 (nada importante) ao 4 (muito importante). 
Para melhor visualização dos resultados, foi feita uma agregação das respostas, em cada 
item/parâmetro, em dois grandes grupos: “Pouco ou Nada Importante” e “Importante ou 
Muito Importante”

Opções Estratégicas

A generalidade das opções apresentadas foram consideradas pelos respondentes como 
“Importante” ou “Muito Importante”, com exceção de três itens, considerados por uma 
maioria de inquiridos como pouco ou nada importante: Apostar mais na Ajuda Humanitá-
ria e de Emergência, Diversificar a Cooperação Portuguesa em termos setoriais; Diver-
sificar geograficamente a cooperação portuguesa. O primeiro destes elementos poderá 
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estar ligado ao facto de nunca ter sido o core business da cooperação portuguesa e ter 
normalmente um peso exíguo no cômputo geral da cooperação, existindo tradicionalmen-
te outros doadores com maior intervenção nesta área. Os dois últimos confirmam o facto 
de a maior parte dos respondentes considerar essencial uma concentração da coopera-
ção portuguesa, quer em termos setoriais quer geográficos.

O aumento das competências e estruturas no terreno em matéria de cooperação adquire 
grande relevância na opinião dos inquiridos (64 respondentes, ou 91,4% considera este 
fator importante ou muito importante), para além das questões da concentração geográ-
fica (61 respostas) e da aprovação de uma Estratégia da Cooperação com força de lei, a 
aprovar pelo Parlamento (60 respostas). 

Questões Institucionais e Metodologias de Trabalho

Neste âmbito, a quase totalidade dos respondentes considera importante a criação de 
canais para incorporar mais as experiências e perspetivas do terreno (69 respostas de 
“importante” ou “muito importante”), bem como a existência de uma agência de coope-
ração autónoma e dedicada exclusivamente a esta área (68 respostas). Os fatores ligados 
à colaboração e coordenação entre atores são também muito valorizados, como é o caso 
da realização de reuniões com os ministérios setoriais sobre a cooperação com cada país 
parceiro, da realização de reuniões periódicas da Comissão Interministerial para a Coo-
peração, ou da revitalização do Fórum da Cooperação.

A operacionalização do Conceito Estratégico através de um plano de ação, e a adoção de 
um instrumento de monitorização orçamental da cooperação portuguesa, são considera-
dos muito relevantes por uma vasta maioria.

Só um item apresentou resultados maioritários ao nível do “pouco” ou “nada importante”: 
o prosseguimento e aprofundamento da fusão das estruturas da cooperação e da língua, 
incluindo ao nível do terreno, tendo 52 respondentes, ou 74,3%, dado pouca ou nenhuma 
relevância a este parâmetro.

Volume e Modalidades da Ajuda Portuguesa para o Desenvolvimento

As questões financeiras adquirem grande destaque nesta categoria, uma vez que a quase 
totalidade dos respondentes consideram importante ou muito importante adotar instru-
mentos que permitam fontes alternativas de financiamento da cooperação (68 pessoas, 
ou 97,1%) e uma vasta percentagem salienta a necessidade de estabelecer um calendário 
claro e faseado para atingir a meta dos 0,7% APD/RNB (59 pessoas, ou 84,2%).

O parâmetro menos valorizado pelos respondentes é a diminuição da componente de as-
sistência técnica – 58 respondentes, ou 82,8% considera-o pouco ou nada importante -, 
o que é consentâneo com a opinião de que o desenvolvimento de capacidades nos vários 
setores constitui uma mais-valia central da cooperação portuguesa.
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Aumentar as competências e estruturas no terreno em matéria de 
cooperação 

Concentrar a ajuda portuguesa nos PALOP e Timor

Estabelecer a Estratégica da Cooperação para o Desenvolvimento  
com  força de Lei, aprovada pela AR

Rever e actualizar as estratégias setoriais da Cooperação Portuguesa 
(Educação, Saúde, Género, Multilateral)

