
MESTRADO EM HISTÓRIA, RELAÇÕES INTERNACIONAIS E COOPERAÇÃO 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS E COOPERAÇÃO 

 

Portugal e Timor-Leste: a língua como 
elemento central da cooperação entre os 
dois estados 
Nelson Fernando da Silva Ferreira 
 

M 
2019 
 
 

  



Nelson Fernando da Silva Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal e Timor-Leste: a língua como elemento central da 

cooperação entre os dois estados 

 

 

Dissertação realizada no âmbito do Mestrado em História, Relações Internacionais e 

Cooperação, orientada pelo Professor Doutor Luís Antunes Grosso Correia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

setembro de 2019 

  



Portugal e Timor-Leste: a língua como elemento central da 

cooperação entre os dois estados 

 

 

Nelson Fernando da Silva Ferreira 

 

 

Dissertação realizada no âmbito do Mestrado em História, Relações Internacionais e 

Cooperação, orientada pelo Professor Doutor Luís Antunes Grosso Correia 

 

 

 

 

 

 
 

Membros do Júri 
 

Professora Doutora Maria Luísa Malato da Rosa Borralho Ferreira da Cunha 

Faculdade de Letras – Universidade do Porto  

 

Professor Doutor Júlio Gonçalves Pedrosa Santos 

Universidade de Sussex 

 

Professor Doutor Luís Antunes Grosso Correia 

Faculdade de Letras – Universidade do Porto 

 

 

 

 

Classificação obtida: 16 valores 
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Deriva VIII 

 
Vi as águas os cabos vi as ilhas 

E o longo baloiçar dos coqueirais 

Vi lagunas azuis como safiras 

Rápidas aves furtivos animais 

Vi prodígios espantos maravilhas 

Vi homens nus bailando nos areais 

E ouvi o fundo som das suas falas 

Que nenhum de nós entendeu mais 

Vi ferros e vi setas e vi lanças 

Oiro também à flôr das ondas finas 

E o diverso fulgor de outros metais 

Vi pérolas e conchas e corais 

Desertos fontes trémulas campinas 

Vi o rosto de Eurydice das neblinas 

Vi o frescor das coisas naturais 

Só do Preste João não vi sinais 

 

As ordens que levava não cumpri 

E assim contando tudo quanto vi 

Não sei se tudo errei ou descobri. 

 
Sophia de Mello Breyner Andresen 

in Navegações, Caminho, 1983 
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Resumo 
 

 Elaborada no âmbito do Mestrado em História, Relações Internacionais e 

Cooperação, a presente dissertação procura, num primeiro momento, caracterizar o processo 

da cooperação internacional quanto aos objetivos definidos, aos atores envolvidos, aos 

instrumentos utilizados, aos setores em que se desdobra e às suas várias dimensões. Ser capaz 

de desenhar um projeto de cooperação internacional, tendo em conta os elementos 

fundamentais e proceder com sentido crítico a uma análise da eficácia da ajuda, aferir da 

coerência das políticas que são seguidas e avaliar o desenvolvimento efetivo atingido com os 

programas e projetos de cooperação internacional, são igualmente objetivos a que nos 

propomos. 

 Num segundo momento, conhecer os objetivos e princípios, bem como as prioridades 

geográficas e setoriais da cooperação portuguesa, inteirar-se dos instrumentos, mecanismos 

e atores que moldam o quadro institucional e as características essenciais da cooperação 

portuguesa; descrever e explicar o processo evolutivo da Ajuda pública ao Desenvolvimento 

(APD) e as preferências estratégicas quanto à APD bilateral e multilateral da cooperação 

portuguesa e, ainda, conhecer as dinâmicas em curso quanto à eficácia da ajuda e promoção 

do desenvolvimento, nas quais a cooperação portuguesa se integra. 

 Por último, abordar os desafios da relação entre Portugal e Timor-Leste. Através de 

uma análise histórica, que principia com o complexo processo de descolonização português, 

iniciado em 1974, até à reafirmação internacional portuguesa, no seio da comunidade 

internacional, do direito à autodeterminação do povo de Timor-Leste, após a invasão 

indonésia, procurar-se-á expor de que forma Portugal se empenhou na questão timorense após 

o referendo de 1999 e até à saída da ONU. Através de uma abordagem centrada na questão 

linguística, e no papel da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) enquanto 

organização integradora de países de língua oficial portuguesa, procura-se sustentar que a 

relação futura entre os dois estados deverá passar pelo aprofundamento dos laços linguísticos 

entre ambos, utilizando a CPLP como plataforma de interação e cooperação, substituindo a 

abordagem portuguesa bilateral por uma estratégia multilateral. 

 

Palavras-chave: Portugal; Timor-Leste; Cooperação; Língua portuguesa; CPLP 
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Abstract 

 

 Planned in the scope of the Master’s in History, International Relations and 

Cooperation, this dissertation seeks, at first, to characterize the process of international 

cooperation regarding the defined goals, the actors involved, the instruments used, the 

sectors in which it unfolds and their various dimensions. Being able to design an 

international cooperation project, keeping in mind the key elements and critically 

analyzing aid effectiveness, assess policy consistency and evaluate the actual 

development achieved with international cooperation programs and projects, are also 

goals that we set ourselves. 

 Secondly, get to know the objectives and principles, as well as the geographical 

and sectoral priorities of Portuguese cooperation; learn about the instruments, 

mechanisms and actors that shape the institutional framework and the essential 

characteristics of Portuguese cooperation; describe and explain the evolving process of 

Official Development Assistance (ODA) and the strategic preferences for ODA´S 

bilateral and multilateral Portuguese cooperation and learn about the ongoing dynamics 

of aid effectiveness and development promotion, in which Portuguese cooperation takes 

part. 

 Ultimately, focusing on the challenges between the relationship of Portugal and 

Timor-Leste. Through an historical analysis, which begins with the complex process of 

Portuguese decolonization, initiated in 1974, until the Portuguese’s international 

restatement, within the international community, from Timor-Leste people’s right to self-

determination following the Indonesian invasion, seeking how Portugal engaged in the 

Timor´s theme after the 1999 referendum and until the exit of the UN. Through a 

language-centered approach, and the role of Portuguese-Speaking Countries Community 

(PSCC) as an integrating organization of Portuguese-speaking countries, it is sought to 

claim that the future relationship between the two states should consider deepening ties. 

between them, using the PSCC as a platform for interaction and cooperation, replacing 

the Portuguese bilateral approach by a multilateral strategy. 

 

Keywords: Portugal; Timor-Leste; Cooperation; Portuguese language; PSCC. 
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Introdução 
 
 Permitam-me que vos conte um pouco da minha história pessoal. 

 Aquele que aqui vos escreve e aqui se escreve tem, à data da elaboração da 

presente dissertação, 37 anos e é licenciado, há 14, em ensino de Português e Francês pela 

Universidade de Aveiro. 

 Uma vez concluída a licenciatura, em junho de 2005, e em face das dificuldades 

que já então se faziam sentir ao nível da colocação de professores em Portugal, foi, na 

qualidade de assistente editorial, numa pequena editora que, à semelhança de tantas 

outras, acabou, entretanto, por encerrar as suas portas, que iniciou a sua vida profissional. 

Continuava, contudo, a acalentar a esperança de realizar o seu sonho: tornar-se professor.  

 Três anos mais tarde, no verão de 2008, o extinto Instituto Português de Apoio ao 

Desenvolvimento (IPAD) procedeu à abertura de concursos para a Guiné-Bissau 

(Programa de Apoio ao Sistema da Educação na Guiné-Bissau – PASEG) e para Timor-

Leste (Projeto de Reintrodução da Língua Portuguesa – PRLP). Embora não plenamente 

conscientes daquilo que nos encontrávamos a fazer, apresentámos candidatura a ambos e 

para nosso grande espanto fomos selecionados para ambos! Questionados em Lisboa a 

respeito de que projeto gostaríamos de integrar, acabamos por optar pelo de Timor-Leste. 

A razão que nos levou a decidirmo-nos por aquele país do sudeste asiático, embora o 

discurso oficial tenha sido um pouco diferente, nada teve de altruísta: a diferença salarial 

existente entre os dois projetos era abissal e a ter que “deixar o ninho por deixar” optámos, 

naturalmente, pelo projeto no qual seríamos mais bem remunerados... 

 E foi assim que, em janeiro de 2009, nós, que até então nunca havíamos, 

verdadeiramente, equacionado a possibilidade de nos expatriarmos, rumámos à longínqua 

Díli, capital da nossa antiga colónia. 

 Na qualidade de agentes da cooperação, aí permanecemos durante seis anos, até 

dezembro de 2014, integrando o PRLP, convertido em setembro de 2009 em Projeto de 

Consolidação da Língua Portuguesa (PCLP) (mudança de designação, mas não da 

substância do projeto) e, mais tarde, no período compreendido entre 2012 e 2014, o 

Projeto de Formação Inicial e Contínua de Professores (PIFCP). 

 Os primeiros meses passados na ilha do crocodilo foram extremamente duros. 

Faltava-nos experiência profissional, a realidade na qual nos inseríamos encontrava-se 

nos antípodas daquilo que alguma vez havíamos imaginado e, talvez, não estivéssemos, 
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verdadeiramente, conscientes do real significado de fazer parte de um projeto de 

cooperação para o desenvolvimento. Porém, como gostamos de um bom desafio, 

arregaçamos as mangas e fomos à luta! 

 Ao longo do tempo que por lá permanecemos, percorremos o território de lés a 

lés, interessámo-nos profundamente pelo estudo e compreensão daquele povo e daquela 

cultura, adquirimos ferramentas pedagógicas que nos converteram em PROFESSOR e 

despertámos para as questões atinentes à política externa, à diplomacia, à cooperação, 

olhando muitas vezes com alguma apreensão para as escolhas efetuadas nestes domínios 

e questionando-as, o que nos valeu alguns amargos de boca. Contudo, acreditávamos, 

como ainda hoje continuamos a acreditar que, apenas aqueles que se encontram 

profundamente implicados naquilo que estão a fazer, são capazes de erguer a sua voz e 

demonstrar o seu descontentamento.  

 Regressados a Portugal, e depois de cerca de um ano a readaptarmo-nos à 

realidade nacional, a matar saudades da família, dos amigos, a resolver situações que, 

pelo caminho, foram ficando pendentes, começou a germinar em nós uma vontade de 

retomar estudos. Foi nessa ocasião que nos surgiu a ideia de: porque não capitalizar de 

alguma forma a nossa experiência de passagem por Timor-Leste para realização de um 

mestrado?  

 Começámos, então, a pensar sobre as questões relativamente às quais nos 

gostaríamos de debruçar e após um trabalho prévio de pesquisa, acabámos por concluir 

que, aquilo que nos movia não se encaixava plenamente em nenhuma das áreas nucleares 

da nossa formação de base. Toda a bibliografia consultada e que, de alguma forma, nos 

permitiria sustentar aquilo que tínhamos para comunicar, provinha de áreas como a 

ciência política ou as relações internacionais. 

 Foi aí que iniciamos um trabalho de pesquisa relativo à oferta formativa existente 

em Portugal neste domínio e que chegámos até à Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto e ao Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação.  

 Aquilo que nos movia era a vontade não apenas de legitimar, mas, sobretudo, de 

aprofundar academicamente o muito que havíamos aprendido no terreno. A elaboração 

da presente dissertação resulta dessa mesma vontade.  

 O trabalho que agora apresentamos procura responder a três questões essenciais: 

O que é a cooperação internacional para o desenvolvimento e que mecanismos se lhe 
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encontram subjacentes? De que forma Portugal se movimenta no tabuleiro da cooperação 

internacional? Que relações tem o nosso país estabelecido neste domínio com Timor-

Leste? 

 Como peça teatral, a presente dissertação apresenta uma estrutura tripartida. 

 No primeiro capítulo, procurar-se-á caracterizar o processo da cooperação 

internacional quanto aos objetivos definidos, aos atores envolvidos, aos instrumentos 

utilizados, aos setores em que se desdobra e às suas várias dimensões. Ser capaz de 

desenhar um projeto de cooperação internacional, tendo em conta os elementos 

fundamentais e proceder com sentido crítico a uma análise da eficácia da ajuda, aferir da 

coerência das políticas que são seguidas e avaliar o desenvolvimento efetivo atingido com 

os programas e projetos de cooperação internacional, são igualmente objetivos a que nos 

propomos.  

