RDP África - É "imperativo moral" que Portugal mantenha cooperação...

1 de 5

http://www.rtp.pt/rdpafrica/?t=E-imperativo-moral-que-Portugal-mant...

Rádio e Televisão de Portugal
Notícias
Desporto
TV
Rádio
RTP Play
Mais RTP

Recomendamos
RTP+, Sinais de Vida, Depois do Adeus, Fotomaton, Praça da Alegria, 5 Para a Meia-Noite,
Estado do Sítio, Cinemax, 100 Segundos de Ciência Extra, Estilos de Vida, Solidariedade
RTP, Teletexto,

Entretenimento
Sugestões, Novidades RTP, Passatempos RTP, Jogos e muito mais. Siga também no
Teletexto

A Empresa
Contactos | Feedback | Imprensa | RTP+ | Código Ética | Contrato Concessão TV & Lei da
Rádio | Provedores | Conselho Opinião | Termos e Condições | Recrutamento

Zig Zag
Ruca, Imagina, Jogos, Mini Guia de TV, Facebook

Museu & Documentação
Museu Virtual|Estúdio Virtual | Arquivo Histórico | Centro de Documentação | Arquivo de
Música Escrita | Exposição 50 Anos | Carro de Exteriores

Mobile & Internet TV
Aplicação Android ; Aplicação iPhone/iPad; Versões móveis: m.rtp.pt e i.rtp.pt ; Widget
MEO ; Widget Samsung ; Emissão RTP Mobile

ver anteriores
ver seguintes
SIMULTÂNEO COM A ANTENA 1
Homepage / Início
Programação RDP África
20-05-2013 11:11

RDP África - É "imperativo moral" que Portugal mantenha cooperação...

2 de 5

http://www.rtp.pt/rdpafrica/?t=E-imperativo-moral-que-Portugal-mant...

Programas A-Z
Áudio
Programas on-demand
Podcasts
Informação & Desporto
Opinião do Dia
Notícias Áudio
Notícias do Mundo
Notícias de África
Desporto no Mundo
Desporto em África
Tabelas Classificativas
O som do correspondente
Reportagem
Revista da Semana
História de África
Artes/Espetáculos
Destaques / Apoios
Livros
Eventos
Blogues
RSS
Mais
Perfil da estação
Frequências
Rede de Satélites
Contactos
19 a 25 de Maio de 2013
01
Ceuzany – Pamar – Nha Vida – CV (1)

02
Karim Kaziel – Mindjer – Upgraded To The Dance Floor – GB (5)

03
Matias Damásio – Eis-me Aqui – Por Angola – Ang (3)

04
Isabel Novella – Xonguile – Isabel Novella – Moç. (2)

05
Dani Santoz – Mulata – Bom Sinal – CV (4)

06
Rei Helder/Zé Espanhol – Best of 10 anos – Ang/CV (Novo)

07
Ammy Injay – Nha Fidju Badjuda – Willy Mansa - GB (7)

08
Nelson Freitas/ C4 Pedro – Bo tem Mel – Elevate – CV/Ang (8)
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09
Aline Frazão – Tanto – Movimento – Ang (Novo)

10
Batchart – Mas Tonté Meste Morré -Wikileaks - CV (6)

É "imperativo moral" que Portugal mantenha
cooperação para o desenvolvimento
Apesar da crise económica, OCDE apela a Lisboa manter ajuda aos países mais
pobres

Erik Solheim
Publicado: 15h52m, 16 Mai. 2013 | Actualizado: 16h14m, 16 Mai. 2013
É "imperativo moral" que Portugal mantenha cooperação para o desenvolvimento
0 twitter
O presidente do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE pediu esta
quinta-feira ao Governo português que mantenha o seu esforço de ajuda aos países
pobres, apesar dos problemas económicos que atravessa. "É extremamente
importante que Portugal mantenha o nível da sua ajuda (publica ao
desenvolvimento) mesmo nestes tempos difíceis de crise e austeridade. É um
imperativo moral - Jesus Cristo disse o que queres que façam por ti deves fazer
pelos outros - mas é também uma boa prática de política externa", disse Erik
Solheim.
Questionado sobre a redução da ajuda dos países ricos aos Estados em
desenvolvimento, que em 2012 sofreu uma quebra pelo segundo ano consecutivo
segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico,
Erik Solheim considerou tratar-se "de um absoluto mito" a ideia de que a ajuda
pública ao desenvolvimento está em declínio. "Reduziu-se na Europa do Sul devido
à crise, mas no resto da Europa, nos Estados Unidos e em outros locais não se
reduziu e globalmente está a aumentar, nomeadamente no Brasil, China e
Turquia", disse o norueguês, escusando-se a comentar o facto de a grande maioria
dos países provavelmente falhar a meta estabelecida pela ONU, de, até 2015,
destinar 0,7% do seu Rendimento Nacional Bruto à ajuda aos países pobres.
O presidente do organismo da OCDE que monitoriza a ajuda dos países
desenvolvidos aos países pobres falava esta manhã aos jornalistas à margem de
um seminário internacional sobre cooperação e ajuda ao desenvolvimento em
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tempos de crise, que decorre até sexta-feira na Fundação Calouste Gulbenkian, em
Lisboa. Erik Solheim, que foi o orador convidado do encontro, defendeu durante a
sua intervenção que é possível cumprir a meta e erradicar a pobreza extrema no
mundo até 2030, considerando que os recursos existem e que o que é preciso é
mobilizar a vontade política dos atores principais, nomeadamente Estados Unidos e
China. "Temos que mobilizar a matéria-prima mais preciosa do mundo: a vontade
política para de uma vez por todas erradicarmos a pobreza extrema do mundo.
Podemos fazê-lo, temos todos os recursos e sabemos como fazê-lo", disse. Solheim
lembrou que a pobreza extrema foi reduzida à razão de 1% ao ano desde 1990,
sobretudo graças ao crescimento económico da China, e sublinhou a necessidade
de continuar neste caminho para "retirar o resto do mundo" da pobreza.
Erik Solheim defendeu ainda como "crucial" neste processo a participação do setor
privado nos programas de cooperação e ajuda ao desenvolvimento e sustentou que
desenvolvimento e ambiente sustentável são indissociáveis. Para o presidente do
CAD, os países têm que focar-se nos "extremamente pobres" para os conseguir
trazer para a classe média, apontando o microcrédito, o apoio aos pequenos
agricultores, o respeito pelos direitos humanos e o fim das discriminações como
algumas das formas de alcançar esse objetivo.
oiça as declarações de Erik Solheim e a reportagem de Paula Borges.
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