Separar claramente os objetivos da coop. para o desenvolvimento dos de 
promoção da língua e cultura portuguesas

Apostar mais na Educação para o Desenvolvimento e para a Cidadania Global

Revitalizar e implementar as estratégias setoriais já existentes

Realizar reuniões do Conselho de Ministros sobre  
Desenvolvimento e Cooperação

Concentrar a CP num número mais limitado de setores

Renovar e atualizar a Estratégia Nacional de Educação  
para o Desenvolvimento

Utilizar cada vez mais a cooperação como forma de alavancar outros setores, 
incluindo a economia portuguesa

Separar claramente os objetivos da coop. para o desenvolvimento dos de 
internacionalização da economia portuguesa

Elaborar uma estratégia/plano no âmbito da Ajuda Humanitária  
e de Emergência

Apostar mais na Ajuda Humanitária e de Emergência

Diversificar a Cooperação Portuguesa em termos setoriais

Diversificar geograficamente a CP

O FUTURO: Opções Estratégicas

 Pouco ou Nada Importante (%)         Importante ou Muito Importante (%) 

 4,3% 91,4%

 12,8% 87,1%

 11,4% 85,7%

 15,7% 84,3%

 17,1% 82,9%

 17,1% 82,9%

 14,3% 82,8%

 12,9% 82,8%

 20,0% 78,6%

 25,7% 68,6%

 32,8% 67,1%

 41,5% 58,6%

 35,7% 58,6%

 58,6% 37,2%

 70,0% 30,0%

 74,2% 25,7%

Criar canais para incorporar mais as experiências e perspetivas do terreno

Ter uma agência de cooperação autónoma e dedicada  
exclusivamente a esta área

Realizar reuniões com os ministérios setoriais sobre a cooperação  
com cada país parceiro

Operacionalizar o Conceito Estratégico através de um plano de ação

Realizar reuniões periódicas da Comissão Interministerial para a Cooperação

Envolver de forma sistemática as Comissões e Grupos Parlamentares  
na discussão desta política

Implementar as estratégias setoriais existentes

Aumentar os recursos humanos no terreno dedicados à cooperação

Revitalizar o Fórum da Cooperação

Readoptar  um instrumento de monitorização orçamental da CP

Criar Delegações da Cooperação Portuguesa nos países prioritários da CP

Desenvolver parcerias estratégicas com algumas  
Organizações Não-Governamentais

Aumentar os recursos financeiros geridos a partir do terreno

Criar uma sub-Comissão Parlamentar sobre Desenvolvimento e Cooperação

Trabalhar mais com os Eurodeputados Portugueses no Parlamento Europeu

Desenvolver mais parcerias com empresas para implementação de projetos

Organizar a agência de cooperação segundo áreas setoriais (Educação, 
Saúde, etc), adaptando estrutura institucional e recursos humanos

Implementar cada vez mais projetos através de organizações  
da sociedade civil

Organizar a agência de cooperação segundo prioridades geográficas 
(países), adaptando estrutura institucional e recursos humanos

Prosseguir e aprofundar a fusão das estruturas da cooperação e da língua, 
incluindo ao nível do terreno

O FUTURO: Questões institucionais e metodologias de trabalho

 Pouco ou Nada Importante (%)         Importante ou Muito Importante (%) 

 1,4% 98,5%

 2,9% 97,1%

 4,3% 94,3%

 4,3% 94,2%

 7,2% 92,9%

 10,0% 90,0%

 8,6% 88,6%

 8,6% 88,6%

 8,6% 88,6%

 7,1% 88,6%

 10,0% 87,1%

 12,9% 85,7%

 8,5% 85,7%

 14,3% 84,3%

 14,3% 84,2%

 20,0% 77,1%

 21,4% 74,3%

 24,3% 72,8%

 25,7% 71,4%

 74,3% 21,4%
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Adotar de instrumentos que permitam fontes alternativas  
de financiamento da cooperação 