 No segundo, conhecer os objetivos e princípios, bem como as prioridades 

geográficas e setoriais da cooperação portuguesa; inteirar-se dos instrumentos, 

mecanismos e atores que moldam o quadro institucional e as características essenciais da 

cooperação portuguesa; descrever e explicar o processo evolutivo da Ajuda pública ao 

Desenvolvimento (APD) e as preferências estratégicas quanto à APD bilateral e 

multilateral da cooperação portuguesa e, ainda, conhecer as dinâmicas em curso quanto à 

eficácia da ajuda e promoção do desenvolvimento, nas quais a cooperação portuguesa se 

integra, são as metas que intentamos alcançar. 

 O último capítulo abordará os desafios futuros da relação entre Portugal e Timor-

Leste, no período pós-intervencionista da ONU. Através de uma análise histórica, que 

principia com o complexo processo de descolonização português, iniciado em 1974, até 

à reafirmação internacional portuguesa, no seio da comunidade internacional, do direito 

à autodeterminação do povo de Timor-Leste, após a invasão Indonésia, este trabalho 

procurará expor de que forma Portugal se empenhou na questão timorense após o 

referendo de 1999 e até à saída da ONU. Através de um enfoque centrado na questão da 

língua, e no papel da CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) como 

organização integradora de países de língua oficial portuguesa, este capítulo sustenta que 

a relação futura entre Portugal e Timor-Leste deve passar pelo aprofundamento dos laços 

linguísticos entre ambos, utilizando a CPLP como plataforma de interação e cooperação, 

substituindo a abordagem portuguesa bilateral por uma estratégia multilateral. 
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Capítulo 1 – Da Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento 

 

1. Conceito e objetivos 
 

De acordo com Pignatelli (2016), cuja reflexão em torno da Cooperação Internacional 

para o Desenvolvimento (CID) nos serviu de bússola para a estruturação e 

desenvolvimento do presente capítulo, nos mais diversos domínios do conhecimento, da 

economia à jurisprudência, passando pelas relações internacionais e demais ciências 

sociais e humanas, tudo quanto diz respeito à assistência para o desenvolvimento foi, ao 

longo do tempo, sofrendo inúmeras alterações do ponto de vista conceptual. Segundo a 

antropóloga, se, inicialmente, se privilegiava a ideia de ajuda, esta foi sendo, 

progressivamente, substituída pela ideia de assistência, mais tarde de cooperação, 

preferindo-se, presentemente, falar em parcerias (p. 15). 

Lato sensu, quando hoje falamos em cooperação internacional, queremo-nos referir 

ao auxílio voluntariamente prestado por um estado (dador), a outro (recetor), através do 

seu governo, de organizações não governamentais (ONGs) ou pessoas privadas, sob a 

forma de «bens físicos, capacidades e saber-fazer ou ajuda financeira sob a forma de 

oferta ou de empréstimo» (p. 15), muito embora, afirma a autora, nem sempre pareça ter 

havido quórum relativamente aos critérios atinentes àquilo que deveria ou não ser 

contabilizado enquanto ajuda, ao nível das transferências efetuadas entre dadores e 

recetores. Lancaster (Apud Pignatelli, 2016: 15), por exemplo, na obra Foreign Aid: 

diplomacy, development, domestic politics, dada à estampa em 2007 com a chancela da 

Chicago University Press, refere que, nos Estados Unidos da América (EUA), até 1957, 

era prática comum incluir a ajuda militar nos seus relatórios, mas que, após essa data, 

essa informação teria passado a ser omitida. 

Grosso modo, a cooperação internacional procura, entre outros, assegurar o respeito 

pelos Direitos Humanos, garantir a segurança humana, apostar na melhoria das condições 

alimentares e de saúde, das condições ambientais, da educação, na diminuição das 

desigualdades económicas, sociais e de género, no incentivo da cooperação Sul-Sul, na 

capacitação através da formação e informação e na promoção do “comércio justo” e do 

microcrédito e na prevenção de conflitos (p. 15). 
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Como facilmente se depreende, são bastante ambiciosos os objetivos que a 

cooperação internacional intenta alcançar, ambição essa que se encontra plasmada 

naquela que se constitui como um marco para a cooperação global, a Declaração do 

Milénio, adotada em 2000 pela totalidade dos membros da Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas (ONU), da qual foram extraídas as famosas 8 metas que 

a Humanidade deveria alcançar num prazo de 25 anos, mais conhecidas como Objetivos 

de Desenvolvimento do Milénio (ODMs). Estas últimas, acabaram por ser revistas e 

integradas na Agenda Global de desenvolvimento pós-2015, tendo sido desmultiplicadas 

em 169 metas e 17 objetivos, estabelecidos «com base nos princípios dos direitos 

humanos, da igualdade e da sustentabilidade» (p. 16).   

 

2. Dimensões da ajuda 
 

No que a este particular diz respeito, afirma Marina Pignatelli (p. 16) que, a ajuda 

internacional compreende três grandes dimensões, a saber:  

 

a) a dimensão oficial de apoio ao desenvolvimento, sendo a Official Development 

Assistance (ODA) o principal indicador utilizado ao nível da cooperação 

internacional;  

b) a dimensão de auxílio ao desenvolvimento levada a cabo pelas ONGs, 

Organizações da Sociedade Civil (como, por exemplo, a Action Aid, a Save the 

Childen ou o World Wildlife Fund) ou dadores privados; 

c) a dimensão da ajuda humanitária e de emergência, proporcionada por dadores 

oficiais, agências especializadas da ONU ou ONGs.  

 

Longe de se constituírem como realidades distintas, estas três dimensões encontram-

se profundamente imbricadas e enformam aquilo que a investigadora denomina de 

“indústria da ajuda” (p. 16). A título de exemplo, veja-se que, se por um lado, há muito 

que a distinção entre ajuda humanitária e não humanitária se esbateu, ou, pelo menos, 

deixou de ser tão rígida, por outro, também os governos passaram a subsidiar as ONGs, 

por forma a que estas pudessem, analogamente, operar enquanto agentes de apoio ao 

desenvolvimento. 
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Muito embora nos últimos anos se tenham multiplicado os trabalhos com e a respeito 

deste tipo de instituições (as ONG), a verdade é que, o universo da chamada ajuda oficial 

ao desenvolvimento se encontra, de longe, bastante mais estudado. Para isso, em muito 

tem contribuído o trabalho que, desde a década de 1960, tem vindo a ser levado a cabo 

pelo Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD) da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE). 

Esta última, determina que, a ajuda internacional se encontra repartida entre:  

 

a) Ajuda Oficial ao Desenvolvimento (ODA), definida como o auxílio provido 

pelos Estados com o intuito de fomentar o desenvolvimento económico e o bem-

estar dos países em desenvolvimento. Os empréstimos e créditos para fins 

militares encontram-se excluídos deste tipo de apoio. A ajuda pode ser fornecida 

bilateralmente (concedida diretamente por um doador a um destinatário) ou 

canalizada através de uma agência multilateral de desenvolvimento, como a ONU 

ou o Banco Mundial (BM). O auxílio assume a forma de subvenções, empréstimos 

em condições favoráveis (quando o montante da subvenção corresponde a, pelo 

menos, 25% do total) e a prestação de assistência técnica. A OCDE mantém uma 

lista de países e territórios em desenvolvimento, sendo que, apenas a ajuda a estes 

países é considerada enquanto ODA. A lista é atualizada periodicamente e, 

atualmente, contém mais de 150 países ou territórios cujo Produto Interno Bruto 

(PIB) per capita, em 2010, se encontrava abaixo de 12,276 dólares americanos. 

Uma das metas de longa data da ONU é que os países desenvolvidos dedicassem 

0,7% do seu PIB à ODA. Este indicador é medido como uma percentagem do PIB 

e em milhões de dólares a preços constantes, usando 2015 como ano de referência 

(OCDE, 2018); 

 

b) Ajuda Oficial (OA), que compreende fluxos que satisfazem as condições de 

elegibilidade para serem incluídos na ODA, embora, neste caso, o auxílio seja 

prestado a países cujo PIB per capita ou nível de desenvolvimento os faça ser 

colocados pelo CAD em “segunda prioridade” na lista de beneficiários;  
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c) Outros Fluxos Oficiais (OOF), definidos como operações do setor público que 

não cumprem os critérios de elegibilidade para poderem integrar a ODA. Estes 

incluem: doações aos países em desenvolvimento para fins representacionais ou 

essencialmente comerciais; operações bilaterais do setor público destinadas a 

promover o desenvolvimento, mas com um elemento de subvenção inferior a 

25%; e, operações bilaterais do setor público, independentemente do seu elemento 

de concessão, cujo principal objetivo  seja promover as exportações, que, por 

definição, são créditos de exportação concedidos diretamente a um país em 

desenvolvimento por um organismo ou instituição públicos ("créditos públicos 

diretos à exportação"); a aquisição líquida por parte de governos e instituições 

monetárias centrais de títulos emitidos por bancos multilaterais de 

desenvolvimento em condições de mercado; subsídios (doações) ao setor privado 

para suavizar os seus créditos aos países em desenvolvimento; e fundos de apoio 

ao investimento privado. Este indicador é medido em milhões de dólares a preços 

constantes, constituindo-se 2014 como o ano de referência (OCDE, 2018a). 

 

Apenas para que possamos ter uma noção relativamente ao tipo de leituras passíveis 

de serem efetuadas com base nos dados que vêm sendo coligidos pelo CAD/OCDE, 

refira-se que, a ajuda pública ao desenvolvimento (APD) se converteu, ao longo dos anos, 

à medida que o número de países dadores foi aumentando, numa componente 

preponderante das relações internacionais e que, a meta fixada pela ONU de 0,7% do PIB 

que os países desenvolvidos deveriam consagrar à ODA, como prova da sua generosidade 

para com os países menos desenvolvidos, nunca foi atingida, correspondendo o período 

de entrada no novo milénio àquele em que o investimento efetuado foi o mais baixo de 

sempre.  

 

3. Atores 
 

Por tudo aquilo que até aqui foi sendo exposto, facilmente se depreende que são 

múltiplos os atores implicados no processo de cooperação internacional, atores esses que 

recorrem a diversificados instrumentos de ajuda. 
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De uma forma muito simples, esses atores podem ser divididos em duas grandes 

categorias: a dos dadores ou doadores e a dos recetores. Os primeiros, funcionando como 

fonte dos recursos transferidos, e, os segundos, como destinatários ou beneficiários da 

ajuda (Pignatelli, 2016: 17). 

Alesina e Dollar (Apud Pignatelli, 2016: 17) incluem no rol dos dadores os estados, 

as organizações internacionais, as ONGs, as empresas e os privados. Martinussen e 

Pedersen (Apud Pignatelli, 2016: 17), por sua vez, vão um pouco mais longe e 

estabelecem a existência de duas grandes categorias de dadores: as organizações oficiais 

e aquilo que designam por outros dadores. Da primeira categoria fariam parte, segundo 

aquela dupla de especialistas, as organizações estatais de ajuda bilateral e os organismos 

internacionais compostos por números variáveis de estados membros que o CAD «define 

como agentes oficiais e que incluem não apenas os estados e os governos locais, como 

também as suas agências» (Pignatelli, 2016: 17). Da segunda, os importantes apoios 

canalizados por anónimos altruístas, cuja natureza e montantes nem sempre são fáceis de 

determinar. 

 

 

 
Figura 1 - O processo de ajuda internacional 
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4. Modalidades 

 

A ajuda pode ser canalizada de diferentes formas. 

Quando os governos doadores canalizam os seus fundos diretamente para os 

recetores, chama-se a isso cooperação bilateral (IPAD, 2005: 17). Trata-se de um tipo de 

ajuda bastante comum entre países que, de alguma forma, se encontram vinculados 

histórica e culturalmente, apresenta um caráter marcadamente técnico-económico 

(Pignatelli, 2016: 18), sendo, geralmente, prevalecentes os interesses políticos e 

económicos dos países doadores. 

A canalização da ajuda pode, no entanto, ser intermediada por organismos 

internacionais com um caráter mais global, como o Banco Mundial (BM), o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), a ONU e as suas agências ou a OCDE; ou mais local, 

como a SADC (South Africa Development Comunity) em África, o Mercosul, na 

América Latina ou a ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático) (Afonso e 

Fernandes, 2005: 45). Este tipo de cooperação é designada como multilateral, ficando, 

em princípio, o auxílio prestado, menos subjugado aos interesses dos países doadores. 

