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Abstract
Policy Coherence for Development (PCD) - as a principle, an approach and an instrument – is increasingly
relevant in a context of growing interdependency, with global, multidimensional and interlinked
development challenges. The expected approval of an universal post-2015 Development Agenda and the
pressure for comprehensive contributions to Global Development (beyond development aid) highlight
the importance of PCD as a way to feed more informed political decisions and promote positive impacts
on Development. However, despite political statements and commitments, the progress in implementing
PCD is still limited and the incoherencies in several sectors continue to harm the poor populations and
developing countries. This Policy Paper analyses some issues related to PCD implementation and
relevance, as well as examples of EU incoherencies in sectoral policies.
A Coerência das Políticas para o Desenvolvimento (CPD), enquanto princípio, abordagem e instrumento,
é cada vez mais relevante num contexto de interdependência crescente, no qual os desafios ao
desenvolvimento são globais, multidimensionais e interligados. A previsível aprovação de uma agenda de
desenvolvimento pós-2015 de carácter universal e a avaliação, cada vez mais abrangente, do contributo
dos Estados para o Desenvolvimento Global, salientam a importância da CPD como um meio de alimentar
decisões políticas mais informadas e promover impactos mais positivos no Desenvolvimento. No entanto,
apesar das declarações e compromissos políticos, os progressos na implementação da CPD são escassos e
as incoerências continuam a prejudicar as populações mais pobres e os países em desenvolvimento. Este
Policy Paper analisa algumas das questões inerentes à relevância e implementação da CPD, apresentando
também alguns exemplos dos impactos de várias políticas setoriais da União Europeia.
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INTRODUÇÃO

proclamados objetivos de desenvolvimento. Isto é
relevante e aplicável a vários níveis de governação,
nomeadamente:

A Coerência das Políticas para o Desenvolvimento (CPD)
baseia-se no reconhecimento de que várias políticas
sectoriais - como a política agrícola, comercial, de
segurança e defesa, de alterações climáticas ou de
migrações – têm um profundo impacto nos países em
desenvolvimento. Tendo em conta o carácter
multidimensional do Desenvolvimento e a globalização e
interdependência crescentes, as várias políticas deverão
contribuir ativamente - ou pelo menos não prejudicarem os objetivos de Desenvolvimento que pretendemos
atingir, sob pena de os esforços na área da cooperação
para o desenvolvimento serem totalmente infrutíferos.

Ao nível global

Neste contexto, a contribuição de cada país para os
objetivos de redução da pobreza global será cada vez mais
avaliada não só através da ajuda ao desenvolvimento,
mas também na forma como uma série de políticas
contribuem para o objetivo “Desenvolvimento”. Isto
implicará uma abordagem mais abrangente e integrada
das questões que permita responder de forma mais eficaz
aos desafios globais, cada vez mais complexos e
interligados. Implica ainda a análise das interligações
existentes entre políticas, a solução e mitigação de
conflitos de interesse existentes, bem como a conciliação
de interesses económicos de curto-prazo e objetivos de
desenvolvimento de longo-prazo, tendo consciência dos
custos de cada opção política. Ou seja, exige grandes
alterações na forma como os países desenvolvidos
concebem e implementam a sua cooperação para o
desenvolvimento, incluindo Portugal.
Este Policy Paper analisa algumas das questões inerentes
à procura de maior coerência, apresentando exemplos
dos impactos de várias políticas setoriais ao nível da União
Europeia e fazendo uma breve análise crítica do conceito
e da sua operacionalização.

1. A CPD NO PLANO
INTERNACIONAL E NA AGENDA
GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO
A Coerência das Políticas para o Desenvolvimento é
simultaneamente um princípio, um instrumento e uma
abordagem, que permite analisar e identificar o impacto
que várias políticas setoriais têm no Desenvolvimento
global. Nesse sentido, pretende contribuir para uma
tomada de decisão mais informada e para políticas mais
eficazes, mais sustentáveis e menos contraditórias com os
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É hoje reconhecido que os benefícios da globalização
estão repartidos de forma muito desigual e que são
necessários novos padrões de consumo, produção e
utilização dos recursos disponíveis no planeta. O facto de
as arquiteturas mundiais em termos de comércio, finanças
e ambiente serem atualmente incoerentes em muitas das
suas dimensões, não ajuda a um aproveitamento justo e
equitativo desses benefícios.
Vejamos o exemplo da política comercial: as barreiras
protecionistas ao comércio continuam a distorcer as
regras da Organização Mundial de Comércio (OMC);
calcula-se que as barreiras comerciais custem a África,
anualmente, cerca de 500 mil milhões de dólares, o que é
cerca de dez vezes o montante de ajuda ao
desenvolvimento atribuído ao continente. Sabemos que
comércio e desenvolvimento nem sempre são
absolutamente compatíveis, mas podem tornar-se mais
coerentes através de várias medidas; nomeadamente, a
liberalização do comércio deve respeitar as condições
sociais e ambientais estabelecidas, por exemplo, nas
normas da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e
estas referências devem ser incluídas nos acordos da
OMC, para evitar o dumping social e ambiental. O mesmo
tipo de análise é válido relativamente às políticas globais
sobre alterações climáticas, sobre segurança
internacional, sobre fluxos ilícitos de capital, sobre
agricultura, sobre biocombustíveis e energia, entre outras.
Num mundo globalizado e interdependente, a
composição do sistema de governação global, a
participação nos fóruns de alcance global e as políticas aí
definidas são fundamentais para influenciar os resultados
no plano do Desenvolvimento.
Ao nível das relações entre países desenvolvidos e países
em desenvolvimento
Se os fluxos de ajuda ao desenvolvimento têm por
objetivo a promoção do desenvolvimento nos países a
que se destinam, eles não são suficientes, por si só, para
acabar com a pobreza e gerar crescimento, podendo esses
esforços serem potenciados ou anulados por outros
interesses sectoriais. Um exemplo de uma política
incoerente, neste caso, é um país que concede ajuda ao
desenvolvimento para apoiar o reforço do setor agrícola
num pais em desenvolvimento, enquanto,
simultaneamente, existem barreiras à exportação dos
produtos agrícolas desse país, e/ou esses agricultores têm
de competir com uma produção agrícola fortemente