Apostar mais na assistência técnica e institucional

Estabelecer um calendário claro e faseado para atingir  
a meta dos 0,7% APD/RNB

Disponibilizar mais recursos para as organizações da sociedade civil

Apostar mais na cooperação delegada dos outros países  
na Cooperação Portuguesa

Investir mais na esfera multilateral

Reduzir a ajuda ligada

Investir mais em blended instruments com o setor privado

Reconhecer politicamente a impossibilidade de cumprir os 0,7% APD/RNB

Apostar mais na cooperação delegada de Portugal noutros países europeus

Eliminar o critério de co-financiamento internacional garantido,  
no apoio a projetos das ONGD

Aumentar a modalidade dos empréstimos concessionais

Concentrar a ajuda portuguesa em donativos

Diminuir a componente de assistência técnica

O FUTURO: Volume e Modalidades da ajuda portuguesa

 Pouco ou Nada Importante (%)         Importante ou Muito Importante (%) 

 2,9% 97,1%

 11,4% 85,7%

 14,3% 84,2%

 21,4% 77,1%

 18,6% 71,4%

 25,7% 70,0%

 21,4% 67,1%

 30,0% 61,4%

 31,4% 60,0%

 45,8% 42,9%

 57,2% 34,3%

 54,3% 28,6%

 80,0% 17,1%

 82,8% 14,2%

Nota final:

Estrutura do Inquérito

O inquérito foi estruturado em 8 perguntas principais:

1. Fazendo uma análise geral, como avalia a evolução da cooperação portuguesa nos 
últimos 4 a 5 anos? (Escolha efetuada entre: Positiva; Negativa; Igual/sem alteração 
relevante)

2. Questões institucionais: quais os efeitos práticos da evolução do sector nestes úl-
timos anos, particularmente em resultado da fusão entre Instituto Camões e Insti-
tuto Português de Apoio ao Desenvolvimento ? (Classificação de várias afirmações 
de 1 a 5, por grau de concordância, desde 1 = discordo totalmente a 5 = concordo 
totalmente)

3. Na sua opinião, e tendo em vista os desafios do desenvolvimento global, o órgão 
central e coordenador da cooperação portuguesa deve ser (seleção de uma entre 
várias opções de configuração institucional)

4. Mais-valias: Qual a sua perceção sobre os fatores distintivos da cooperação portu-
guesa, que lhe conferem vantagem relativamente aos outros doadores? (seleção 
dos fatores considerados relevantes, com um limite de 5 fatores)

5. Em que sectores/áreas a cooperação portuguesa tem evidentes mais-valias na sua 
atuação concreta, face aos outros doadores? (seleção dos fatores considerados re-
levantes, sem limite máximo)

6. Considera que a cooperação portuguesa está atualmente bem equipada para res-
ponder às rápidas e profundas mudanças no sistema do desenvolvimento interna-
cional? (Sim ou não, no geral, em termos de recursos humanos, em termos de re-
cursos financeiros, em termos de adequação das estratégias/políticas, em termos 
de adequação do quadro institucional)

7. Como avalia atualmente a atuação da cooperação portuguesa em vários parâme-
tros? (Classificação de várias afirmações de 1 a 5, por valoração, sendo  1= muito 
negativa e 5 = muito bom
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8. O FUTURO: Tendo em vista a melhoria da ação da cooperação portuguesa, dos re-
sultados que pretende atingir e da sua eficácia e sustentabilidade, o que acharia 
importante para os próximos anos ?
8.1. Questões Estratégicas
8,2, Questões institucionais e metodologias de trabalho
8.3. Volume e Modalidades da ajuda portuguesa
 (classificação de várias afirmaçãos dentro de cada um dos sub-capítulos, se-

gundo uma valoração, escolhendo entre nada importante, pouco importante, 
importante, muito importante)