Uma outra vertente da cooperação internacional que aqui nos importa referir é aquela 

que entrecruza organismos internacionais, agências dos estados ou autarquias dos países 

do Norte com poderes locais e regionais dos países em desenvolvimento (PED) (Afonso 

e Fernandes, 1995: 44). Designada como cooperação descentralizada (CD), através dela 

se procura contribuir para o reforço do tecido da sociedade civil, permitindo a existência 

de múltiplos atores no desenvolvimento, com capacidade de organização e gestão 

autónomas, reconhecendo outros atores de cooperação que não os estatais. 

A respeito da CD, afirmam Afonso e Fernandes (2005: 44) o seguinte: 

 
«Num sentido restrito, a CD consiste na cooperação realizada por administrações estatais, mas 

não do poder central (ex.: câmaras municipais, regiões autónomas). Numa perspectiva mais 
abrangente, caracteriza-se pela descentralização de iniciativas nas relações de cooperação com o Sul, 
promovendo a participação dos actores da sociedade civil dos PED no seu próprio desenvolvimento. 
Reconhece-se, assim, um maior protagonismo e responsabilidade dos actores da sociedade civil destes 
países na Cooperação para o Desenvolvimento. Entre estes encontram-se sindicatos, associações de 
produtores, organizações das comunidades locais.» 
 

Este tipo de cooperação (região-região ou município-município) pode ser 

desenvolvido através de protocolos (para realização de projetos específicos ou para 
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assessorias técnicas), geminações (acordos que visam trocar conhecimentos e concretizar 

atividades, projetos ou programas, com uma perspetiva de médio e longo prazo) e, num 

nível mais avançado, de redes (para promover a troca de experiências) (Afonso e 

Fernandes, 2005: 44). 

Importa ainda aludir a uma última modalidade de cooperação: a triangulada. 

Inscrevendo-se numa linha de partenariado horizontal (Sul-Sul), nos últimos anos, têm 

vindo a granjear importância iniciativas envolvendo dois atores a Sul e um a Norte. Esta 

modalidade de cooperação apresenta, segundo Pignatelli (2016: 19), modelos ainda 

pouco sistematizados, uma vez que, implica economias emergentes de países de médio 

desenvolvimento como, por exemplo, alguns dos estados da América Latina. Estes 

últimos, têm sentido algumas dificuldades em fazer ouvir as suas vozes e partilhar as suas 

experiências e conhecimentos sobre desenvolvimento nos diversos fora internacionais, 

ora porque não são convidados a participar, ora porque sendo convidados a estar 

presentes, acabam por ser subalternizados por países com um maior grau de 

desenvolvimento e, subsequentemente, uma maior força (capital/poder) para impor as 

suas condições, deixando, assim, evidente a assimetria Norte/Sul. 

Consultando a informação disponibilizada pelo Programa Ibero-Americano para o 

Fortalecimento da Cooperação Sul-Sul (PIFCSS), é possível ler-se que a cooperação 

triangulada se encontra norteada pelos seguintes princípios: 

 

a) Horizontalidade – Como o próprio nome indica, refere-se à existência de 

relações cooperativas que não são verticais, que são estabelecidas 

voluntariamente sem condições ou imposições de qualquer tipo. As decisões são 

tomadas por consenso e os atores articulam-se para realizar as ações que são 

adaptadas à realidade do parceiro destinatário; 

 

b) Benefício mútuo – As relações de cooperação encontram-se baseadas numa 

fórmula através da qual todos os parceiros recebem um benefício: eles são 

fortalecidos, o aprendizado conjunto é favorecido, etc., e todos eles obtêm a 

devida exposição. Eles buscam resultados compartilhados, mas definem 

claramente os papéis a serem desempenhados por cada um dos atores para a 

realização desses resultados; 
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c) Liderança do recetor – As relações de cooperação terão origem no pedido de 

cooperação do beneficiário, que conduzirá todo o processo de cooperação com o 

apoio e corresponsabilidade dos demais parceiros; 

 

d) Eficácia e eficiência – Procurar-se-á a eficácia e a sustentabilidade das iniciativas 

de cooperação empreendidas, assim como, o uso eficiente dos recursos a elas 

alocados; 

 
e) Responsabilidade mútua – O sucesso dos resultados da cooperação é da 

responsabilidade de todos os atores envolvidos e, portanto, todos devem fazer 

esforços conjuntos para alcançá-los, reconhecendo mutuamente as contribuições 

de cada parte (PIFCSS, 2015: 16).  

 

É imperioso escutar estes países de médio desenvolvimento, que, apesar de ainda de 

necessitarem de ajuda, se encontram já em condições de auxiliar outros em piores 

circunstâncias e parecem, além do mais, apreciar esta ideia da ajuda horizontal ou 

triangulada. 

Aos olhos do CAD, porém, esta ideia não aparece como sendo assim tão apelativa. 

Em boa verdade, os debates em torno da cooperação, seja ela Sul-Sul ou Norte-Sul, 

encontram-se eivados de ideologia, uma vez que não há nem um Sul, nem um Norte a 

que possamos chamar globais, há mais doadores dos que os estados membros do CAD e 

muitas as agendas que é necessário conciliar. Ainda assim, prevalece a ideia de que a 

melhoria das condições de vida das populações afeta a segurança mundial e o crescimento 

económico (Pignatelli, 2016: 20). 

 

5. Evolução da Cooperação para o Desenvolvimento 

 
5.1. Período anterior a 1948 

 

Na esteira de Matinussen e Pedersen, afirma Pignatelli (2016: 20) ser prática comum 

entre os especialistas desta matéria, apontar o European Recovery Program (ERP), 

vulgarmente conhecido como Plano Marshall, como o início da cooperação internacional. 
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Anunciado pelo ministro dos negócios estrangeiros estadunidense George Marshall na 

Universidade de Harvard em junho de 1947 e aprovado pelo Congresso norte-americano 

em 1948, o programa em questão concernia o apoio que os EUA prestariam, pelo período 

de quatro anos fiscais, aos Aliados, com o intuito de ajudar a reerguer a Europa devastada 

pela Segunda Guerra Mundial. A oferta de ajuda económica foi também apresentada à 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), mas foi declinada por José Estaline, 

que, temendo o avanço do capitalismo, acaba, em 1955, por delinear o Pacto de Varsóvia.  

Convém, contudo, não esquecer que, desde a década de 1930, que o governo dos EUA 

apoiava pesquisas agrícolas na América Latina, que a Grã-Bretanha, a França e Portugal 

haviam delineado planos de apoio ao desenvolvimento dos países integrantes dos 

respetivos impérios coloniais e que múltiplos organismos voluntários, mormente de 

matriz religiosa, prestavam auxílio a inúmeros países africanos muito antes de 1948 e das 

respetivas independências. Esse auxílio era prestado através da construção e 

administração de escolas e hospitais, financiados por fundos próprios conseguidos através 

de donativos privados, do fomento da agricultura e, quando as circunstâncias a isso 

obrigavam, da ajuda de emergência. Falamos de instituições como a Cruz Vermelha 

Internacional (Genebra, 1863), do Exército da Salvação (1865), da Caritas (Alemanha, 

1897) ou da Oxfam (Londres, 1942), matrizes de muitas ONG’s contemporâneas. 

 
5.2. As décadas de 1950 e 1960 

 

O lançamento do Plano Marshall forçava os países europeus a uma forma de 

“solidariedade imposta” (Pignatelli, 2016: 21) por falta de alternativa e coincidiu, ou 

talvez não, igualmente em 1948, com a criação da Organização Económica de 

Cooperação Europeia (OECE), predecessora da OCDE. 

No ano seguinte (1949), Harry Truman propõe-se alargar o plano de auxílio 

americano aos países ameaçados, interna e/ou externamente, pelo comunismo. É neste 

contexto que se insere o apoio prestado à Coreia do Sul e a Taiwan em 1954. 

No decurso da década da 1950, afirmam Martinussen e Pedersen (Apud Pignatelli, 

2016: 22) que a ajuda para o desenvolvimento é alargada aos países do Médio Oriente e 

Ásia e, posteriormente, também à América Latina e países africanos. 
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De acordo com aquela dupla de especialistas, aquilo que motivava o Plano Marshall 

prendia-se com questões relacionadas com a segurança nacional e com interesses 

comerciais: os EUA pretendiam «fortalecer a sua posição na Europa e impedir o avanço 

do comunismo e igualmente reconstruir uma Europa livre que permitisse expandir para 

aí os negócios norte-americanos» (Pignatelli, 2016: 22). 

Convém, no entanto, fazer uma importante ressalva relativamente ao seguinte: 

embora os interesses comerciais tenham tido preponderância no apoio prestado pelos 

EUA aos países em desenvolvimento, as questões concernentes à segurança nacional 

foram encaradas como sendo francamente prioritárias. O combate à expansão do 

comunismo seria, desde Truman e até à década de 1990, considerado como o motor da 

ajuda internacional, muito embora, entre portas, os governantes estadunidenses vendem-

se à população a ideia segundo a qual, auxiliar os países pobres a desenvolverem-se 

economicamente, seria um imperativo de natureza ética, assistindo-se, assim, à promoção 

de uma pseudo-dimensão humanitária da ajuda internacional. 

À semelhança do que acontecia nos EUA, a então República Federal da Alemanha 

(RFA) via na segurança nacional o leitmotiv para a ajuda internacional. Repare-se que, 

até à década de 1980, todo o apoio concedido pela RFA tinha como premissa o não 

reconhecimento por parte dos países recetores da ajuda da República Democrática da 

Alemanha (RDA). 

Quanto à Grã-Bretanha e à França, dizem-nos Martinussen e Pedersen (Apud 

Pignatelli, 2016: 22) que a ajuda prestada foi orientada, essencialmente, para as suas 

antigas colónias e que, embora, oficialmente, as motivações se prendessem com questões 

de ordem ética, em boa verdade, os interesses comerciais seriam prevalecentes: auxiliar 

os países integrantes dos seus antigos impérios seria uma forma de continuar a garantir o 

acesso aos recursos naturais e aos mercados desses territórios.  

Ainda relativamente a este período, os mesmos Martinussen e Pedersen (Apud 

Pignatelli, 2016: 23) fazem referência aos países nórdicos, que teriam estabelecido os 

seus programas de ajuda internacional com base no critério da obrigação moral e 

humanitária. Desde o final da década de 1940 que era consensual para estes estados que 

os países com um grau de desenvolvimento económico-industrial mediano deveriam, 

através da ONU, promover a ajuda ao desenvolvimento dos países mais pobres, o que se 
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prendia com a ideia de que aquele importante organismo internacional se constituía como 

uma estrutura capaz de assegurar a paz e a estabilidade no pós-guerra. 

 
5.3. As primeiras décadas do desenvolvimento (1960-1970) 

 

Eis-nos chegados ao período em que a atenção se concentrou, verdadeiramente, nos 

países em vias de desenvolvimento (PVD). A evolução da conjuntura internacional 

conduziu a que o auxílio externo passasse a ser percebido como uma forma de manter a 

influência do Norte sobre o Sul. No seio da OCDE, é criado, no ano de 1961, o CAD, 

com o intuito de monitorizar a ajuda internacional prestada pelos países dadores. Acima 

de tudo, sãos os interesses da política externa que dinamizam a ajuda ao desenvolvimento. 

Falamos de uma época em que conceito de desenvolvimento se encontrava 

profundamente identificado com o de crescimento económico e o de ajuda, se apresentava 

«extremamente vasto e impreciso, abarcando todo o tipo de ações públicas e privadas: 

doações, empréstimos, investimentos diretos, etc» (Pignatelli: 2016: 23). 

Apesar dos avultados investimentos efetuados, a primeira década do desenvolvimento 

redunda num rotundo fracasso, que se estende à década seguinte (1970). Ainda assim, é 

durante este período que a ideia de desenvolvimento socioeconómico ou de 

desenvolvimento integrado começa a ganhar corpo. Embora nunca perdendo de vista os 

objetivos de natureza económica, questões sociais como a melhoria das condições de vida 

das populações rurais e urbanas, o respeito pelas minorias e a igualdade de género, 

começam, agora, a adquirir preponderância.  

Os países do Norte, entretanto, confrontados com a crise petrolífera iniciada em 

outubro de 1973, desinteressam-se, de alguma forma, da cooperação. Simultaneamente, 

no hemisfério sul, um conjunto de estados pugna pelo estabelecimento de uma Nova 

Ordem Económica Internacional, na qual fosse possível cooperar horizontalmente. Esta 

questão acaba por ser debatida na Assembleia Geral da ONU em 1974. 