UMA NOVA LENTE SOBRE O DESENVOLVIMENTO: A COERÊNCIA DAS POLÍTICAS

subsidiada no país doador. No âmbito do
Desenvolvimento, os países doadores serão cada vez mais
avaliados pelo seu contributo alargado e multissetorial
para o Desenvolvimentoi, o que implica uma análise das
suas políticas e acordos celebrados em matérias tão
diversas como as pescas, as migrações, o ambiente, a
energia, entre outros.
Ao nível local/nacional
A promoção da coerência entre políticas públicas deve
ser, em primeiro lugar, responsabilidade nacional. No
entanto, para os países e os seus governos, a redução da
pobreza é um entre muitos outros objetivos – tais como
melhorar a segurança, aumentar a competitividade
nacional, etc. – que podem ser considerados prioritários.
O equilíbrio entre os interesses de vários grupos de
interesse, internos e externos, nem sempre é fácil ou
simples. Dentro dos países, as políticas públicas
prosseguidas podem ser guiadas por outros interesses
que prejudicam o objetivo de Desenvolvimento, podendo
existir ações claramente incoerentes que acabam por ter
custos importantes e impactos negativos nas condições de
vida das populações. As várias políticas setoriais ao nível
nacional devem, por isso, ser avaliadas numa ótica de
terem contribuído – ou não – para o desenvolvimento do
país e das populações. Para além disso, as políticas
nacionais devem ser consistentes com os compromissos
assumidos por cada país no plano internacional.
A CPD tem potencial para ser um instrumento de política
global, tendo vindo a ganhar relevo crescente nos debates
internacionais, devido a vários fatores:
a) As mudanças na arquitetura mundial em termos
económicos e de desenvolvimento. Por um lado, as
alterações nos polos de crescimento trazem novos
atores, novas fontes de financiamento, de crescimento
e de inovação, aumentando a complexidade e
fragmentação do sistema internacional. Por outro
lado, o aumento das desigualdades, dentro e entre
países, alerta para a necessidade de repensarmos as
abordagens convencionais ao Desenvolvimento. Neste
contexto, não faz sentido “dar com uma mão e tirar
com a outra”, já que essa contradição acaba por se
verificar nas incoerências entre políticas: as
incoerências têm custos, nomeadamente custos
económicos.
b) O reconhecimento de que a promoção do
Desenvolvimento vai muito para além da luta contra a
pobreza e que outros desafios – demográficos, de
segurança, de ambiente – são eles próprios desafios
de Desenvolvimento, cada vez mais globais e
interdependentes. As múltiplas crises da última
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década – financeira, económica, alimentar, energética
– demonstraram que os desafios de desenvolvimento
têm implicações para todos, sejam países
desenvolvidos ou em desenvolvimento. As
incoerências significam que a resposta a esses
desafios é desadequada; a coerência é, portanto,
uma necessidade.
c) O contexto internacional de globalização, em que se
esbate a distinção entre a dimensão interna e externa
das políticas, ou seja, em que as políticas locais,
internas ou nacionais têm cada vez mais impacto no
plano externo e global e vice-versa. A procura de
respostas mais coerentes e coordenadas assume-se
como uma necessidade para os países a múltiplos
níveis: local, nacional, regional, global.
d) O enfoque acrescido na qualidade e eficácia do
Desenvolvimento, numa altura em que os orçamentos
destinados à cooperação para o desenvolvimento, dos
chamados “doadores tradicionais” (ocidentais, e
particularmente europeus), sofrem uma pressão
considerável. Se procuramos cada vez mais a eficácia
das ações, é preciso ser mais coerente, já que as
políticas incoerentes são ineficientes e ineficazes.
Alguns dos principais marcos da adoção da CPD no plano
internacional são apresentados na Figura 1.
Importa referir que o pensamento sobre a CPD tem
evoluído no sentido de envolver cada vez mais os países
em desenvolvimento e alargar a aplicação da CPD nestes
países. Assim, o entendimento é que, cada vez mais, a
participação dos países em desenvolvimento é essencial
quer no diálogo internacional sobre esta matéria, quer
para veicularem a sua própria experiência com as
incoerências ou boas práticas existentes. Isto interliga-se
com o debate global sobre a Eficácia do Desenvolvimento.
A “Parceria de Busan para uma Cooperação para o
Desenvolvimento Eficaz” (2011), assinada pelos membros
da OCDE, por países em desenvolvimento, doadores
privados e por países influentes que não são membros da
OCDE, como a China e o Brasil, reconhece a importância
da coerência: “(…) é essencial examinar a
interdependência e coerência de todas as políticas
públicas – não apenas das políticas de desenvolvimento –
para que os países possam aproveitar totalmente as
oportunidades disponibilizadas pelo comércio e
investimento internacionais, e expandir os seus mercados
internos de capitais.” Embora países como a China se
tenham vinculado apenas parcialmente aos acordos feitos
em Busan (a declaração salienta que estes países
implementarão os acordos numa base voluntária), Busan
é encarado por muitos como um passo importante numa
transição gradual da eficácia da ajuda para a eficácia do
desenvolvimento.
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A CPD tem feito também o seu caminho de afirmação na
Agenda Global para o Desenvolvimento. No quadro dos
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), apenas
o ODM 8 – implementar uma Parceria Global para o
Desenvolvimento, salientava a necessidade de ter em
conta, por exemplo, as questões comerciais e de abertura
dos mercados, ou os compromissos internacionais em
matéria de ajuda ao desenvolvimento. Foram afetados
recursos para monitorizar os progressos das políticas e
programas nos países em desenvolvimento, mas não foi
feito um esforço similar para monitorizar a melhoria das
políticas dos países desenvolvidos.
No quadro da nova Agenda Global para o
Desenvolvimento pós-2015, a adotar previsivelmente pela
Assembleia Geral das Nações Unidas em Setembro de
2015, o processo de definição tem sido substancialmente
diferente (mais alargado e participativo, agregando uma
multiplicidade de perspetivas e atores) bem como o seu
conteúdo.
Em primeiro lugar, a agenda assume o objetivo de ser
transformadora e abrangente, incluindo aqueles que se
consideram ser, no mundo de hoje, os principais desafios
ao Desenvolvimento nas suas três dimensões: económica,
social e ambiental. Isto significa que, nos 17 ODS
propostos, estão presentes questões tão variadas como a
agricultura sustentável, a energia, o trabalho digno, os
padrões sustentáveis de produção e consumo, as
alterações climáticas, a preservação dos ecossistemas e a
biodiversidade, a paz e o Estado de Direito. Nesse sentido,
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a própria agenda será a expressão de uma maior
coerência para o desenvolvimento, assumindo o
contributo de várias áreas para esse objetivo. A sua
implementação também exigirá uma maior consistência e
coordenação entre várias áreas setoriais, uma vez que as
diferentes políticas e objetivos estão interligados e
implicam abordagens mais integradas e abrangentes.
Em segundo lugar, a melhoria da CPD constitui mesmo
uma meta específica, dentro do ODS 17: “Reforçar os
meios de implementação e revitalizar a parceria global
para um desenvolvimento sustentável”. Isto vai de
encontro ao que tem sido defendido, por exemplo, pela
União Europeia, nas suas posições sobre o pós-2015, onde
afirma a necessidade de intensificar esforços para levar a
cabo políticas coerentes a todos os níveis (nacional,
1
regional e mundial) .
Por fim, a nova agenda de desenvolvimento será de
aplicação universal, o que significa que todos os países,
desenvolvidos e em desenvolvimento, terão de a
implementar consoante o seu nível de desenvolvimento e
realidades nacionais, definindo prioridades, medidas e
indicadores para atingir os objetivos e metas propostas.
Nesse sentido, cada país terá de investir em melhorar a
coerência de um conjunto de políticas, práticas,
instituições e recursos, para criarem o ambiente nacional
propício para implementarem a Agenda de
Desenvolvimento Global. A CPD poderá ser aqui um
instrumento importante, utilizado pelos diversos
ii
intervenientes (incluindo a sociedade civil ) na discussão,
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aprovação e implementação dos planos nacionais e
subnacionais, em todos os países.
Se estes elementos significam, por um lado, que a
coerência será cada vez mais relevante e útil na definição
e avaliação dos contributos para o Desenvolvimento
Global, implica simultaneamente, por outro lado, uma
complexidade acrescida, com uma multiplicidade de
níveis, de dimensões e de intervenientes (ver Figura 2).