9. Outras sugestões concretas para a melhoria do papel e da actuação da cooperação 
portuguesa face ao contexto internacional (caixa de comentários)



ANEXO II

EVOLUÇÃO E COMPARAÇÃO DOS 
DOCUMENTOS DE ORIENTAÇÃO 
ESTRATÉGICA DA COOPERAÇÃO 
PORTUGUESA 
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1999
A Cooperação Portuguesa no Limiar  
do Século XXI
(RCM 43/99)

2005
Uma Visão Estratégica para a  
Cooperação Portuguesa
(RCM 196/2005)

2014
Conceito Estratégico da Cooperação  
Portuguesa 2014-2020
(RCM 17/2014)

Enquadramento Internacional (referido no texto)

– A renovação das políticas de desenvolvimento que 
têm acompanhado a adaptação do sistema interna-
cional à nova realidade ditada pelo fim da Guerra 
Fria;

– Os compromissos firmados no plano internacional, 
designadamente no âmbito das Nações Unidas;

– A  necessidade dos países membros do CAD-OCDE 
incorporarem nas suas políticas de cooperação os 
princípios, responsabilidades e orientações defini-
das nesse quadro.

– Objetivos de Desenvolvimento do Milénio no centro 
das parcerias internacionais;

– Compromissos internacionais em matéria dos 
recursos financeiros da APD, de género, de desen-
volvimento sustentável e do comércio internacional;

– Enfoque na coordenação internacional e na melho-
ria da eficácia da ajuda;

– Abordagem integrada que envolve o desenvolvimen-
to, a segurança e os direitos humanos;

– Nova consciência e atitude face às relações Nor-
te-Sul; necessidade de resposta aos desafios da 
globalização.

– Desafios mundiais interdependentes, como o acesso 
aos bens públicos globais, as alterações climáticas, 
a sustentabilidade energética e a segurança alimen-
tar; 

– Emergência de novos atores globais de diferente 
geometria de interesses e influências político-estra-
tégicas;

– Alterações no plano bilateral, com alguns dos 
países parceiros a melhorarem os seus índices de 
desenvolvimento e a elevarem o seu nível de parce-
ria para novos patamares;

– Necessidade de adaptação e alinhamento da 
cooperação a duas agendas futuras que são uma 
referência fundamental: a revisão dos ODM e o 
financiamento ao desenvolvimento;

– Diminuição generalizada dos valores de ajuda públi-
ca ao desenvolvimento e de outros fluxos;

– Evolução dos quadros institucionais de outros 
Estados-Membros da UE, que apoiam de forma 
estratégica o envolvimento de novos atores na 
cooperação, designadamente do setor privado e 
promovem sinergias com as áreas do investimento 
e do comércio. 

Missão /Objetivo da Cooperação Portuguesa

Entre outros objetivos, “a política de cooperação 
portuguesa visa a eliminação de todas as formas de 
discriminação existentes e a promoção da rápida 
distribuição dos benefícios do desenvolvimento pela 
população em geral.”

“contribuir para a realização de um mundo melhor e 
mais estável, muito em particular nos países lusófo-
nos, caracterizado pelo desenvolvimento económico e 
social, e pela consolidação e aprofundamento da paz, 
da democracia, dos direitos humanos e do Estado de 
direito”.

“contribuir para a erradicação da pobreza e para o 
desenvolvimento sustentável, num contexto de respeito 
pelos direitos humanos, pela democracia e pelo Estado 
de Direito nos países parceiros”.

Abordagens / Orientações de fundo

Objetivos específicos da política de cooperação:
1. Reforçar a democracia e o Estado de direito.
2. Reduzir a pobreza, promovendo as condições 

económicas e sociais das populações mais desfavo-
recidas, bem como desenvolver as infraestruturas 
necessárias ao nível da educação.

3. Estimular o crescimento económico, fortalecendo a 
iniciativa privada.

4. Promover o diálogo e a integração regionais
5. Promover uma parceria europeia para o desenvolvi-

mento humano.