O insucesso é estrondoso, tornando-se evidente que os países em desenvolvimento 

não tinham conseguido alcançar as metas a que se tinham proposto. No início da década 

de 1980, «a dívida externa atinge valores impensáveis, a pobreza é maior do que nunca e 

as estruturas de produção dos países em desenvolvimento pouco se haviam alterado com 

a ajuda recebida» (Pignatelli: 2016: 24). 
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Entendido como tendo a sua origem em questões endógenas aos países em 

desenvolvimento, este insucesso conduz à ideia de que seria necessário reorientar a ajuda 

externa, que passa a estar condicionada pelos Planos de Ajustamento Estrutural (PAE).  

Entre os dirigentes dos grandes dadores (EUA, Inglaterra e Alemanha) «acertou-se assim, 

a ideia de uma menor intervenção dos estados e de um incentivo a ajustamentos 

estruturais para o desenvolvimento nos países recetores» (p. 24). 
 

5.4. O período pós-Guerra Fria (1990) 

 

O contexto geopolítico internacional da Guerra Fria, diz-nos Pignatelli (p. 24), 

conduziu a que a ajuda internacional passasse a ser compreendida como encontrando-se 

polarizada entre o Norte e o Sul, ou seja, os países do Norte a ajudarem e os do Sul a 

serem ajudados. 

Durante este período, são sobretudo imperativos de natureza estratégica, política e 

económica que norteiam a cooperação. Tal facto, torna-se tão mais evidente se atentarmos 

à posição dos blocos nesta matéria: 

 
«os países do chamado bloco de Leste desresponsabilizaram-se do apoio aos países do dito "Terceiro 
Mundo", porque não tinham tido qualquer responsabilidade colonial, limitando por isso a cooperação 
ao seu interesse estratégico. Já os países do bloco Ocidental, pretendem que o desenvolvimento das 
ex-colónias obedeça à matriz que os conduziu a eles próprios ao desenvolvimento.» (p. 24) 
 

  

Com o virar da década assiste-se à queda dos regimes comunistas e ao 

desmembramento da URSS, sendo evidentes as repercussões ao nível da ajuda 

internacional. Por um lado, há um grupo de dadores que desaparece. Embora os países de 

Leste não tenham sido tão generosos quanto os estados-membros do CAD, o auxílio que 

prestaram a países como Cuba, Nicarágua, Afeganistão, Camboja, Etiópia ou Vietname 

não pode ser considerado despiciendo. Por outro lado, aumentou o número de países 

recetores de ajuda: estes e os estados recém-formados. 

Entretanto, com o fim do chamado “perigo eminente”, os países integrantes do CAD, 

e em particular os EUA e o Canadá, desinteressam-se da ajuda internacional, sendo os 

orçamentos a ela dedicados substancialmente reduzidos. 

O fim da bipolaridade origina, igualmente, graves conflitos étnicos. Os milhares de 

refugiados deles resultantes fizeram com que a necessidade de ajuda internacional 
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aumentasse substancialmente, através de ações de peace-keeping e de ajuda humanitária 

de emergência (p. 25). 

A nova ordem unipolar e a diversificação das áreas do desenvolvimento social 

obrigava a novas estratégias e instrumentos de ajuda. A conjuntura internacional abrira 

portas a novos recetores, os fundos disponíveis eram, porém, mais escassos, o que 

obrigava a uma cooperação mais racionalizada no sentido de uma ajuda mais concentrada 

e mais barata. Esta racionalização levou a uma redefinição de estratégias, nomeadamente: 

 

a) um aumento do apoio a programas setoriais (que eram centralizados e discutidos 

no BM e FMI para definir os programas macroeconómicos); 

b) o incremento do diálogo político entre dadores e recetores para concertar e tornar 

eficazes as políticas da ajuda; 

c) um cuidado na seletividade, dado que, levantada a preocupação pela eficácia da 

ajuda, os alvos da ajuda passaram a ser selecionados com base em critérios 

(económico, político e social), o que possibilita concentrar e documentar 

resultados; 

d) o empenho na capacitação e desenvolvimento, através do fortalecimento das 

instituições nacionais, pela necessidade de preparar os estados recetores para gerir 

e dar continuidade aos programas de desenvolvimento localmente (p. 25). 

 
5.5. Insucessos da ajuda internacional ao desenvolvimento 

 

A década de 1960, ficou marcada, por exemplo, pelo lançamento de grandes projetos 

de apoio à indústria, mas que apenas beneficiaram um escasso número de indivíduos. Foi 

ainda durante este período que se assistiu ao surgimento de projetos mais tarde apelidados 

de "Elefante Branco" porque nitidamente desfasados das realidades que, supostamente, 

pretendiam beneficiar. Constata-se que o influxo de capital não criara dinâmicas de 

desenvolvimento. 

Na década seguinte, os países doadores conhecem profundos períodos de recessão, 

alheando-se, por isso, da ajuda internacional ao desenvolvimento. Enquanto isso, os 

países do Sul clamam pelo estabelecimento de uma nova política de cooperação por esta 

se ter revelado ineficaz. Assim, afirma Pignatelli (p. 27), «a ajuda torna-se condicionada 
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nos tempos seguintes a mudanças macroeconómicas nos PVD, os projetos individuais, 

até então dominantes, dão lugar a projetos setoriais (agricultura, por ex.) e de ajustamento 

estrutural, o que leva a concluir que os anos 1980 foram uma década perdida para o 

desenvolvimento». 

Nos anos 1990, acrescenta ainda a autora, «mantém-se o condicionamento às 

reformas económicas e introduzem-se condicionamentos políticos, passa a ser dada 

prioridade ao desenvolvimento humano e a incentivos para que os PVD atenuem a sua 

dependência da ajuda» (p. 27). 
 

Figura 2 - Evolução da Cooperação Internacional 

Década Contexto 
Internacional Cooperação Noção de Desenvolvimento 

Séc. XIX 
e início 
Séc. XX 

Impérios Coloniais 

• Ajuda assistencialista dos 
europeus às colónias para 
acelerar o seu progresso, a par 
da evangelização pelas missões. 

• Presentear chefes locais e 
warlords para apoio nas guerras 
de conquista e pacificação e 
cooptação das populações, de 
modo a facilitar o comércio 

• Colonizar é sinónimo de 
Desenvolvimento 

60 

Independências 
 
 
Guerra Fria 

• Forma de promover a 
estabilidade e uma orientação 
política a par da criação de 
mercados de escoamento, do 
fornecimento de matérias-
primas e de investimento no 
estrangeiro 

• Cooperação como investimento 
geoestratégico. 

• Forma dominante: ajuda 
projeto. 

• Desenvolvimento é igual 
a crescimento 
económico 

70 Crise do Petróleo 
(1973) 

• As determinantes económicas 
dos doadores continuam a 
comandar a política de 
cooperação. 

• Política de auxílio engloba 
também a satisfação de 
necessidades básicas. 

• Desenvolvimento 
Integrado 

• Desenvolvimento 
socioeconómico 

80 

Atenuação da 
Guerra Fria 
 
Fim da Guerra Fria 

• Política de Ajuda condicionada 
pela aplicação dos PAE (Planos 
de Ajustamento Estrutural). A 
responsabilidade do fracasso é 
remetida para a estrutura interna 
dos países recetores. 

• Passagem para ajuda a 
programas setoriais (rurais). 

• Desenvolvimento pela 
economia de mercado e 
abertura ao exterior 
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Década Contexto 
Internacional Cooperação Noção de Desenvolvimento 

90 

Desmembramento 
do Leste Europeu 
 
Unipolaridade 

• Continuação da ajuda ligada aos 
PAE. Reformas 
macroeconómicas. 

• Aparecimento do 
condicionamento político, 
abertura ao multipartidarismo e 
democratização nos moldes 
ocidentais. 

• Reabilitação dos estados 
através da abertura de 
programas de crédito, por 
ONGs, programas setoriais por 
via de linhas ministeriais e 
comunidades locais por via da 
administração local. 

• Aparecimento de políticas e 
estratégias de “alívio da 
pobreza”. 

• Desenvolvimento 
sustentável 
 

• Introdução de 
preocupações com os 
grupos vulneráveis 

2000 
11/setembro • Segurança contra Terrorismo. 

• Declaração do Milénio – 8 
ODM. 

• Ecodesenvolvimento 
• Etnodesenvolvimento 

2015 

Início do 
Antropoceno? 

• Segurança contra Terrorismo. 
• Apoio aos Refugiados 
• Agenda Global para o 

Desenvolvimento Pós-2015 – 
17 ODM – Agenda 2030 

• Desenvolvimento 
sustentável 

    
Fonte: Pignatelli, 2016: 26-27 

 

 

6. Motivações para a ajuda 

 
Os motivos para dar e receber assistência ao desenvolvimento, diz-nos Pignatelli 

(2106: 27) variam de país para país e têm vindo a alterar-se ao longo das últimas cinco 

décadas. Importa aqui distinguir entre motivações, interesses e valores presentes no 

processo de ajuda internacional. A verdade é que os motivos e os interesses nem sempre 

são necessariamente consistentes, nem os valores, i.e., a importância relativa atribuída na 

ajuda, coincide. O governo de um país pode garantir ajuda internacional motivada 

sobretudo por questões de segurança nacional ou devido a interesses comerciais e dizer 

aos seus cidadãos e contribuintes que o fazem por motivos altruístas. 

As mais importantes motivações para a cooperação internacional relacionam-se com 

princípios morais e humanitários, considerações políticas, de segurança nacional, 
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questões económicas e comerciais ou ainda razões ambientais. Existem, no entanto, 

outras razões para a ajuda estrangeira, nomeadamente: 

 
(...) esta funcionar como forma de aprovação diplomática ou para estender a influência cultural ou 
política (soft power) num determinado estado, como recompensa de um país a outro por determinado 
comportamento que lhe agradou, para ganhar um aliado militar, como tática de assistência social 
integrada nas ações psicológicas (Psyops) em operações de guerra de contrassubversão, por exemplo, 
ou ainda para fornecer as infraestruturas necessárias à extração de determinados recursos que 
interessam ao dador, ou promover o acesso ao comércio de determinados mercados. (pp. 27-28) 

 

Nos últimos anos, tem sido reforçada a ênfase, nomeadamente pela UE, em novas 

questões, que vão desde a necessidade de defesa e promoção ambiental global, à limitação 

das migrações internacionais (reduzindo a imigração e os fluxos de refugiados, pagando 

a outros estados que os recebam), à redução do tráfico de estupefacientes, à redução do 

risco de infeção pelo HIV, até à luta contra o terrorismo. 

As motivações morais e humanitárias assentam no princípio segundo o qual “quem 

tem mais deve dar a quem tem menos” e pode ser encontrado associado nomeadamente 

a valores como a fraternidade, solidariedade ou caridade defendida em certos sistemas 

religiosos ou laicos como sejam determinadas ideologias, políticas que não serão neste 

âmbito aprofundadas. Se tal princípio é válido para a relação entre as pessoas, de igual 

forma ele deve ser sustentado nas relações internacionais. Que a ajuda internacional é 

uma obrigação ou dever moral dos estados, vem expresso já desde 1969, no Relatório 

Pearson que, por seu turno, já anunciava também que dessa ajuda viria retorno, i.e., trás 

vantagens. As motivações exclusivamente humanitárias e morais, no entanto, são 

raramente invocadas no debate internacional e aparecem normalmente diluídas ou 

combinadas com outras. Nos debates mais recentes, à conjugação das motivações morais 

e humanitárias com os interesses particulares dos países dadores designa-se 

Internacionalismo Humano (Martinussen e Pederson, Apud Pignaleteli, 2005: 10). 