2. A CPD ENQUANTO
COMPROMISSO EUROPEU
A União Europeia é a única região do mundo onde há uma
obrigação legal de responsabilização pelo impacto das
políticas europeias nos países em desenvolvimento. A CPD
é simultaneamente uma obrigação legal e um
compromisso político dos Estados-membros:
 Para além dos “3C” – Coordenação, Coerência e
Complementaridade - reconhecidos logo em 1992 no
Tratado de Maastricht (artº. 130v), o Tratado de
Lisboa (2009) afirma que “a União tomará em
consideração os objetivos da cooperação para o
desenvolvimento nas políticas que são implementadas
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que podem afetar os países em desenvolvimento”
(artº.188D). Mais especificamente, afirma que “a
política da União em matéria de cooperação para o
desenvolvimento e as políticas dos Estados-membros
no mesmo domínio completam-se e reforçam-se
mutuamente”, e que “na execução das políticas
suscetíveis de afetar os países em desenvolvimento, a
União tem em conta os objetivos da cooperação para
o desenvolvimento” (art.208, alínea 1 e 2).
 A CPD é um compromisso assumido perante os
parceiros de desenvolvimento, já que o Acordo de
Cotonou (2000) entre a União Europeia e os Estados
de África, Caraíbas e Pacífico (ACP) refere a coerência
das políticas comunitárias e o seu impacto na
execução do Acordo de Parceria (art.12). É introduzido
um procedimento de consulta sobre a coerência das
políticas comunitárias, em que a Comunidade europeia
é convidada a informar ‘atempadamente’ os Estados
ACP sobre as medidas que pretende tomar “que
possam afetar os interesses dos Estados ACP”; tal
solicitação de informação poderá também ser feita
pelos próprios países ACP.
 Várias resoluções do Conselho de Ministros para as
Relações Externas da União Europeia insistem na
relevância da CPD para afirmar a credibilidade da UE
enquanto ator global, salientam a necessidade de
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discussões políticas regulares sobre o tema e apelam a
uma abordagem de CPD mais direcionada, operacional
e centrada nos resultados (Conclusões do Conselho
em 2009, 2012, 2013). Por exemplo, as Conclusões do
Conselho sobre o apoio a países em desenvolvimento
para lidarem com a crise económica e financeira
global, sublinham a importância da CPD e a
importância de assegurar que as medidas tomadas
pela Europa para combater à crise têm em
consideração o impacto nos países em
desenvolvimento.
 A Agenda para a Mudança (2011), que é o documento
político de orientação da Política Europeia de
Desenvolvimento, refere a necessidade das relações
externas da UE reforçarem a CPD, nomeadamente
através de novos programas temáticos que criem
sinergias entre os interesses globais e a redução da
pobreza.
 A posição europeia para a agenda de
desenvolvimento pós-2015 (aprovada pelo Conselho
em Dezembro de 2014) salienta a CPD como
fundamental para a promoção do desenvolvimento,
nomeadamente as sinergias e interligações entre
objetivos e metas. Apela a todos os países que
analisem e avaliem as suas políticas, salientando em
particular a importância de políticas adequadas nos
setores do comércio, ciência, migrações, tecnologia e
inovação e partilha de conhecimento.
 Relativamente à monitorização, o programa de
trabalho sobre CPD (2010-2013) é uma base de
trabalho e os relatórios de acompanhamento são
iii
publicados com periodicidade bienal desde 2007 . O
Parlamento Europeu tem, desde 2010, um Relator
Permanente sobre CPD. A Comissão Europeia tem a
obrigação de realizar avaliações prévias de impacto
sobre os regulamentos ou políticas da EU em termos
económicos, sociais e ambientais, incluindo desde
2009 os impactos nos países em desenvolvimento.
 A CPD passou a ser um elemento fundamental da
programação da cooperação da UE com os países
parceiros, no período 2014-2020, segundo as
instruções de programação do Fundo Europeu para o
Desenvolvimento (FED) e do Instrumento de
Cooperação para o Desenvolvimento, as quais devem
ser aplicadas pelas Delegações da União Europeia no
mundo.
Em 2005, o Consenso Europeu para o Desenvolvimento
definiu 12 áreas sectoriais onde se devem centrar os
iv
esforços de coerência , tendo posteriormente sido
estabelecido um enfoque especial em cinco setores:
alterações climáticas, comércio e finanças, segurança
alimentar, migrações e segurança.
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Praticamente todas as políticas da UE têm uma dimensão
externa, pelo que devem ser concebidas e implementadas
tendo em consideração esses impactos. Em termos
formais e concetuais, isto é algo consensual nos meios
europeus, mas na prática são evidentes os desafios e
dificuldades em ultrapassar os conflitos de interesses
entre as diferentes políticas da União, as contradições
destas com as políticas bilaterais dos Estados-membros, e
ainda em conciliar essas políticas com as necessidades de
desenvolvimento.
Assim, apesar de evoluções ao nível concetual, muito há
ainda a fazer para potenciar as boas práticas e para que
exista uma resposta efetiva às incoerências identificadas.
Essas incoerências e inconsistências da política externa
europeia em diversos setores são cada vez mais
reconhecidas, incluindo em vários estudos europeus ou
promovidos pela União Europeia. A tabela seguinte
identifica evoluções positivas ao nível concetual/político,
boas práticas e incoerências, para 4 setores selecionados:
agricultura e segurança alimentar; comércio; migrações;
pescas.
Em termos de mecanismos e instrumentos europeus, se
analisarmos o enquadramento institucional da CPD,
facilmente se conclui pela inexistência de uma real
capacidade de prevenir, detetar e corrigir políticas que
sejam incoerentes com o objetivo de erradicação da
v
pobreza no mundo . Das avaliações prévias de impacto
das regulamentações ou políticas europeias, efetuadas
pela Comissão Europeia, só uma pequena minoria inclui
alguma referência ao impacto nos países em
desenvolvimento.
O Parlamento Europeu salienta, a este propósito, que “o
atual quadro europeu do desenvolvimento carece de
mecanismos eficazes na prevenção ou correção das
incoerências resultantes das políticas prosseguidas pela
União” e, nesse sentido formula concretas para melhoria
da CPD no âmbito das políticas europeias, cujo
conhecimento é importante também para os atores dos
países em desenvolvimento:
− Recorda a importância do papel do Serviço Europeu
para a Ação Externa na aplicação da CPD, em
particular o papel das delegações da UE na supervisão,
no acompanhamento e na promoção de consultas e
do diálogo com as partes interessadas e os países
parceiros sobre os impactos das políticas da UE nos
países em desenvolvimento; salienta que é necessário
um debate mais alargado com todas as partes
interessadas relevantes, incluindo as organizações da
sociedade civil (OSC);
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− Insta a Comissão Europeia a realizar regularmente
avaliações ex post independentes do impacto do
desenvolvimento das principais políticas, tal como
solicitado pela Comissão; salienta a necessidade de
melhorar o sistema de avaliação de impacto da
Comissão, visando explicitamente a CPD e garantindo
que o desenvolvimento constitua o quarto elemento
central da análise, juntamente com os impactos
económicos, sociais e ambientais;

coesão entre as instituições europeias e os Estadosmembros, sob pena de a ação europeia para o
desenvolvimento global ser fragmentada, incoerente e
com poucos reflexos positivos na melhoria das condições
de vida das populações mais desfavorecidas.