– Empenho na prossecução dos ODM, com especial 
atenção a África e aos PMA;

– Reforço da segurança humana, nomeadamente em 
situações de fragilidade e conflito;

– Apoio à lusofonia enquanto instrumento de escolari-
dade e  formação;

– Apoio ao desenvolvimento económico;
– Envolvimento mais ativo nos debates internacionais

“a cooperação deve ser entendida como um investi-
mento e não uma despesa, como desenvolvimento e 
não ajuda, que deve complementar e reforçar outras 
vertentes da política externa, nomeadamente a 
diplomacia económica e a ação cultural externa, com 
vantagens mútuas”. 
“permanecem válidos os principais princípios e 
prioridades estabelecidos no documento «Uma visão 
estratégica da cooperação portuguesa», aprovado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 196/2005, de 22 
de dezembro”
Nas áreas temáticas, a intervenção é alinhada com 
as Estratégias setoriais da Cooperação Portuguesa 
(Educação, Saúde, Igualdade de Género, Multilateral, 
Educação para o Desenvolvimento)

Princípios de Atuação

– Respeito pela universalidade dos direitos do ho-
mem;

– Responsabilidade e solidariedade internacionais;
– Parceria com os países destinatários e concertação 

com os outros doadores;
– Sustentabilidade do desenvolvimento e equidade na 

repartição dos seus benefícios;
– Coerência com outras políticas que afectam os 

países destinatários.

Princípios de respeito pelos direitos humanos, pela 
boa governação, pela sustentabilidade ambiental, pela 
diversidade cultural, pela igualdade de género e pela 
luta contra a pobreza nas acções de cooperação.

– Coerência/coordenação entre parceiros
– Concentração geográfica e setorial, privilegiando 

projetos com dimensão e natureza estruturante
– Apropriação, com enfoque no desenvolvimento de 

capacidades e na sustentabilidade
– Parceria, através da partilha de responsabilidades e 

de recursos

Prioridades Geográficas

“ (…)concentração nos países
africanos de língua oficial portuguesa (PALOP)”
“(…)impõe-se alargar os horizontes da nossa política 
de cooperação para o desenvolvimento, não só em 
África, mas também na América Latina e na Ásia, sem 
ignorar as nossas responsabilidades europeias relati-
vamente aos países da Europa Central e de Leste que 
hoje procuram estreitar relações com Portugal.”

“Os países de língua e expressão portuguesa, 
sobretudo os PALOP e Timor-Leste, são espaços de in-
tervenção prioritária da Cooperação Portuguesa. (…)”, 
incluindo os espaços regionais em que se inserem.

“No quadro das prioridades, Portugal deve manter o 
seu enfoque geográfico nos Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa (PALOP) e Timor-Leste (…)”
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1999
A Cooperação Portuguesa no Limiar  
do Século XXI
(RCM 43/99)

2005
Uma Visão Estratégica para a  
Cooperação Portuguesa
(RCM 196/2005)

2014
Conceito Estratégico da Cooperação  
Portuguesa 2014-2020
(RCM 17/2014)

Prioridades Setoriais

Setores de concentração da cooperação portuguesa:
1. Formação, educação, cultura e património
2. Saúde
3. Atividade produtiva e infraestruturas
4. Sociedade e suas instituições (consolidação das 

estruturas de poder político democrático, poder 
judicial independente e eficaz)

5. Segurança
6. Ajuda financeira (ajustamento estrutural, alívio à 

dívida, contribuições para fundos)

Três prioridades setoriais:
A. Boa Governação, Participação e Democracia
(apoio institucional, capacitação, segurança interna, 

apoio orçamental, Estados frágeis)
B. Desenvolvimento Sustentável e luta contra a Pobre-

za
(i) Educação
(ii) Saúde
(iii) Desenvolvimento Rural
(iv) Proteção do ambiente e gestão sustentável dos 

recursos naturais
C. Educação para o Desenvolvimento

Três áreas de atuação: 
– Cooperação para o Desenvolvimento
– Educação para o Desenvolvimento
– Ajuda Humanitária e de Emergência 