Ao longo da história, muitos estados têm recorrido à interajuda a nível militar 

socorrendo-se do argumento humanitário ou almejando a segurança nacional, mas 

concebendo-a de modo a garantir os seus interesses políticos concretos, da mesma forma 

que as alianças políticas têm servido, frequentemente, para salvaguardar interesses 

económicos estrategicamente delineados pelos estados. Daí que o argumento da 

segurança nacional seja usado na retórica dos estados acompanhando as alianças políticas 

que são estabelecidas entre eles (como é o caso de Israel, por exemplo), embora na 
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realidade possam existir interesses económicos subjacentes a tais alianças, 

designadamente privilégios quanto ao acesso a determinados recursos ou mercados, como 

sucede na ajuda que é prestada ainda hoje pelos ex-colonizadores aos novos estados, não 

sendo apenas a ligação histórica que a justifica. Estas alianças (como a Lusofonia, 

Francofonia, Hispanofonia, Dutch West Indies) só encontram oficialização pela mão dos 

britânicos na Commonwealth. Mesmo países como os EUA, o Japão e a Alemanha que 

não tiveram grandes impérios, não ficaram indiferentes a esta motivação, afirmam 

Martinussen e Pederson (Apud Pignatelli: 2016, 29). De entre as estratégias usadas na 

cooperação internacional que mostram isto, é a prática da ajuda internacional vinculada: 

por acordos tácitos ou combinações não-oficiais a determinados projetos, ou à 

implementação de determinadas políticas ou reformas institucionais. Uma das formas de 

vinculação usada foi a exigência por parte do doador de que o empréstimo concedido 

devesse ser usado para comprar bens e serviços por ele facultados. O CAD tem tentado 

regular o tipo de vinculação da ajuda internacional, mas tem encontrado aí sérias 

dificuldades por parte dos países doadores. Os estados dadores como a Inglaterra ou a 

França procuram mostrar boa fé, revelando o propósito de continuar a aumentar a 

percentagem de ajuda desvinculada, quantificando-a e referindo-a formalmente nos seus 

relatórios e planos. Contudo, constata-se que os países que apoiam uma ajuda mais 

descomprometida são os que dão uma menor fatia do seu PIB e só uma pequena parte 

dessa ajuda vai para os países pobres. A cooperação militar, por seu lado, deixou de ser 

contabilizada como ajuda, como foi também já referido. Resta mencionar as 

considerações de natureza ambiental que, a partir dos anos 80, se juntaram às restantes 

motivações que movem os dadores na ajuda internacional. Desde a conferencia de 

Estocolmo, em 1972, que surgiu o dilema de as maiores jazidas de recursos naturais se 

localizarem em contextos fora do controlo dos países que podem evitar a sua devastação 

(Roberts et al, Apud Pignatelli, 2016: 29). Daí, passou a ser prioritário substituir a ideia 

da caridade para com um estado por uma conceção da ajuda como pagamento por um 

serviço prestado à humanidade (por exemplo, por deter e manter uma floresta tropical ou 

determinadas espécies em extinção que importa proteger). A concertação do diálogo 

político no sentido de introduzir as questões ambientais a par da pobreza e do 

desenvolvimento na agenda da ajuda internacional surge com o relatório de 1987 “O 

nosso futuro comum" da Comissão Mundial de Ambiente e Desenvolvimento, dirigida 
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pelo então primeiro ministro norueguês Brundtland, no qual é defendida a integração da 

preocupação global pelo ambiente do planeta, de forma a garantir um futuro viável 

baseado no desenvolvimento sustentável. Um fator importante neste contexto seria o 

aumento da ajuda internacional dos países ricos aos pobres para que estes pudessem 

implementar políticas ambientais. No plano oficial, segue-se a Conferencia da ONU para 

o Ambiente e Desenvolvimento ("Cimeira do Rio" de Janeiro, 1992) na qual se começou 

a enfatizar a importância da segurança do ambiente e a necessidade de interligação de 

esforços comuns no combate à poluição e preservação da natureza como imperativos que 

devem estar na base da cooperação entre os estados. Iniciara, igualmente, a consciência 

internacional de que o aumento populacional gerava pressão sobre os ecossistemas e que 

a pobreza, igualmente, degrada o ambiente. Desde então, os países industrializados têm 

considerado que a ajuda ao desenvolvimento é um aspeto crucial para melhorar o 

ambiente global. Atualmente, as alterações climáticas mantêm-se como preocupação 

primordial dos estados, ideia que se viu reforçada na cimeira mundial do clima de Paris, 

em novembro de 2015 (Pigantelli, 2016: 30). 

 
6.1. Argumentos a favor e contra a ajuda internacional 

 

Como podemos observar, pode existir uma diferença significativa entre as motivações 

declaradas para a ajuda internacional e as reais motivações para o fazer. Que teoria é que 

justifica a ajuda? Será possível justificar teoricamente a ajuda internacional? Podemos 

afirmar, com base no crescimento existente e na teoria do desenvolvimento, que a ajuda 

internacional promove o desenvolvimento em sentido estrito? 

Há, desde os anos 1950, um importante debate em torno desta questão. Comecemos 

por dizer que, de acordo com os modelos teóricos que têm sido formulados em seu torno, 

a assistência ao desenvolvimento não é nem condição necessária nem suficiente para o 

crescimento e desenvolvimento. Ou seja, o desenvolvimento pode existir sem ajuda e nem 

sempre esta gera desenvolvimento. O crescimento económico pode ser alcançado sem 

ajuda internacional e não é garantido que esta resulte necessariamente em crescimento e 

em desenvolvimento (Martinussen e Pedersen, Apud Pignatelli, 2016: 30). 

As primeiras teorias económicas que apoiavam a APD encontravam-se baseadas na 

análise do papel que a formação de capital desempenhava no crescimento, assumindo que 
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o investimento gera desenvolvimento. Mais tarde surgem analistas que defenderiam que 

é precisamente na formação de capital que residia o problema básico dos países em 

desenvolvimento. Asante (1985) ou Moyo (2010) afirmam que não só a questão é 

complexa como muitos programas de desenvolvimento tiveram efeitos perversos, 

nomeadamente pela sua ação, durante décadas, em diversos países e regiões de África. 

Easterly (2006) refere-se também aos efeitos nefastos de desincentivo que a ajuda gera 

em países pobres, associando-a à "maldição dos recursos" e ao "cartel da ajuda" que se 

encontra nas mãos das grandes Organizações Internacionais (OI) enquanto Shikwati 

(2005) aponta para o problema da corrupção gerada no seio político ligada à cooperação. 

Mas, vários economistas têm vindo, durante as últimas três décadas, a afirmar que os 

efeitos da transferência de capital dependem de muitos outros fatores, incluindo aqui a 

política económica do país recetor da ajuda. Injetar capitais é só uma das formas da ajuda. 

Existem argumentos pró-ajuda internacional a populações de países pobres, como Singer 

(s.d.) que defende que esta, se não potenciar o crescimento, pode prevenir o declínio 

cumulativo. Outros sustentam (ironizando, inclusive) que nem as transferências de capital 

nem outros apoios beneficiam necessariamente os mais pobres, pelo que o problema não 

está na ajuda mas na forma como ela é gerida. O sueco Myrdal já havia defendido em 

Asian Drama: An inquiry into the poverty of nations, dado à estampa em 1968, uma teoria 

compreensiva e multicausal que integre diversos modelos de desenvolvimento. As 

abordagens pós-coloniais têm também apresentado argumentação crítica, apontando para 

o neocolonialismo, subalternidade, perpetuação da dependência e os debates sobre 

agendas centro-periferia. 

As motivações morais e humanitárias têm sido criticadas por alguns setores que 

rejeitam liminarmente a suposta obrigação moral de os países ricos terem de ajudar os 

pobres. Peter Bauer (1981), citados por Martinussen e Petersen (Apud Pignatelli, 2016: 

31) por exemplo, defende que não há nenhum motivo para que os países ricos se sintam 

responsáveis pela pobreza de outros países, exceto se acumularam essa riqueza de modo 

injusto. A situação favorável ou desfavorável é apenas o resultado de esforços feitos pelos 

próprios, considerando inaceitável que países mais pobres cobrem impostos aos seus 

cidadãos para financiar a ajuda internacional. O autor considera mesmo que isso constitui 

uma violação dos direitos de propriedade individual. Outros rejeitam, mas apenas 

parcialmente e outros ainda defendem que, como a ajuda internacional não tem ajudado 
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ao desenvolvimento e provavelmente não ajudará, a tal obrigação moral é simplesmente 

irrelevante. Em jeito de contracrítica, é dito também que a riqueza dos países 

industrializados (PD) é feita à custa dos recursos dos que estão em desenvolvimento 

(PVD). 

Quanto às motivações dos países recetores para receberem ajuda internacional, essas 

são as já enunciadas: os governos dos estados recetores querem ajuda internacional para 

promoverem o desenvolvimento económico e social. Mas, ao contrário do que pensam os 

cidadãos dos países dadores, os países em vias de desenvolvimento não aceitam pura e 

simplesmente a ajuda internacional: estão normalmente dispostos para negociar as 

condições de ajuda – quase sempre querem discutir a vinculação (condicionalidade) da 

ajuda a nível de segurança e de interesses comerciais que os doadores bilaterais 

normalmente impõem e preferem que ela não exista, preferindo a ajuda sob a forma de 

empréstimos cujo pagamento possa ser suavizado; ou em alguns casos, recusam mesmo 

a ajuda, especialmente a bilateral. Isto aconteceu precisamente com a Grã-Bretanha que 

viu a sua oferta a algumas ex-colónias recusada por receios relativos a neo-dependências 

(Martinussen e Pedersen, Apud Pignatelli: 2016, 32). O documento de referência neste 

âmbito é o relatório da South Comission (1990) produzido por 28 individualidades do 

hemisfério sul sobre "Os Desafios do Sul". Este documento refere precisamente a 

preferência pela a ajuda multilateral (mais desvinculada e porque muitos dos países 

recetores de ajuda são membros das organizações internacionais como a ONU, podendo 

assim exercer algum tipo de influência sobre o processo de ajuda internacional), reforça 

já naquela altura, a vontade de estreitar parcerias de cooperação sul-sul e apontar para a 

eficácia da ajuda ao desenvolvimento. Depois de muitos anos de experiência com diversas 

formas de ajuda, formaram-se nos países em desenvolvimento grupos de pressão que 

contestam e querem ver a ajuda internacional faseada ou radicalmente alterada 

(Martinussen e Pedersen, Apud Pignatelli: 2016, 32). Existiram e existirão sempre, nestes 

países, grupos internos que são contra a ajuda internacional por acreditarem que isso não 

só cria e perpetua dependências como piora a corrupção dos países recetores. 
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7. Dimensões e setores da cooperação internacional 

 

A Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) compreende três vertentes 

fundamentais: a cooperação técnica (CT), a cooperação financeira (CF) e a ajuda 

humanitária (AH), também denominada de commodity assistance. Vejamos, 

seguidamente, em que consiste cada uma delas. 

 
7.1. A cooperação técnica 

 

Segundo Afonso e Fernandes (2005, 73), a CT constitui-se, desde o início, como um 

dos pilares a Ajuda, representando 25% do total da APD. 

De acordo com o CAD (1992, 61), a CT tem vários objetivos, de entre os quais 

destacamos: a) o desenvolvimento de recursos humanos (com o intuito de permitir o 

desenvolvimento institucional) e b) o fortalecimento e melhoria das instituições 

indispensáveis ao desenvolvimento sustentável. 

Entre os principais instrumentos da cooperação técnica, há cinco estratégias que 

importa destacar: assegurar o acesso formação; disponibilizar peritos estrangeiros e 

nacionais; prestar aconselhamento político e técnico; assistência a nível da preparação de 

estudos; e contribuir para o desenvolvimento dos domínios da ciência, investigação e 

tecnologia (Pignatelli: 2016, 33). 

Em traços muitos gerias podemos afirmar que CT pura assenta na disponibilização de 

recursos humanos (professores, voluntários e peritos: pessoal de cooperação técnica) ou 

na promoção de ações centradas no desenvolvimento dos recursos humanos (ensino, 

formação, informação). 

Falamos de um tipo de cooperação  fundamentalmente constituído por donativos 

(Afonso e Fernandes: 2005, 73), quer se destinem a ser utilizados pelos PVD (para 

financiar a educação ou formação profissional no país), quer se destinem a financiar a 

formação no exterior (bolsas de estudo e de formação profissional no estrangeiro), ou 

ainda para financiar custos dos docentes, administradores, conselheiros, peritos técnicos, 

voluntários dos PD, que trabalhem nesses países. 

Considerado como um instrumento fundamental para a melhoria das capacidades 

humanas e institucionais, a CT é percecionada como um elemento essencial em qualquer 
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programa de cooperação, seja ele bilateral ou multilateral. Ainda assim, importa não 

perder de vista as extremas dificuldades em termos de ação que tem revelado, na medida 

em que a sua eficácia depende, em grande parte, do funcionamento de estruturas nos PVD 

que ela própria visa desenvolver. 