− Chama a atenção para a necessidade da criação de um
mecanismo independente no seio da União que
recolha e analise formalmente as queixas
apresentadas por cidadãos ou comunidades afetados
pelas políticas da UE.
Para além destas recomendações, também o exame à
Cooperação Europeia para o Desenvolvimento, efetuado
pelo Comité de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE em
2012, conclui pela necessidade de um envolvimento
sistemático e de alto-nível, no Conselho, no Parlamento
Europeu, na Comissão Europeia e no Serviço Europeu de
Ação Externa. Por exemplo, o novo Relator para a CPD,
criado recentemente pelo Parlamento Europeu, pode
identificar incoerências nas políticas europeias e
assegurar que os efeitos da legislação europeia nos países
em desenvolvimento são devidamente tidos em
consideração no processo legislativo. Para melhorar a
coerência, a OCDE recomenda também que sejam
simplificados procedimentos e que as delegações da UE
nos países em desenvolvimento tenham um poder de
decisão cada vez mais reforçado. Estas delegações têm
atualmente competências na área da CPD, mas o seu
papel na monitorização dos compromissos europeus está
ainda subvalorizado.
Um dos aspetos também a salientar é a dificuldade da
coerência entre as políticas comunitárias, assumidas pela
União Europeia, e as políticas bilaterais prosseguidas
pelos Estados-membros. É de referir, por exemplo, que a
adesão ao programa de trabalho sobre CPD, da Comissão
Europeia, é feita numa base voluntária e depende das
prioridades políticas dos Estados-membros.
Por outro lado, em termos de divisão de competências,
enquanto a UE tem competências exclusivas em
determinadas áreas que afetam os países em
desenvolvimento (p.ex. Comércio), noutras áreas setoriais
as competências são partilhadas entre a UE e os seus
Estados-membros (p.ex. ambiente, agricultura, energia).
As posições negociais e os contributos dos Estadosmembros também influenciam os processos de decisão na
UE e, em última análise, as políticas europeias. Assim, o
sistema legal e institucional europeu tem uma grande
complexidade, pelo que é essencial assegurar uma maior
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Foto: Guiné-Bissau. © Paulo Barata.
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Tabela: Evoluções, Boas Práticas e Incoerências na Política Externa Europeia em 4 setores

Ponto de Situação
no setor (dados)

Evolução
Concetual/política

Boas Práticas

Incoerências

Agricultura e Segurança Alimentar

UE é o maior
importador e 2º maior
exportador mundial
de produtos
agroalimentares.
O mercado europeu
representa quase 90%
do comércio global de
biocombustíveis.
No mundo, 75% dos
pobres vivem em
zonas rurais e cerca de
86% das pessoas que
vivem nessas zonas
dependem, direta ou
indiretamente, da
agricultura para a sua
subsistência.

Quadro Legal: EU Food
Security Policy Framework
(2010); EU Nutrition Policy
Framework (2013); EU
Resilience Policy Framework
(2013)

Cerca de Mil milhões
euros/ano afetados à
segurança alimentar e
desenvolvimento agrícola
no mundo, (média nos
últimos 10 anos).

O Plano de Implementação
da Política de Nutrição e
Segurança Alimentar da UE
(2013), tem por objetivos:

Resposta ativa à crise
alimentar e dos preços
dos alimentos (20072008), incluindo através
do Programa Temático
sobre Segurança
Alimentar (2007-2013) –
enfoque na investigação e
desenvolvimento, nas
situações de transição e
de fragilidade; e da
Facilidade para a
Alimentação (2009-2011)
– mil milhões, centrados
nos países mais afetados,
África Subsaariana.

-

-

A indústria
agroalimentar mundial
está cada vez mais
concentrada em
grandes
multinacionais; mas na
Ásia e África, 80% da
terra arável é
cultivada por
pequenos agricultores.

-

Melhorar a subsistência
nos meios rurais e a
resiliência dos pequenos
agricultores
Apoiar as políticas de
segurança alimentar e a
agricultura no plano
regional
Reforçar os mecanismos
de proteção social,
particularmente para as
populações vulneráveis
Melhorar a nutrição de
mães e crianças
Melhorar a coordenação
entre os atores
humanitários e de
desenvolvimento para
criar resiliência e
promover uma
segurança alimentar
sustentável.

A UE tem tido um papel
ativo nos fóruns
internacionais onde o
investimento agrícola é
um item importante da
agenda – tal como o G8 e
o Comité sobre Segurança
Alimentar Mundial – com
enfoque nos
biocombustíveis, no
investimento em
pequenas explorações, e
na aplicação de princípios
para um investimento
agrícola sustentável.

A concessão de pagamentos diretos e subsídios de
exportação aos produtos agrícolas da Europa pode ter
efeitos negativos na segurança alimentar e nos setores
agrícolas dos países em desenvolvimento. Apesar de
menos de 10% da população europeia ser dependente
da agricultura, os agricultores europeus recebem apoios
financeiros que são mais do dobro da ajuda ao
desenvolvimento. No OCDE, o valor dos subsídios
ascendeu a 258 mil milhões de dólares em 2013, 0,75%
do PIB da OCDE.
A reforma da Política Agrícola Comum (PAC) não incluiu
uma monitorização do seu impacto nos países em
desenvolvimento.
Vários instrumentos da PAC têm influência nos preços
globais dos alimentos. Esta volatilidade dos preços afeta
de forma desproporcional e é mais problemática para os
produtores, comerciantes e governos de países com
grande vulnerabilidade e pouca capacidade de resposta
a estes riscos externos.
Analisando os investimentos europeus, vemos que a UE
utiliza atualmente cerca de 36 milhões de hectares de
terra nos países em Desenvolvimento (incluindo 20
milhões para a sua produção animal), tendo a aquisição
transnacional de terras aumentado de 15-20M de
hectares em 2009 para mais de 70M em 2012. A atuação
das multinacionais e a fraca capacidade de fiscalização
potenciam o desrespeito por princípios sociais e
ambientais que a UE defende. Os empregos criados para
a população local ficam normalmente abaixo das
expetativas, pois muitas empresas acabam por atuar
numa “bolha” em que a transferência de tecnologia não
é efetiva e em que o input de capital humano é mínimo.
Com a proliferação de “fundos agrícolas” e Parcerias
Público-Privadas que investem em agro-negócios com
fundos públicos europeus, torna-se difícil salvaguardar a
apropriação de terras nos países mais pobres.
A produção de biocombustíveis (muitos através de
multinacionais europeias) tem efeitos nefastos para a
segurança alimentar nos países em desenvolvimento:
expropriação de terras, competição com culturas
alimentares, efeitos ambientais. A Política de Energias
Renováveis da UE poderá gerar, assim, efeitos
contraditórios no ambiente e no desenvolvimento.
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Comércio
A UE é o principal
bloco comercial
no mundo,
representando
17% a 19% das
trocas comerciais.
A UE é o principal
parceiro
comercial dos
países de África,
Caraíbas e
Pacífico (ACP).
As regras da OMC
impõem uma
liberalização
comercial e
abertura dos
mercados.
O peso do
comércio entre
países em
desenvolvimento
de subiu de
menos de 10%
para mais de 25%
de todo o
comércio mundial
nos últimos 30
anos, enquanto o
comércio entre
países
desenvolvidos
caiu de 46% para
menos de 30%.