A Cooperação para o Desenvolvimento tem como eixos 
e áreas prioritárias de intervenção: 
A. Governação, Estado de Direito e Direitos Humanos

(i) Capacitação Institucional
(ii) Ligação Paz, Segurança e Desenvolvimento: 

Estados frágeis
B. Desenvolvimento Humano e Bens Públicos Globais

(i) Educação e Ciência
(ii) Saúde
(iii) Ambiente, Crescimento Verde e Energia
(iv) Desenvolvimento Rural e Mar
(v) Proteção social, inclusão social e emprego
(vi) Setor Privado

Áreas transversais: Igualdade de Género e Direitos das 
Crianças

Atores da Cooperação (reconhecidos na Estratégia)

ICP
APAD
Instituto Camões
Delegações Técnicas da Cooperação
Departamentos setoriais dos Ministérios
Autarquias locais
ONGD
Fundações
Empresas

IPAD
Ministérios setoriais
Câmaras Municipais e Associações de Municípios
ONGD e outras organizações da sociedade civil, no-
meadamente universidades
Empresas e Setor privado

Camões, I.P.
Assembleia da República
Ministérios Setoriais
Universidades e Centros de Investigação
Autarquias e Associações de Municípios
ONGD e Fundações
Associações Empresariais e Empresas
Sindicatos
Organizações nacionais de cariz social ou religioso

Principais Mudanças e Inovações dos Documentos

– Primeiro documento de orientação e responsabili-
zação política na política de cooperação: estratégia 
mais rigorosa, clarificação dos princípios, das 
prioridades e das funções e competências das 
diferentes instituições.

– Balanço crítico da cooperação portuguesa e descri-
ção dos sistemas de cooperação de outros países 
doadores.

– Criação da Agência Portuguesa de Apoio ao De-
senvolvimento, como incentivo ao investimento de 
empresas portuguesas nos países destinatários da 
cooperação.

– Criação do Conselho de Ministros para os Assuntos 
da Cooperação e do Secretariado da Comissão 
Interministerial para a Cooperação.

– Criação das delegações da cooperação portuguesa 
junto das missões diplomáticas.

– Compromisso de até 2006, atingir sustentadamente 
0,7%.

– Prioridade à Educação para o Desenvolvimento (e a 
sua introdução nos curricula escolares).

– Desenvolvimento da abordagem bi-multi.
– Ênfase na coerência e coordenação interna da 

cooperação, incluindo o reforço da CIC, a promoção 
de reuniões ministeriais ao mais alto nível sobre 
cooperação, a criação do Fórum de Cooperação, e o 
reforço de parcerias com as Câmaras Municipais e 
as ONGD.

– Implementação da orçamentação e programação de 
base plurianual, normalização de procedimentos e 
gestão por resultados.

– Criação de uma nova instituição financeira de apoio 
ao setor privado.

– Novo instrumento: Clusters da Cooperação
– Revisão e definição de instrumentos legais (mece-

nato, estatuto do cooperante, estatuto das ONGD).
– Nova política de bolsas de estudo.
– Reforço do acompanhamento e avaliação como  pro-

cesso independente de aprendizagem participada.

– Cooperação para o desenvolvimento como catalisa-
dora de recursos domésticos e que contribua para 
a alavancagem de outras fontes de financiamento 
externas. Um dos enfoques é a UE, p.ex. com a 
execução de projetos de cooperação financiados no 
âmbito da gestão centralizada indireta (cooperação 
delegada).

– Definição do sector privado como uma área prioritá-
ria.

– Implementação de uma abordagem de gestão do 
risco, nos projetos e programas.

– Necessidade de cumprimento do princípio 
fundamental de pronúncia prévia do Camões I.P. 
(Camões, I.P.), conforme legalmente estabelecido. 