 
7.2. A cooperação financeira 

 

De acordo com Afonso e Fernandes (2005, 74), a CF é a vertente da APD que se 

destina a objetivos de desenvolvimento económico, e os seus instrumentos assumem 

diversas formas, cada um com diferentes estruturas de gestão, mecanismos de prestação 

de contas e condições associadas, sendo a principal distinção efetuada entre a ajuda-

projeto e a ajuda-programa. 

A primeira, tem-se revelado como um dos principais instrumentos da cooperação por 

se acreditar ser uma forma bastante versátil e eficiente de canalizar capitais com um 

menor risco de má utilização dos mesmos. Bem adaptável a cada situação e objetivos de 

ajuda, permite, igualmente, identificar claramente os beneficiários (Pignatelli, 2016: 33). 

Contudo, atendendo às críticas de que tem sido alvo, «este tipo de ajuda tem obrigado os 

projetos a não serem desenhados de modo tão top-down, a envolverem mais as estruturas 

locais e serem integradores das políticas do setor» (p. 33). A ajuda-projeto pode ser gerida 

de diferentes modos: através do governo recetor, pelos doadores ou por uma Organização 

Não Governamental para o Desenvolvimento (ONGD) ou entidade privada a quem o 

doador concede uma subvenção contratualizada. 

A segunda, corresponde, segundo a CAD, a todas as contribuições outorgadas a um 

beneficiário para o seu desenvolvimento, em geral. A OCDE aponta a existência de quatro 

categorias de ajuda através de programas: ajuda geral a programas, setorial (a abordagem 

setorial pretende-se hoje integrada (wide approach – SWAP), ajuda alimentar-programa 

e de alívio da dívida. Ultimamente, a modalidade mais ambiciosa tem sido a ajuda na 

forma de apoio direto aos pressupostos do beneficiário. A este propósito afirma Pignatelli 

(p. 34) que: 

 
«A ajuda geral pode ir no sentido de apoios à balança de pagamentos, ao alívio da dívida, às 

importações ou aos apoios ao orçamento - o mais eficaz na capacitação local. Há ainda os créditos 
concessionados (créditos APD), polémicos e questionáveis porque são vistos como ajuda ligada, 
traduzindo-se em empréstimos a juros mais baixos que os do mercado internacional de capitais. 
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Finalmente, o microcrédito, o instrumento de cooperação e promoção do setor informal das 
economias dos PVD sob a forma de pequenos empréstimos para iniciativas individuais e/ou de 
pequenas empresas, que mereceu um Nobel da economia.» 

 
 

Importa ainda aludir ao cofinanciamento das ONGDs por parte dos países doadores, 

que, nos últimos tempos, tem conhecido um forte incremento. Tanto a Norte quanto a Sul, 

se tem assistido à desmultiplicação deste tipo de organizações e ao estreitamento de laços 

entre estas e os países dadores que procuram, assim, aumentar a sua capacidade operativa.  

 
7.3. A Ajuda Humanitária 

 

A AH concerne todo o tipo de assistência rápida prestada a organizações, estados ou 

populações em sofrimento, provocado por catástrofes naturais ou por questões de 

natureza antropogénica (como, por exemplo, a guerra) e engloba a ajuda alimentar, de 

emergência, a ajuda aos refugiados, deslocados e repatriados, a ajuda de reabilitação e 

reconstrução e a prevenção de conflitos e desastres naturais (pp. 34-5). Este tipo de ajuda 

não deve ser confundido com a chamada Intervenção Humanitária de Emergência, que 

diz respeito à proteção prestada por forças armadas a civis, em casos de opressão ou 

genocídio. Não visa a resolução de causas, mas sim dos efeitos de uma determinada 

situação de crise: cataclismos naturais, carências alimentares e de saúde e resultados de 

guerras e conflitos. 

A Ajuda Alimentar é, usualmente, prestada por organismos internacionais como o 

Programa Alimentar Mundial (PAM) e por ONGDs. Apesar da sua reconhecida 

importância, se pensarmos na dimensão do problema da fome nas diversas áreas do globo, 

pode ter efeitos extremamente perversos como a indução de novos hábitos alimentares, 

diferentes dos locais, o que não contribui para o desenvolvimento; o desincentivo da 

produção local; e, no caso em que os governos recetores optam não pela doação mas pela 

venda, são frequentes as tensões provocadas pela receita obtida com tal venda. Assim e a 

este propósito, afirma Pignatelli (2016, 35): 

 
«ser hoje reconhecida a importância de cruzar ou aliar esta motivação da ajuda que incide sobre a 
determinação do mapa da fome, às suas causas, trabalhando ao nível da promoção de atividades 
agrícolas a par de ações ao nível das políticas de combate à pobreza e exclusão social (os aspetos 
sociopolíticos da fome).» 
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Do ponto de vista operacional, a ajuda alimentar desdobra-se, de acordo com os 

objetivos que persegue, em: ajuda alimentar projeto, ajuda alimentar programa e ajuda 

alimentar de emergência (Afonso e Fernandes: 2005, 92). 

Relativamente à Ajuda de Emergência, componente da ajuda alimentar, esta pode ser 

canalizada através de organismos internacionais e ONGDs e é responsável pelo 

fornecimento de medicamentos, vestuário, alimentos e outros elementos essenciais a 

populações afetadas por calamidades de diferentes géneros. Falamos de um tipo de ajuda 

bastante frequente em casos de guerra, muito embora, possa, paradoxalmente, contribuir 

para a manutenção do conflito. 

A Ajuda aos Refugiados, Deslocados e Repatriados constitui, igualmente, uma parte 

importante da ajuda humanitária. Através dela se procura fomentar a autossuficiência em 

fase de emergência e o estabelecimento definitivo das populações. Em consequência da 

mobilidade e deslocamentos populacionais, visa apoiar no repatriamento e reencontro de 

familiares separados (p. 90). 

Concentremos agora a nossa atenção na Ajuda de Reabilitação e Reconstrução, cujo 

objetivo é minimizar o impacto de desastres ao nível material (arquitetónico, patrimonial, 

de infraestruturas e instituições básicas) de modo a assegurar a reedificação ou o 

estabelecimento sustentável das populações aflitas. 

Finalmente, importa mencionar a Prevenção de Conflitos e Desastres Naturais. De 

acordo com Afonso e Fernandes (2005, 92), diz respeito às ações empreendidas a curto, 

médio e longo prazo com o objetivo de evitar a eclosão de um conflito latente ou, no caso 

de este se manifestar, impedir a sua passagem para uma situação de violência aberta ou o 

seu reaparecimento. O principal objetivo destas ações é proteger as comunidades em 

situação de risco, mediante a utilização do sistema de alerta prévio (Early Warning 

Systems) e de medidas de intervenção adequadas. Neste âmbito integram-se as ações 

destinadas a fortalecer a paz, nomeadamente a diplomacia preventiva, que se refere a 

ações para evitar que disputas que emergem entre partes culminem em conflito e/ou para 

limitar o alcance deste se ele ocorrer. À semelhança dos demais mecanismos, também 

este tem sido objeto de críticas quanto às motivações e efeitos subjacentes. 
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7.4. Setores da APD 

 

De entre os principais setores da APD, merecem particular destaque aqueles que 

passamos a elencar: 

 

a) o setor das infraestruturas sociais e serviços, que inclui a educação, saúde, 

programas populacionais, saúde reprodutiva, água e saneamento, conflitos, paz e 

segurança. Os países doadores valorizam bastante este sector e dentro dele a 

educação das populações dos PVD, em particular, recebe uma parte significativa 

do apoio, seja sob a forma bilateral seja multilateral. Já os países recetores 

privilegiam mais outros sectores, de tal forma que foi necessário impor a "regra 

do 20/20": doadores e recetores comprometem-se a que 20% da sua concessão 

seja usada no sector social; 

b) o setor dos serviços e infraestruturas económicas, dos transportes, comunicações, 

energia, serviços financeiros e bancários, etc.; 

c) o setor de produção, englobando a agricultura, indústria, mineração e construção, 

comércio e turismo; 

d) o setor da dívida, dedicada ao apoio na renegociação (reescalonamento) do 

pagamento da dívida dos países recetores. Registou nos primeiros 8 anos do 

século XXI, de acordo com os dados da OCDE, o maior aumento em termos de 

valores reais relativamente aos restantes setores; 

e) o setor da ajuda humanitária; e 

f) o setor de apoio às ONG (Pignatelli: 2016, 36). 
 

8. Guia de um projeto de cooperação 

 

Como vimos, toda a ajuda é, por norma, entregue através de programas e projetos. 

Estes comportam um determinado conjunto espaço-tempo-objetivos bem definidos à 

partida, pressupondo um cuidadoso planeamento das estratégias de implementação, 

designado por "ciclo do projeto". Este ciclo contempla cinco fases: identificação, análise 

e aprovação, implementação e avaliação. A partir de certa altura, à medida que se vai 

desenvolvendo, o projeto ganha tantos sub-objetivos e estratégias para os atingir, que se 
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transforma num Programa. Sachs (2005) constatou que os programas vêm geralmente “de 

cima” (ex. programa de ajustamento estrutural; de apoio à balança de pagamentos; ou 

programas do setor X, por exemplo para apoio à agricultura). O mesmo autor desenvolveu 

uma abordagem em escada, com base numa “economia clínica” que inclui uma série de 

check-lists do que cada sociedade precisa, numa escalada até à modernização, com a 

injeção de apoios dos estados do Ocidente subsidiando agências credenciadas (com o 

argumento de que os PED tendem a ser mais corruptos). Esta ajuda passou a designar-se 

policy-oriented aid. Sachs encontra o seu opositor ideológico em Easterly (2000), que 

apela a uma “researcher's approach”, considerando que cada sociedade é que dita o que 

lhe serve melhor e, portanto, quem está no terreno há mais tempo é que deve ser apoiado, 

limitando-se os de fora a “darem palpites”. Devem ser ajudados indivíduos e agentes 

locais e não os governos, numa perspetiva “de baixo para cima”. 

De qualquer modo, todo o projeto é um conjunto de atividades destinadas a alcançar 

determinados objetivos, dentro de certos parâmetros, num determinado quadro 

conjuntural e num determinado período de tempo. O seu êxito depende e pode ser medido 

e essa avaliação pode ser feita de vários modos: pelo respeito pelos compromissos 

assumidos com todos os agentes envolvidos; por uma equipa competente; pelos 

problemas reais abordados, dado que o processo de desenvolvimento tem de vir do 

parceiro. «Um projeto de cooperação internacional pode ser imaginado metaforicamente 

como um cruzeiro transoceânico pelo que quando se inicia, há que pensar nos seguintes 

eixos: líder, tripulação, rotas, riscos, recursos, tempo e o objetivo: chegar a um porto 

seguro» (Pignatelli, 2016: 37). 

Há também que fazer uma matriz do enquadramento lógico com os objetivos gerais, 

os específicos, os resultados esperados e as atividades ou tarefas a executar, bem como 

um cronograma e o necessário orçamento. Quem, faz o quê, quando e porquê, são 

questões essenciais no planeamento. Pode-se tentar uma análise swot onde se apontam os 

pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças ponderadas para cada projeto. Um quadro 

de mapeamento ou um plano de um projeto de ajuda pode ser delineado na sua forma 

mais simples, como a seguir se apresenta, tendo em conta os agentes que integra: 
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Figura 4 - Agentes do Projeto 

Hierarquia de Agentes Planeado 

 Porque estão envolvidos? Como são envolvidos? 
Primários   
Secundários   
Terciários   
 
Fonte: Pignatelli, 2016: 38 
 

 

Pode-se também fazer uma "árvore de problemas", um esquema do tipo mind-map, 

com as causas e consequências elencadas por encadeamentos sucessivos, arrancando de 

um problema principal, e construir uma "árvore dos objetivos", que represente os 

problemas transformados em meios e recursos reformulados na positiva. Finalmente, 

pode-se ainda fazer um clássico diagrama de Venn em que o tamanho dos círculos reflete 

a importância e o poder relativo de cada grupo dos agentes. 