Os regimes de comércio
preferencial que a UE aplica aos
países em desenvolvimento
têm dois pilares. Um é o
Sistema de Preferências
Generalizadas (SPG), através do
qual a UE oferece a certos bens
de países terceiros preferências
não recíprocas de acesso ao
mercado da UE sob forma de
direitos aduaneiros reduzidos
ou iguais a zero; o segundo
pilar é constituído pelos
Acordos de Parceria Económica
(APE) com regiões ACP.
A estratégia europeia de
comércio para a próxima
década, intitulada “Comércio,
Crescimento e
Desenvolvimento: Adaptar a
política de comércio e
investimento aos países mais
necessitados” (2012)
estabelece o compromisso de:
(i) promover uma agenda
multilateral para o
comércio e o
desenvolvimento –
nomeadamente através da
Ronda de Doha e do
pacote para os Países
Menos Avançados ,
(ii) promover o acesso aos
mercados por parte dos
países em
desenvolvimento,
(iii) trabalhar para um
desenvolvimento
sustentável através da
“economia verde”, por
exemplo através da
liberalização dos bens e
serviços “verdes”,
(iv) desenvolver uma Ajuda ao
Comércio mais coordenada
e centrada nas
necessidades dos países
em desenvolvimento.
No plano formal, os Acordos de
Parceria Económica (APE),
negociados entre a UE e as
regiões ACP, têm por objetivo
apoiar a integração destes
países na economia mundial,
para que beneficiem das
oportunidades oferecidas pela
globalização.
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O Tratado de Lisboa (2009)
reforçou o papel do
Parlamento Europeu,
tornando-o colegislador (em pé
de igualdade com o Conselho)
para leis que envolvam o
comércio. Este tratado atribui
ainda ao Parlamento um papel
mais ativo na negociação e
ratificação de acordos
comerciais internacionais.
Desde que estas alterações
foram introduzidas, o
Parlamento tem adotado uma
abordagem muito pró-ativa em
questões comerciais. As suas
decisões, como a rejeição do
Acordo Comercial
Anticontrafação, já tiveram um
impacto significativo na política
comercial comum da UE.
A UE tem-se empenhado na
conclusão da ronda de
negociações de Doha, na OMC,
defendendo a inclusão de uma
dimensão de Desenvolvimento
no Acordo mundial, bem como
a existência de um pacote
específico para os países mais
pobres.
Há uma crescente exigência de
acordos de responsabilidade
social das empresas nos novos
acordos de comércio com
países terceiros, e maior
atenção dada à transparência
ao longo das cadeias de
comercialização.
Continuam a existir concessões
comerciais para os países mais
pobres, através dos sistemas
preferenciais de comércio
(Tudo menos Armas, SPG+).
Isto significa que os produtores
dos países em desenvolvimento
têm acesso, com ausência ou
redução de quotas e taxas, ao
mercado europeu.
A chamada “Ajuda ao
Comércio” (Aid for Trade) tem
promovido a melhoria de
capacidades dos PED em
lidarem com as adaptações às
regras comerciais mundiais.

O Acordo de Comércio entre a Europa e os EUA
(Transatlantic Trade and Investment
Partnership - TTIP), assinado em 2014, não
inclui a ótica dos países em desenvolvimento e
poderá ter efeitos nefastos no
desenvolvimento global, nomeadamente no
que respeita às regras laborais ou aos
standards de proteção social.
Com a crise europeia, há uma preocupação
com o potencial agravamento do
protecionismo europeu, com efeitos nefastos
nos sectores produtivo e comercial dos países
em desenvolvimento. Globalmente, houve
uma escalada das tarifas para produtos
agrícolas em 2013 e a monitorização da OCDE
identificou 116 novas restrições comerciais
entre Maio e Novembro de 2013 (na maioria
dos membros do G-20). A questão dos
produtos agrícolas e dos subsídios à
exportação continua a ser uma das questões
mais controversas na liberalização mundial do
comércio. A existência de barreiras tarifárias e
não-tarifárias para os produtos processados
tem efeitos indiretos adversos no
desenvolvimento das indústrias alimentares
nos países em desenvolvimento.
As atuais regras ou instrumentos que poderiam
conciliar comércio e desenvolvimento ou não
são suficientemente aplicadas (p.ex. a cláusula
de direitos humanos, a avaliação de impacto
sobre a sustentabilidade, o mecanismo de
controlo e vigilância, etc.), ou são pouco
flexíveis (a cláusula de salvaguarda, a
interpretação da compatibilidade com as
regras da OMC, etc.), ou podem beneficiar a
UE (p.ex. a proibição de impostos de
exportação sobre matérias-primas agrícolas e
florestais, como a madeira).
A negociação dos APE teve falhas de ambas as
partes: não houve coesão dos blocos regionais
e os países africanos acabaram por se dividir
na assinatura de acordos interinos; a posição
negocial da UE foi inicialmente rígida, fazendo
depender a ajuda ao desenvolvimento ou as
condições preferenciais de comércio à
assinatura dos acordos; as compensações
financeiras disponibilizadas sob a forma de
“ajuda ao comércio” são consideradas
insuficientes face às necessidades de
adaptação destes países. Os impostos de
exportação são proibidos, o que pode ser
encarado pelos países ACP como uma ausência
de reciprocidade, dado não poderem
questionar os subsídios europeus concedidos
no âmbito da Política Agrícola Comum.
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Migrações
Na UE, vivem
atualmente 20
milhões de cidadãos
provenientes de
países terceiros
(4,1% da população
total).
Nos últimos 3 anos,
a UE tem registado
um aumento dos
fluxos de imigração
irregular,
particularmente
devido à situação
no Norte de África,
com custos
humanos
consideráveis
(3.400 mortes em
2014).
No total dos países
em
desenvolvimento,
as remessas dos
emigrantes
excedem os
montantes de ajuda
ao desenvolvimento
e são uma fonte
importante de
divisas (segundo o
Banco Mundial, as
remessas para os
PED podem atingir
515 mil milhões de
USD em 2015).