– Criação de um mecanismo operacional de coor-
denação entre as entidades com competência ou 
intervenção na ação humanitária e de emergência.
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Outros documentos relevantes de orientação estratégica da cooperação portuguesa:

– Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento 2010-2015

– Estratégia da Cooperação Portuguesa para a Educação 

– Estratégia da Cooperação Portuguesa para a Igualdade de Género 

– Estratégia da Cooperação Portuguesa para a Saúde 

– Estratégia Portuguesa de Cooperação Multilateral 

– Desenvolvimento das Capacidades – Linhas de Orientação para a Cooperação Portu-
guesa (2010) 

– Estratégia Nacional sobre Segurança e Desenvolvimento (2009) 

– RCM 82/2010 sobre Coerência das Políticas para o Desenvolvimento (2010)

– RCM 65/15 Estratégia de Ação Humanitária e de Emergência (2015)

Nota: existem ainda outros documentos estratégicos no plano oficial que incluem a dimensão da cooperação para o desenvolvimento, 
como é o caso da Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, do Plano para a Integração de Imigrantes, do Plano Nacional 
para a Igualdade, Cidadania e Género;  do Plano para a erradicação da violência contra as mulheres, ou do Plano de Ação Nacional 
para a Implementação da Resolução n.º 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre Mulheres, Paz e Segurança.

http://d3f5055r2rwsy1.cloudfront.net/images/cooperacao/estrategia_nacional_ed.pdf
file:///G:\IMVF%20Think%20Tank\2015_Projecto_ECDPM%202013-2015\ACTIVIDADES\Estudo_%20Papel%20de%20PT%20na%20arquitectura%20global\Estudo\•%09http:\d3f5055r2rwsy1.cloudfront.net\images\cooperacao\estrategia_educacao_desenvolvimento.pdf
http://d3f5055r2rwsy1.cloudfront.net/images/cooperacao/estrategia_cp_igualdade_genero.pdf
http://d3f5055r2rwsy1.cloudfront.net/images/cooperacao/estrategia_cooperacao_saude.pdf
http://d3f5055r2rwsy1.cloudfront.net/images/cooperacao/estrategia_cooperacao_multilateral.pdf
file:///G:\IMVF%20Think%20Tank\2015_Projecto_ECDPM%202013-2015\ACTIVIDADES\Estudo_%20Papel%20de%20PT%20na%20arquitectura%20global\•%09http:\d3f5055r2rwsy1.cloudfront.net\images\cooperacao\desenv_capacidades_linhorientacao.pdf
file:///G:\IMVF%20Think%20Tank\2015_Projecto_ECDPM%202013-2015\ACTIVIDADES\Estudo_%20Papel%20de%20PT%20na%20arquitectura%20global\•%09http:\d3f5055r2rwsy1.cloudfront.net\images\cooperacao\desenv_capacidades_linhorientacao.pdf
http://d3f5055r2rwsy1.cloudfront.net/images/cooperacao/estrategia_seguranca_desenv.pdf
http://d3f5055r2rwsy1.cloudfront.net/images/cooperacao/coerencia_politicas_desenvolvimento.pdf
http://www.instituto-camoes.pt/legislacao-cooperacao/legislacao/legislacao-cooperacao/resolucao-cm-65-2015
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Principais Recomendações

1. Esforço integrado em 
prol do Desenvolvimento

– Tendo por base o forte compromisso político com a coerência das políticas para o de-
senvolvimento, Portugal deve investir na análise e acompanhamento/monitoria de como 
as suas políticas setoriais em áreas-chave estão a afetar os países em desenvolvimento, 
tomando medidas para responder a inconsistências e incoerências.

– Quando Portugal desenvolver a sua abordagem para o desenvolvimento do setor priva-
do, deve assegurar que esta tem um impacto positivo no desenvolvimento e que respeita 
as recomendações do CAD em matéria de desligamento da ajuda.