6-1
Avaliação

1
Programação

2
Identificação do 

Projeto (Análise de 
Objetivos e 
Estratégias)

3
Formulação da 

Solução 
(Pacificação) 

4
Implmentação

Financiamento e 
conjunto de recursos

5
Execução do 

Projeto

Figura 3 - O Ciclo de um Projeto 

 

Fonte: Pignatelli, 2016: 38 
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Outro aspeto fundamental a ter em conta nos projetos de desenvolvimento é a sua 

avaliação. Com efeito, só muito recentemente se começou a dar a atenção devida à tarefa 

de avaliar as muitas dimensões que estão envolvidas num projeto. Assim, como critérios 

de avaliação dos projetos, temos a considerar: a relevância, a eficácia, a eficiência, a 

sustentabilidade (social, financeira, institucional e ambiental) e o impacto. Esta avaliação 

é feita mediante a comparação entre o antes, o durante e o depois da implementação dos 

projetos, colocando os dados dessa comparação numa matriz. No terreno, essa 

comparação é desenvolvida através de ações de monitorização das tarefas planeadas e da 

medição e verificação dos outputs em relação aos objetivos estipulados. 

 

9. Números, áreas programáticas e fatores condicionantes 

 
9.1. Grandes e pequenos dadores da APD 

 

Desde a década de 1950 que os economistas se têm preocupado com a questão de 

saber qual deverá ser o montante do PIB que cada país doador deve considerar para a 

Ajuda Pública ao Desenvolvimento. Podemos começar por dizer que os números 

avançados pelos países membros do CAD e os apurados pelos teóricos que estudam a 

ajuda ao desenvolvimento normalmente não coincidem. Por exemplo, a União Soviética 

que declarou ter contribuído, entre 1976 e 1980, com o equivalente a 1% do seu PIB, 

acabou por ser desmentida posteriormente, do mesmo modo que os valores que os países 

ocidentais apresentam também se encontram, normalmente, inflacionados. O forte apoio 

que a União Soviética deu a países como Cuba, Índia ou Vietname, importando os seus 

produtos a preços extremamente favoráveis, diminuiu nos anos 80 e cessou 

completamente a partir de 1989. Desde então, como já vimos, muitos países que 

formavam a dita União tornaram-se, eles próprios, recetores da ajuda do CAD. 

Por seu lado, a ajuda ao desenvolvimento a partir dos países do Sul, aumentou desde 

a crise petrolífera de 1973, designadamente a vinda dos países da OPEP (Angola, Argélia, 

Líbia, Nigéria, Equador, Venezuela, Arábia saudita, Emiratos, Irão, Kuwait, Iraque e 

Qatar) e dirigiu-se a países árabes como forma de oposição a Israel. Os beneficiários da 

ajuda foram o Egito, a Síria, a Jordânia e os territórios palestinianos. Até final da década 

de 1990, a percentagem com a qual contribuíram foi sempre superior à dos países do 
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CAD. A partir de 1990 a ajuda dos países da OPEP diminuiu para níveis praticamente 

insignificantes tendo mesmo sido interrompida. 

Existe depois, um conjunto de países a que a literatura chama de “pequenos 

doadores”. Esta designação deve ser relativizada por dois motivos: por um lado, na 

perspetiva dos recetores, em muitas situações estes são efetivamente o maior e não o 

menor doador; por outro lado, alguns destes “pequenos doadores” são os únicos que 

conseguem cumprir com o montante dos 0.7% do seu PIB para a APD. Após definições 

de vários economistas e proposta da ONU, determinou-se que os países do CAD 

contribuiriam com 0.7% do seu PIB para a Ajuda ao Desenvolvimento. No entanto, só a 

Suécia (1,1% do PIB), o Luxemburgo (1,07%), a Noruega (0,99%), a Dinamarca (0,85%) 

e o Reino Unido (0,71%) é que conseguiram, em 2014, cumprir com esta cifra, ficando 

as doações dos restantes estados sempre abaixo deste limiar. 

Desde a década de 1970 que os EUA têm sido, de todos os países do CAD, os que 

mais contribuíram para a ajuda internacional para o desenvolvimento, tendo sido, 

praticamente, os responsáveis por metade do total das doações do CAD. Os valores 

reduzem-se com o fim da Guerra Fria, mas retomaram o topo da tabela nos últimos anos. 

A ajuda do Japão subiu, durante o mesmo período muito mais do que a dos EUA (apesar 

de ter, entretanto decaído devido ao tsunami de 2011). O mesmo aconteceu com a França 

que, em meados dos anos 1990, atingiu os níveis da ajuda internacional dos EUA, só 

tendo sido ultrapassada em 2005, pela Inglaterra, como o país europeu que mais contribui. 

Países menores do CAD, tais como a Holanda, a Suécia, a Dinamarca e a Noruega, 

fizeram disparar os valores da ajuda internacional em meados dos anos 1980. 

Nos anos 1970 e 1980, a média do PIB de todos os países do CAD disponibilizada 

para a APD situou-se, sensivelmente, nos 0.35%. Este valor cairia para os 0.22% nos anos 

1990. Nesta década, apenas os países escandinavos e a Holanda conseguiram uma 

contribuição equivalente aos 0.7% do seu PIB. As razões para a diminuição são, 

simultaneamente, políticas e económicas: o fim da Guerra Fria, de que já falámos, tem 

aqui alguma responsabilidade, sendo de referir a despreocupação com as questões de 

segurança nacionais e a forte pressão sobre as finanças públicas que os países do CAD 

sentiam internamente, assim como uma grave crise ao nível do emprego são, 

normalmente, as causas mais apontadas (Pignatelli: 2016, 41). Atualmente, e de acordo 

com os dados mais recentes do Devex, em 2013 os BRICS já apresentavam fluxos de 
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APD de $10 biliões e segundo a OCDE, o total da APD do CAD rondou em 2017, os 

$147,16 biliões. 

 
Figura 5 - Os maiores Dadores e Recetores da APD do CAD 

Grandes doadores Pequenos doadores Maiores Recetores 

1. UE 
2. Holanda 
3. Finlândia 
4. Suíça 
5. Bélgica 
6. Alemanha 
7. Irlanda 
8. França 
9. Membros CAD 
10. Nova Zelândia 
11. Austrália 
12. Áustria 
13. Canadá 
14. Islândia 
15. Japão 
16. EUA 
17. Portugal   

1. Suécia 
2. Luxemburgo 
3. Noruega 
4. Dinamarca 
5. Grã-Bretanha  

1. Mianmar 
2. Afeganistão 
3. Índia 
4. Vietname 
5. Indonésia 
6. Quénia 
7. Etiópia 
8. Paquistão 
9. Tanzânia 
10. Síria 

 
Fonte: Aid at Glance, CAD, 2016 

 

 
9.2. Números da Ajuda Bilateral e Multilateral 

 

A partir dos anos 1980, 30 a 35% do total da APD foi multilateral, isto é, canalizada 

através de organizações internacionais. Existem, igualmente, diferenças entre os países 

do CAD na forma como fazem chegar a sua ajuda aos PVD. Enquanto uns preferem 

nitidamente a ajuda bilateral (os EUA, Japão e França que, de toda a ajuda que concedem, 

apenas 1/4 é multilateral), pelo contrário, a Grã-Bretanha e a Dinamarca utilizam esta via 

em 35% a 45% do total da ajuda concedida. É, igualmente, característico que a maior 

parte dos países industrializados escolha a contribuição para o Banco Mundial e outros 

bancos para o desenvolvimento como estratégia multilateral de cooperação, enquanto a 

Holanda e os países nórdicos escolhem as instituições das Nações Unidas para o 

desenvolvimento. Os países escandinavos dão praticamente 10 vezes mais per capita para 

agências da ONU do que os EUA. As razões para tal prendem-se com uma maior 
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influência que os EUA sentem ter sobre as instituições financeiras do desenvolvimento e 

menor confiança no sistema da ONU. Organismos internacionais como o Banco Mundial, 

o FMI ou as agências da ONU para o desenvolvimento, têm também os seus próprios 

fundos e, para além das doações dos países membros do CAD, recebem ainda doações de 

estados não membros. Ainda assim, as contribuições do CAD são de importância 

significativa e em 1996 perfizeram 86% do total da APD. 

De acordo com o relatório da OCDE de Julho 2015, Multilateral Aid 2015: Better 

Partnership for a Post-2015 World, os montantes da ajuda multilateral ascenderam, em 

2013, aos $59 milhões. Mais de 60% desses fluxos vieram da UE, Banco Mundial e ONU. 

Em 2014, enquanto a ONU disponibilizou um fluxo para ajuda ao desenvolvimento de 

$5 008 m., o IDA (International Development Association, o fundo do Grupo Banco 

Mundial) canalizou $ 13 759 m. e a UE doou $18 454 m. No total, a ODA multilateral 

foi, nesse ano de 2014, de $41 biliões e a ODA bilateral (preferida pelos dadores, como 

referido) de $86 biliões. 

Também aqui há variações de país para país. Os doadores europeus mantêm uma forte 

cooperação bilateral com países que foram colónias; a ajuda pública americana está 

dirigida por questões de segurança; a ajuda bilateral do Japão é movida por interesses 

comerciais, maioritariamente para países asiáticos. Os países menores do CAD e os 

organismos multilaterais têm uma área de doação bastante mais abrangente. Quanto aos 

países recetores, destacam-se no início do século XXI (2001-2008, segundo os dados da 

OCDE, Março de 2009), por regiões: os continentes africanos, asiático, a América Latina 

e as Caraíbas. 

A ajuda dos dadores do CAD totalizou, em 2010, 129 biliões, o que representa o valor 

mais alto de sempre, tendo aumentado em 6,5% relativamente a 2009 e totalizando 0,32% 

dos PIB de todos os países do CAD juntos. «Persiste, no final de tudo isto, o debate 

antropológico em torno de antagonismos irresolutos: relativismo – universalismo; 

objetividade – militância; globalização – localismos; intervenção – soberania; 

desenvolvimento – dependência» (Pignatelli, 2016: 43-44). De acordo com as teorias da 

dependência, os recursos fluem dos estados pobres e subdesenvolvidos da periferia para 

os países centrais e ricos, enriquecendo-os às suas custas, enquanto vão, por seu lado, 

empobrecendo cada vez mais. E tudo isto deve-se ao modo como os países estão 

integrados no “sistema mundial”. É um paradigma que surge nos anos 1970, por reação 
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à teoria da modernização, que defendia uma visão do desenvolvimento que tem por base 

a ideia de que as áreas hoje subdesenvolvidas se encontram em estádios “atrasados” como 

estavam os ricos no passado e que lhes compete ajudá-los a acelerar-lhes o processo por 

este suposto caminho comum, como se fossem versões primitivas dos países 

desenvolvidos. Este entendimento vitoriano e herdeiro do evolucionismo do séc. XIX, é 

hoje altamente contestado por outros que defendem que cada estado tem as suas próprias 

feições e estruturas e mais: que os países ricos nunca tiveram, eles próprios, numa posição 

de dependentes de nenhuns blocos de potências (além de eles próprios) para lá chegarem. 

Portanto, nunca se encontraram nas mesmas circunstâncias em que eles se encontram, 

i.e., como membros fracos numa economia de mercado mundial. A proposta dos 

seguidores desta teoria da dependência é a de que os países subdesenvolvidos se 

desliguem da economia de mercado (como apoiam os economistas do mercado e os 

teóricos da modernização), prosseguindo a sua marcha com menos imposições de 

pressões externas. A base teórica vem de um artigo de Hans Singer (The Economic 

Development of Latin America), publicado em 1949 e outro de Raúl Prebisch (The 

Economic Development of Latin America and Its Principal Problems), de 1950, e está 

claramente relacionada com as teorias marxistas sobre as disparidades e assimetrias 

económicas e políticas do sistema mundial. A Teoria dos Sistemas Mundiais1 passa a ser 

a unidade de análise para os cientistas sociais (e não já os estados), entrando aqui com as 

noções de detenção e controle da tecnologia e processos de avanço tecnológico, divisão 

social do trabalho (trabalhadores qualificados nos centros e não qualificados nas 

periferias, dedicados à extração de matérias primas) ou a produção de excedentes para 

acumulação de capitais. Os processos de industrialização e/ou exploração (colonial) por 

plantações da América Latina são bem ilustrativos disso mesmo. Tais processos 

envolveram golpes de estado militares que viriam a promover um desenvolvimento “à 

força”, i.e., de modo autoritário versus políticas neoliberais. As crises das dívidas do 

Terceiro Mundo nos anos 1980, a estagnação em África e América Latina, nos anos 1990 

e a emergência de novas economias pujantes (os denominados “BRIC”: Brasil, Rússia, 

Índia e China), vieram questionar e, efetivamente, pôr em causa a teoria da dependência 

(pp. 44-45). 