O Diálogo sobre “Migração,
Mobilidade e Segurança” é uma
prioridade da UE,
particularmente com os países
vizinhos.
As políticas da UE têm
proclamado o objetivo
maximizar os efeitos da
migração para o
Desenvolvimento e minimizar
os possíveis efeitos negativos.
A Abordagem Global para a
Migração e Mobilidade (2011)
pretende implementar uma
abordagem mais estratégica e
abrangente para:
 organizar e facilitar a
mobilidade e migração
regular;
 prevenir e reduzir a migração
irregular e o tráfico de seres
humanos;
 Promover a proteção
internacional e a dimensão
externa da política de asilo;
 Maximizar o impacto que as
migrações têm no
desenvolvimento, tanto nos
países de origem como nos
de destino.
As Conclusões do Conselho
sobre Migrações e
Desenvolvimento, de setembro
de 2013, apelam a mais
atenção aos fluxos sul-sul, à
integração efetiva da migração
no desenvolvimento nacional e
nos planos de redução de
pobreza dos países terceiros, e
à inclusão de refugiados e
outros deslocados no
planeamento do
desenvolvimento a longo
prazo.
Em termos de instrumentos
legais específicos, a UE tem em
vigor 9 acordos de facilitação
de vistos e 13 acordos de
readmissão, bem como 7
diretivas sobre migração
regular e irregular.
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A UE tem vindo a
reforçar o seu diálogo
com os países terceiros
em questões de migração
e desenvolvimento, no
que respeita a uma série
de questões,
especialmente as
remessas dos migrantes,
o aumento da mobilidade
e a intensificação dos
laços e do diálogo com as
organizações das
comunidades das
diásporas. Neste último
aspeto, por exemplo, a
UE financia variados
projetos de apoio ao
envolvimento da diáspora
no desenvolvimento dos
seus países,
nomeadamente através
da Iniciativa Conjunta CEONU sobre Migração e
Desenvolvimento. No
período de 2012-2013, a
Comissão Europeia
apoiou financeiramente
mais de 90 projetos
relacionados com a
migração, num valor
superior a 200 milhões de
EUR, em todas as regiões
do mundo em
desenvolvimento.
As Parcerias para a
Mobilidade são um
instrumento da
Abordagem Global da UE
para as Migrações: foram
assinadas com Cabo
Verde (2008), Moldávia
(2008), Geórgia (2009),
Arménia (2011),
Azerbaijão (2013),
Marrocos (2013) e Tunísia
(2014).
A UE tem apostado no
diálogo sobre migração
circular, que permite aos
migrantes trabalharem na
UE durante um período
de tempo e regressarem
aos seus países, uma vez
que se considera ter
ganhos mútuos (“brain
gain”)

As políticas migratórias europeias tendem a
centrar-se numa imigração qualificada altamente
seletiva (como comprova a Diretiva do Cartão Azul
- Blue Card), promovendo a fuga de quadros que
são importantes para os países em
desenvolvimento, enquanto as oportunidades
legais para imigração de baixas qualificações
continua extremamente limitada na Europa. A
Diretiva de Retorno, aprovada pela UE em 2008,
gerou fortes críticas por poder representar uma
violação dos direitos dos migrantes.
As posições negociais da UE com países terceiros
são, por vezes, incoerentes, por exemplo, ao
condicionarem a concessão de privilégios em
termos de vistos e de mobilidade à aceitação de
outros acordos sobre retorno e readmissão de
migrantes de países terceiros.
Sendo uma área em que os Estados Membros da
UE têm entendimentos muito díspares sobre a
relação entre migração, desenvolvimento e
segurança, torna-se difícil avançar em políticas
europeias comuns que sejam efetivamente
coerentes com o desenvolvimento. A migração
continua ligada, principalmente, às preocupações
securitárias.
Não há um equilíbrio entre, por um lado, as
atividades da Task Force Euro-Mediterrânica para
prevenir e refrear a migração irregular, e os
esforços para criar canais seguros e legais para as
migrações, por outro. A Operação europeia Tritão,
que substitui a Operação italiana Mare Nostrum,
reduziu drasticamente o âmbito, mandato e
financiamento do trabalho de busca e salvamento
desenvolvido pela UE na proteção aos migrantes
vulneráveis que atravessam o Mediterrâneo, o que
foi fortemente criticado pelas Nações Unidas como
um descartar de responsabilidades moralmente
injustificável.
Muito há ainda a fazer para facilitar e reduzir os
custos das transferências das remessas para os
países de origem (p.ex. no caso da África
Subsaariana esse custo ascende em média aos
12%, quando a recomendação internacional é que
seja abaixo dos 3%). Há também regras
discriminatórias nesta área, como por exemplo
disposições que exigem que as organizações de
transferência de fundos informem as autoridades
policiais se um migrante não apresenta um título
de residência válido.
A ajuda ao desenvolvimento é artificialmente
inflacionada devido a esta questão, uma vez que os
países europeus podem incluir na APD os custos
com refugiados, durante o primeiro ano de
permanência no território de destino, sem que isso
corresponda a fundos que efetivamente vão para
os países em desenvolvimento.
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Pescas

Mais de 1/4 do
peixe consumido na
UE é pescado fora
da Europa. A UE é o
maior mercado
único para produtos
piscícolas no
mundo, e é um
importador líquido
desses produtos. O
consumo de peixe
na Europa está a
aumentar,
enquanto os stocks
europeus estão
debilitados.
A sobre-exploração
dos recursos
marinhos é um
desafio para muitos
países
desenvolvidos e em
desenvolvimento.
Calcula-se que a
pesca ilegal ou
irregular
corresponda a mais
de 15% das
capturas mundiais.
Cerca de 10 milhões
de pessoas
trabalham no setor
piscícola em África;
as exportações de
pescado de África
para a UE
ascendem a cerca
de 1,75 mil milhões
de dólares.