2. Visão e Política de 
cooperação para o 
desenvolvimento

– No seguimento do Conceito Estratégico 2014-2020, Portugal deve estabelecer um plano 
operacional de médio-prazo realista, que identifique um conjunto de prioridades realizá-
veis para o seu programa de cooperação, em consonância com as suas capacidades de 
financiamento e competências. Deve desenvolver também orientações adequadas para 
a implementação desse plano.

– Portugal deve integrar na sua totalidade o portfolio de empréstimos concessionais nos 
seus processos de planeamento estratégico e programação por país, de forma a explo-
rar sinergias.

– O Camões, I.P. deve prosseguir uma política de recursos humanos na administração 
pública que integre a igualdade de género e o ambiente em todos os programas de 
Portugal.

3. Afetação da ajuda 
portuguesa

– Portugal deve estabelecer uma calendarização e metas intermediárias para cumprir os 
compromissos internacionais sobre o volume de ajuda ao desenvolvimento, de acordo 
com a recuperação da economia. Este plano deve incluir um compromisso para aumen-
tar a componente de donativos no seu orçamento de ajuda ao desenvolvimento.

– Portugal deve reverter o decréscimo da ajuda a países menos avançados (PMA) e 
manter o envolvimento nos países com maiores necessidades, de acordo com os com-
promissos efetuados na Reunião de Alto-Nível do CAD em 2014. Portugal deve também 
cumprir a Recomendação do CAD de 1978 sobre os termos e condições dos empréstimos 
a PMA.

4. Gestão da Cooperação 
Portuguesa

– Portugal deve examinar o seu modelo de negócio para assegurar que a entidade en-
carregada da gestão do seu sistema complexo de cooperação tem um mandato claro e 
adequado.

– Portugal deve também analisar se esta entidade possui os recursos humanos e finan-
ceiros adequados para cumprir o seu mandato.

– Portugal deve assegurar que a sua política de cooperação para o desenvolvimento é 
gerida por recursos humanos e regras financeiras com flexibilidade suficiente para 
implementar de forma eficaz o seu programa.

5. Implementação e 
Parcerias

– Portugal deve reforçar as suas orientações e os incentivos para a utilização dos siste-
mas dos países parceiros, na implementação dos programas de cooperação.

– Portugal deve caminhar no sentido de estabelecer contratos-programa/quadro com 
ONGD parceiras selecionadas. 

– Portugal deve criar análises de risco e de contexto partilhadas, para orientar os nume-
rosos atores públicos que trabalham em Estados frágeis.

– Nos futuros programas e afetações de ajuda, Portugal deve prosseguir todos os 
esforços ao seu alcance para cumprir a recomendação da OCDE e os compromissos 
assumidos em Busan para desligamento da ajuda.

6. Gestão por resultados e 
prestação de contas

– Portugal deve assegurar que todos os programas-país possuem um conjunto claro de 
resultados esperados e que o staff monitoriza regularmente o progresso relativamente 
a esses resultados/metas.

– Os atores que intervêm na cooperação para o desenvolvimento devem partilhar entre si 
as lições aprendidas, as abordagens e os resultados numa base regular, para conseguir 
um programa de cooperação mais coeso e coordenado.

– Portugal deve adotar e colocar em prática a nova política de avaliação, assim que possí-
vel.

7. Ajuda Humanitária – Portugal deve basear-se na sua nova estratégia operacional para a ajuda humanitária 
para assegurar que as respostas futuras são previsíveis, assentes nas vantagens com-
parativas portuguesas e em linha com os princípios da ação humanitária.

– Portugal deve estabelecer orientações para o uso de bens civis e militares no plano da 
Defesa, no âmbito das suas respostas humanitárias, de acordo com os acordos interna-
cionais. 

Fonte: OECD-DAC (2015); Review of the Development Cooperation Policies and Programmes of Portugal, 10 de Novembro de 2015
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