Desde o primeiro livro verde sobre o
futuro da Política Comum de Pesca,
em 2002, foi percorrido um longo
caminho.
A UE aprovou uma nova Regulação
sobre a Política Comum de Pescas –
PCP (2014). Um dos objetivos é
melhorar a coerência entre políticas,
particularmente com ações no
domínio do ambiente, comércio e
desenvolvimento, melhorando a
consistência com a cooperação para
o desenvolvimento.
Os Acordos com Países Terceiros
(denominados “Acordos de Parceria
para a Pesca Sustentável”) permitem
às frotas europeias pescar stocks
excedentes na ZEE desses países, em
troca de contrapartidas financeiras e
do apoio quer ao setor pesqueiro
local, quer ao combate à pesca ilegal
e reforço das capacidades científicas
locais.
A PCP estabelece que (art.31) estes
acordos-quadro devem incluir (i) o
desenvolvimento e apoio à pesquisa
científica e instituições de
investigação, para que existam
dados atuais, concretos e fiáveis; (ii)
as capacidades de monitorização,
controlo e supervisão; (iii) outros
elementos de reforço de
capacidades no país terceiro. Referese explicitamente que os Acordos
devem contribuir para o
desenvolvimento do país com quem
se celebra o Acordo, nomeadamente
com benefício para a sua população
local e para a indústria local ligada às
pescas.
A UE tem acordos relativos à pesca
do atum com: Cabo Verde, Comores,
Costa do Marfim, Gabão, Kiribati,
Madagáscar, Maurícias,
Moçambique, São Tomé e Príncipe,
Senegal e Seicheles; Acordos mistos
com: Gronelândia, Guiné-Bissau,
Mauritânia, Marrocos; e Acordos
“do Norte” com as Ilhas Faroé,
Islândia e Noruega.
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A UE promove ativamente a
melhoria da governação
internacional dos oceanos,
nomeadamente no âmbito
das Convenções das Nações
Unidas e nas Organizações
Regionais de Gestão das
Pescas (ORGP), tendo um
papel ativo em 6 ORGP do
atum e 11 ORGP de outras
espécies.
A UE empenha-se em
combater a pesca ilegal e,
nesse sentido, publica com
as organizações
internacionais a lista negra
dos navios e dos países que
não cumprem os requisitos
internacionais.
A UE quer enquadrar, cada
vez mais, a pesca que é feita
pelas frotas europeias fora
da ZEE da UE, em acordos
de pesca negociados com os
países, para evitar a violação
de regras por parte de
embarcações que operam
através de acordos privados,
joint ventures, ou sob
bandeiras não-europeias.
Os acordos de pesca com
países terceiros têm
registado uma evolução,
uma vez que os primeiros
tinham um carácter quase
estritamente comercial,
tendo agora uma visão de
mais longo-prazo e
prevendo apoio financeiro e
técnico para o
desenvolvimento local do
setor das pescas.

Estando cada vez mais dependente de
recursos piscícolas capturados fora da
sua ZEE e havendo quotas de pesca
dentro da UE, a frota europeia pesca
cada vez mais longe, colocando maior
pressão sobre os stocks de águas
longínquas e sobre as comunidades que
dependem dessas zonas piscatórias.
Em muitos países em desenvolvimento,
a dependência económica da
cooperação com a UE (e das receitas dos
Acordos de Pesca), a sua menor
capacidade negocial e as dificuldades de
controlo e fiscalização da
implementação dos acordos levou a
que, frequentemente, o seu objetivo de
promoção das pescas sustentáveis
nesses países ficasse subvalorizado face
aos imperativos comerciais.
Os Estados ACP apontam várias
incoerências aos Acordos de Parceria de
Pescas: a inadequação da compensação
paga pela UE em comparação com o
valor dos recursos pesqueiros a que as
frotas da UE têm acesso; as práticas de
pesca ilegal e a recusa de operadores
europeus em reportarem devidamente
as suas capturas; a falta de análises
cientificamente validadas sobre os
stocks disponíveis; ou a competição
entre frotas nacionais com pouca
capacidade e frotas europeias
tecnologicamente superiores e
fortemente subsidiadas.
Falta de controlo e de conhecimento: o
fenómeno da pesca não declarada, não
regulamentada e clandestina nas ZEE de
muitos países em desenvolvimento é
bastante difícil de controlar, e não
existem estudos suficientes de impacto
sobre os stocks pesqueiros, que
permitam à UE e aos países terceiros
tomarem decisões informadas e
coerentes. A quantidade máxima de
captura e o total permitido de captura
não são determinados por dados
científicos atualizados.
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3. CP…QUÊ? A COMPLEXIDADE DE
PROMOVER A CPD NAS POLÍTICAS
NACIONAIS
Tal como definido pela OCDE, a coerência é um ciclo que
envolve 3 níveis: (i) definição dos objetivos e
compromissos políticos; (ii) implementação através de
mecanismos de coordenação e de identificação
sistemática das incoerências; e (iii) monitorização e
análise do impacto que as várias políticas têm no
desenvolvimento, através do seguimento, informação e
comunicação. Significa isto que os países devem tomar
medidas para melhorar a coerência em cada um destes
pilares.
No âmbito do compromisso político, incluem-se medidas
legislativas ou conceção de estratégias de
desenvolvimento que promovam ativamente a CPD.
Relativamente aos mecanismos de coordenação, são
exemplos a criação de grupos interministeriais e fóruns
técnico-políticos, de mecanismos de financiamento que
agregam várias áreas, ou a constituição de uma rede de
pontos focais para a CPD nos vários setores. No terceiro
pilar, sobre os sistemas de acompanhamento, análise e
comunicação da informação, são exemplos a existência de
relatórios anuais dos Parlamentos nacionais sobre CPD, a

elaboração de indicadores e ferramentas de avaliação das
ações, ou a parceria com instituições académicas e da
sociedade civil para a procura de dados e evidências e
vi
para a realização de estudos de impacto .
Vários estudos têm apontado para a existência de
dificuldades e obstáculos em cada um deste níveis, os
quais estão resumidos na Figura 3. Entre os obstáculos
identificados estão, assim, a fraca visibilidade ou atenção
pública que é conferida a esta temática, os recursos
insuficientes (humanos e materiais), a existência de
interesses divergentes, a dispersão por várias políticas, ou
a inexistência de estruturas adequadas para veicular e
integrar os conhecimentos adquiridos – e assim poder ter
uma real influência nas tomadas de decisão e na
promoção da coerência.
O maior obstáculo à promoção da CPD, que está
subjacente a todo este enquadramento, é a falta de
vontade política. Ou seja, é errado abordar a Coerência
como se fosse uma questão meramente técnica, que se
concretizará se existirem os mecanismos e instrumentos
adequados, sem equacionar a variável política. Ao exigir a
conciliação de interesses, muitas vezes divergentes ou em
competição entre si, a Coerência normalmente implica
soluções de compromisso e é uma questão de natureza
eminentemente política, que não avança se não existir
uma vontade e liderança fortes, no sentido de direcionar
as políticas e ações para que sejam coerentes com o
processo de Desenvolvimento. Se isso acontecer, as
soluções técnicas serão mais facilmente encontradas e
vii
libertados os recursos adequados; não o contrário .
Essa falta de vontade e liderança
políticas pode resultar de estratégias
ou escolhas deliberadas, pelo facto de
o desenvolvimento estar subordinado
a outros interesses. Como refere uma
expressão conhecida em inglês, “a
política interessa mais do que as
políticas” (politics matters more than
policies). Mas pode também derivar da
simples falta de conhecimento e
sensibilização. Muitas vezes, apenas os
meios ligados à cooperação e à ajuda
ao desenvolvimento estão conscientes
do que é a CPD e da necessidade de a
promover, enquanto nos outros
setores há um grande
desconhecimento sobre o que
significa. Nesse sentido, é necessário
criar uma verdadeira pedagogia sobre
o modo de integrar a CPD nos
diferentes domínios da ação política,
junto de vários setores e
intervenientes.
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O caso de Portugal
A Coerência das Políticas para o Desenvolvimento é
referida no Conceito Estratégico da Cooperação
Portuguesa 2014-2020 e foi objeto de uma resolução
específica do Conselho de Ministros (Resolução do
Conselho de Ministros 82/2010, de 4 de novembro viii).
Nesta se estabelece que a CPD é um instrumento
importante para implementação dos objetivos da politica
externa e da cooperação para o desenvolvimento,
definindo diversos mecanismos concretos de coordenação
e de monitorização (incluindo pontos focais, grupos
intersectoriais, relatórios de monitorização, etc.)
Ao nível nacional, são ainda de salientar os seguintes
esforços relativamente à promoção da CPD: a Estratégia
Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, a
Estratégia Nacional sobre Segurança e Desenvolvimento;
o Plano de Integração de Imigrantes; o Plano Nacional
para a Igualdade, Cidadania e Género; e o Plano de Ação
Nacional para a implementação da Resolução nº 1325 do
Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre
Mulheres, Paz e Segurança. Todos estes documentos
incluem prioridades e medidas de interligação com a
Cooperação para o Desenvolvimento.
Contudo, e apesar dos progressos em termos legislativos
e estratégicos, verificam-se uma série de dificuldades que
impedem que o sistema português ponha efetivamente
em prática uma lógica de CPD, nomeadamente:
- A significativa dispersão institucional e de recursos
financeiros entre ministérios e organismos, o que torna a
coordenação um mecanismo ainda mais necessário no
sentido de garantir a eficácia e a eficiência da cooperação
portuguesa;
- A não existência de um orçamento unificado para a
cooperação assente em objetivos e programas;
- A falta de informação e comunicação entre os diferentes
atores da cooperação, sobre as políticas de
desenvolvimento em geral, e a CPD em particular.
Adicionalmente, o Exame à Cooperação Portuguesa pelo
Comité de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE (2010)
aponta outros constrangimentos, como a falta de
capacidades ou recursos para assegurar a recolha
sistemática de informação sobre o impacto das suas
políticas nos países parceiros; ou a ausência de um
sistema de monitorização e análise acerca da coerência
das políticas. Desse modo, a OCDE sugere que Portugal
melhore a análise da CPD aquando do desenvolvimento
dos Programas de Cooperação com os países parceiros,
aplique plenamente a Resolução do Conselho de
Ministros e a utilize enquanto instrumento de
sensibilização acerca da CPD.
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CONCLUSÕES
Enquanto princípio, abordagem e instrumento, a CPD
pode constituir uma nova “lente” para olhar o
Desenvolvimento, na medida em que nos dá ferramentas
para compreender melhor as barreiras existentes e as
implicações que os desafios globais têm nos planos
económicos, social e ambiental, bem como as
interligações entre estas áreas. No plano operacional, a
CPD permite analisar e verificar se as diversas medidas
políticas são concebidas e implementadas de uma forma
harmonizada e coerente com o Desenvolvimento, e se os
resultados obtidos não lesam o processo de
desenvolvimento ou, pelo contrário, criam efeitos que
impactam negativamente na prossecução dos objetivos
desejados. Ou seja, a CPD não deve ser encarada como
um fim em si mesmo, mas como um meio para prevenir
incoerências, detetá-las quando acontecem, e reverte-las
ou resolvê-las em prol do objetivo final: melhorar o
impacto nos mais pobres e no desenvolvimento global.
Para que seja utilizada como instrumento útil para a
mudança, são essenciais três passos:
 Conhecer. É preciso ter um conhecimento
aprofundado do contexto e das temáticas, para que
seja possível fazer um trabalho objetivo e
independente de análise das coerências e
incoerências. Essas coerências e incoerências devem
ser baseadas em provas e dados concretos, focados
nos resultados.
 Monitorizar. É preciso fazer um seguimento
continuado e sistemático das políticas públicas, para
que se possam ir analisando as coerências e
incoerências ao longo do tempo, o que também
permite ter uma perspetiva mais de médio e longo
prazo, que é essencial para criar um corpo crítico de
conhecimento sobre as incoerências (por exemplo
identificando a repetição de erros, a duplicação de
iniciativas, etc.) e extrair lições aprendidas.
 Agir. É preciso que a identificação de incoerências
resulte numa postura ativa de debater as questões, de
tentar incluir os assuntos nas agendas políticas, e de
denunciar, numa ótica construtiva de contribuir para
melhorar as políticas e ações em prol do
desenvolvimento. Os passos anteriores – conhecer e
monitorizar – só fazem sentido se forem traduzidos
em ações, em fazer passar as mensagens e ter alguma
capacidade de influência.
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Estes passos só são concretizáveis se existirem, por um
lado, vontade e capacidade dos atores se mobilizarem para conhecer, monitorizar e agir -, e, por outro lado,
mecanismos e instrumentos adequados para veicular esse
conhecimento e ação, influenciando e alimentando as
decisões políticas. No entanto, para que possam ser feitos
progressos nesta área, a CPD terá de ser encarada não
como um instrumento meramente técnico mas como a
questão política e complexa que é, exigindo um equilíbrio
por vezes difícil entre interesses contraditórios e
dependendo grandemente da liderança e vontade
políticas.
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NOTAS
i

Um exemplo de instrumento de medição desse contributo
alargado para o desenvolvimento é o Índice de Compromisso
para o Desenvolvimento, elaborado pelo Center for Global
Development desde 2003, que publica anualmente um ranking
onde quantifica sete áreas de intervenção dos países
desenvolvidos que afetam o bem-estar das pessoas em todo o
mundo: quantidade e qualidade da ajuda ao desenvolvimento,
comércio, finanças, migrações, ambiente, segurança e
tecnologia. Mais informações em:
http://www.cgdev.org/initiative/commitment-developmentindex/index ii

Várias redes e organizações da sociedade civil, nomeadamente
na Europa, utilizam a CPD para monitorização das políticas. Um
dos exemplos mais evidentes é a Confederação Europeia de
1
ONG de Emergência e Desenvolvimento - CONCORD , que
desenvolve um trabalho sistemático de monitorização do
impacto das políticas europeias nos países em desenvolvimento.
A CONCORD publica um relatório bienal neste âmbito: o
relatório de 2013, que aborda especificamente o financiamento
do desenvolvimento, a segurança alimentar, as alterações
climáticas e os recursos naturais, pode ser consultado em
http://www.concordeurope.org/publications/item/259spotlight-on-eu-policy-coherence-for-development

Para saber mais…
União Europeia
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/poli
cy-coherence-development_en
OCDE - Plataforma sobre CPD
http://www.oecd.org/pcd/

iii

O último relatório foi publicado em 2013, estando disponível
em: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/pcdreport-2013_en.pdf
iv

As 12 áreas são: comércio; ambiente; alterações climáticas;
segurança; agricultura; pescas; dimensão social da globalização;
migrações; inovação e pesquisa; sociedade da informação;
transportes; energia.
v

Isto é reconhecido nos vários relatórios bienais sobre
Coerência das Políticas para o Desenvolvimento (2007, 2009,
2011, 2013), nas Resoluções do Parlamento Europeu sobre CPD,
nas análises efetuadas por organismos independentes ou em
estudos promovidos pela UE (p.ex. ECDPM) e nos relatórios de
diversas organizações da sociedade civil europeia (p.ex.
CONCORD)
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Confederação Europeia das ONG de
Emergência e Desenvolvimento (CONCORD)
http://www.concordeurope.org/coherentpolicies
Coerência das Políticas para o
Desenvolvimento
www.coerencia.pt
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