 
1 Teoria de Wallerstein que, em 1974, diz: «um sistema define-se como uma unidade com uma única divisão 
do trabalho e sistemas culturais múltiplos». 
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10. Eficácia, coerência das políticas e avaliação do desenvolvimento 

 
O contexto atual da globalização e a crescente interdependência dos estados têm 

levado a comunidade internacional a reconhecer a necessidade de rever a forma como a 

cooperação internacional se tem desenrolado, dado que as suas estratégias afetam direta 

ou indiretamente os países em desenvolvimento. Tal obriga na contemporaneidade e no 

seio dos grandes temas da cooperação, a repensar não só na eficácia da ajuda, como nas 

políticas nela implementadas e ainda nos seus efeitos junto dos recetores da ajuda. É hoje 

reconhecido que a ajuda por si só não pode acabar com a pobreza e gerar crescimento. 

Áreas cruciais como a agricultura, o comércio, as desigualdades de género, as migrações 

e segurança, entre outras, têm um profundo impacto nas questões do desenvolvimento. 

Na verdade, 

 
«a gestão dos assuntos da cooperação e as escolhas dos instrumentos, distribuição de fluxos por 

áreas temáticas ou geográficas e as opções quanto aos parceiros e cooperantes na ajuda dependem 
de inúmeros fatores, nomeadamente da macroeconomia, da gestão-prioridades das despesas públicas, 
do grau de estruturação e capacidades administrativas dos estados, da existência e modo de 
condicionalidade associada, das categorias dos orçamentos do estado, além dos canais de desembolso 
a usar. Todos estes fatores influem nas três dimensões da cooperação referidas» (Pignatelli, 2016: 
45-46). 

 
 

Os princípios da eficácia da ajuda resultam de três reuniões: Roma (2003), Paris 

(2005) e Accra (2008), e estão expostos em dois documentos fundamentais, de onde 

foram extraídos nove princípios. Cinco destes surgem na Declaração de Paris, emitida em 

2005, e são eles: 

 

a) a apropriação – os países cooperantes exercem uma autoridade efetiva sobre as 

suas políticas de desenvolvimento e estratégias para a redução da pobreza, 

fortalecem as suas instituições, combatem a corrupção e coordenam ações de 

desenvolvimento; 

b) o alinhamento que dita que os países dadores baseiam todo o seu apoio em todas 

as estratégias, instituições e procedimentos nacionais de desenvolvimento dos 

países recetores; 
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c) a harmonização, ou seja, os dadores coordenam, simplificam procedimentos e 

partilham informação para evitar duplicações com ações mais transparentes, 

harmonizadas e coletivamente eficazes; 

d) uma gestão dos recursos e tomadas de decisão orientadas para os resultados; 

e) a responsabilidade mútua, tanto dos doadores como dos beneficiários-parceiros. 

 

A 4 de setembro de 2008, no Gana, surgem outros quatro novos princípios acordados 

para a cooperação, estipulados na Agenda para Ação de Acra (AAA): 

 

f) a previsibilidade, i.e., os dadores informam os recetores com 3 a 5 anos de avanço 

sobre os seus planos de ajuda; 

g) o sistema do recetor passa a ser o usado para fornecer a ajuda em detrimento do 

sistema do dador; 

h) a condicionalidade que indica que, os doadores alteram para as condições 

baseadas nas metas de desenvolvimento dos próprios países recetores e não em 

condições prescritas sobre como e quando os fundos são gastos; e finalmente 

i) a ajuda desligada, em que os doadores deixam de impor restrições que inibam os 

beneficiários de comprar bens e serviços a quem bem entenderem e onde 

encontrarem melhor relação qualidade-preço. 

 

Uma das conclusões destes encontros internacionais foi a de incrementar parcerias 

mais abrangentes, inclusivas e eficientes, e também alcançar e prestar contas, i.e., a 

transparência, nomeadamente para com os contribuintes, dos resultados tangíveis da 

cooperação para o desenvolvimento. Dollar e Collier (1999) (Apud Pignatelli, 2016: 47) 

sugerem que sejam incentivados os governos onde se verifiquem boas práticas (good 

governance) dado que aí se consegue uma produtividade marginal nos resultados da ajuda 

e não apenas e quando muito, valores ótimos, como acontece quando se investe na 

mudança de políticas. Nomeadamente, os estados frágeis revelam-se como uma ameaça 

e um risco para cooperação, na ótica dos dadores, diz McGillivray (2006) (Apud 

Pignatelli, 2016: 47). Uma “nova condicionalidade” é também descrita por Mosley, 

Hudson e Verschoor (2004) (Apud Pignatelli, 2016: 47), ao notarem nos usos indevidos 
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dos fundos que são canalizados para ajuda, apelando a uma mais eficiente distribuição 

dos fluxos e ao combate à corrupção nos estados recipientes. 

Em 2011, foi assinada uma parceria de compromisso a que se designou 

Partenariado para a Eficácia da Cooperação para o Desenvolvimento, no mais recente 

fórum sobre a temática, ocorrido em Buzan. Neste quarto encontro de alto nível sobre a 

eficácia da ajuda viram-se reforçadas algumas exigências de compromisso relativas aos 

dadores, que foram levados a formar um conjunto de blocos construtivos da eficácia 

constituídos por estados e algumas instituições apoiantes, nomeadamente focando: nos 

resultados e responsabilização; transparência; gestão da diversidade e redução da 

fragmentação; cooperação sul-sul e triangulada; estados frágeis (dando atenção especial 

às zonas de conflito); clima e finanças (ligando o ambiente à economia); lançando uma 

plataforma de instituições efetivas; e envolvendo o sector privado. Assim, podemos 

apresentar os diagramas seguintes que sintetizam com maior clareza esta noção da 

eficácia da ajuda: 

 

 

 

 
Figura 6 - Origem dos Pincípios da Eficácia da Ajuda 
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Fonte: Pignatelli, 2016: 48 
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Figura 7 – Princípios da Eficácia da Ajuda 

 

 
 
Fonte: Pignatelli: 2016: 48 
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e mitigar conflitos de interesse que possam ocorrer. O compromisso político europeu para 

com a CPD tem aumentado gradualmente desde os anos 1990. A base legal foi 

introduzida pelo Tratado de Maastricht (1992), complementado pelo Tratado de 

Amesterdão (1997) e pelo Tratado de Nice (2001) e reforçado pelo Tratado de Lisboa 

(2009), de forma a aumentar a visibilidade da política externa e a eficácia da ajuda pública 

de cada estado na prossecução dos ODS. Este objetivo deverá ser materializado através 

da definição de mecanismos formais de coordenação e acompanhamento e do reforço do 

diálogo entre todas as instituições envolvidas em cada país, de forma efetiva e sistemática, 

nos processos de tomada de decisão governativa sobre matérias com impacto nos países 

recetores da ajuda (Pignatelli, 2016: 49). 

A diretora da UN Population Fund (UNFPA), sedeada em Genebra, Alanna 

Armitage, diz que há hoje um novo paradigma de desenvolvimento universal e 

transformador, com princípios e objetivos que envolvem também, necessariamente, os 

países desenvolvidos e não apenas os PEDs. Foi necessário, em conjunto, repensar-se os 

ODMs que, sendo uma síntese forçada ao número de 8 para que todos cumprissem, 

demonstraram fragilidades na conceção. Constata-se, pois, que alguns desses objetivos 

tiveram algum sucesso, outros nem tanto, deixando de fora algumas questões ou metas 

importantes, como o combate à violência de género. As mulheres continuam a ter falta de 

voz, porque têm comparativamente mais falta de recursos (nomeadamente pelos salários 

mais baixos), notando-se uma omissão nos objetivos também relativamente à saúde 

sexual e reprodutiva, por exemplo, dado que a meta 5b só vingou por 6 anos. 

Decorreram recentemente três processos paralelos para repensar na agenda pós-

2015: primeiro, os esforços do líder da ONU e de alguns chefes de estado. A UNWoman, 

por exemplo, forçou a criação de um objetivo genérico sobre a igualdade de género com 

base em três áreas fundamentais: escolha, segurança e voz, dizendo que se deve ter filhos 

by choice, not by chance nor force; segundo, viu-se o desempenho do UN Task Team, 

que realizou quinze consultas a diversos estados, sobre os vários temas dos ODMs; e 

terceiro, o do Open Working Group on Sustainable Development. O objetivo final 

resultou na união os resultados dos três processos para se redefinirem os objetivos da 

agenda pós-2015 focando agora no desenvolvimento sustentável, ou seja, um 

desenvolvimento global, mas integrado, havendo atualmente os 17 objetivos que 

orientam a ação até 2030 (Pignatelli: 2016, 49) 
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Capítulo 2 – Portugal e a Cooperação para o Desenvolvimento 

 

1. A política de cooperação portuguesa  
 

Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 17/2014, de 7 de 

março, é o “Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa 2014-2020” (CECP) que 

norteia a política de cooperação portuguesa. Este último, recupera os princípios e 

prioridades estabelecidos em “Uma Visão Estratégica da Cooperação Portuguesa” 

(RCM n.º 196/2005, de 22 de dezembro) e tem subjacentes: a) a arquitetura internacional 

do desenvolvimento, com o aparecimento de novos atores, políticas e instrumentos de 

financiamento; b) o desenvolvimento económico dos países parceiros da cooperação 

portuguesa, resultando em novos modelos de parceria e assunção de responsabilidades. 

Como anteriormente havíamos referido, no que à evolução internacional da 

cooperação para o desenvolvimento diz respeito, o tradicional paradigma 

“doador/recetor” evoluiu para uma lógica de “parceira” na promoção do 

desenvolvimento, com benefícios mútuos e responsabilidades partilhadas. A cooperação 

para o desenvolvimento é, neste âmbito, muito mais do que “ajuda”. Enquanto 

instrumento de política externa, a cooperação deve ser entendida como um investimento 

e não como uma despesa), que apoia o desenvolvimento dos países parceiros, devendo 

simultaneamente ser catalisadora de outros fluxos promotores desse desenvolvimento, 

como o investimento ou o comércio. Daí que, ao nível nacional, a cooperação tenha que 

estar mais alinhada, ser mais instrumental e mais visível para os interesses de Portugal e 

para as prioridades dos países parceiros, devendo ser complementar e reforçar outras 

áreas da política externa, nomeadamente a diplomacia económica e a ação cultural 

externa.  

 
1.1. Objetivos e princípios 

 

Tal como referido no CECP, o objetivo fundamental da cooperação portuguesa, é o 

de 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. Para a prossecução deste objetivo tem como princípios norteadores: 
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a) Coerência/Coordenação – Reforçar a coerência das políticas para o 

desenvolvimento e a coordenação, o seguimento e o diálogo entre parceiros, bem 

como a complementaridade nas intervenções e nas parcerias; 
 

b) Concentração – Privilegiar, geográfica e sectorialmente, programas de maior 

dimensão e de natureza estruturante, segundo as prioridades estratégicas definidas 

com cada um dos países parceiros; 

 
 

c) Apropriação – Desenvolver projetos numa lógica de desenvolvimento de 

capacidades e sustentabilidade, cuja atuação deve estar enquadrada no documento 

Desenvolvimento de Capacidades – Linhas de Orientação para a Cooperação 

Portuguesa; 

 
 

d) Parceria – Diversificar as parcerias, incluindo as da cooperação triangular e 

novas fontes de financiamento, visando a partilha de capacidades e recursos, bem 

como a alavancagem de fundos bilaterais e multilaterais. 
 
 

 

Para a prossecução do seu objetivo, a cooperação portuguesa atua em três áreas, a 

saber: a cooperação para o desenvolvimento, a educação para o desenvolvimento (tendo 

subjacente a Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento (2010-2015) e a 

ajuda humanitária e de emergências (consubstanciada na “Estratégia Operacional de 

Ação Humanitária e de Emergência”, aprovada pela RCM n.º 65/2015, de 27 de agosto). 
 

1.2. Prioridades geográficas e setoriais 

 

No plano bilateral a cooperação portuguesa deve concentrar a sua atuação nos Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e em Timor-Leste e adotar uma 

abordagem diferenciada e inovadora no relacionamento com cada um dos países 

parceiros, que se traduzirá em novos documentos enquadradores. Dever-se-ão explorar 
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as mais-valias e oportunidades decorrentes da participação dos PALOP e Timor-Leste 

nos blocos políticos e regionais onde de inserem. 

Em termos setoriais, as intervenções a desenvolver devem visar as prioridades e 

necessidades dos países parceiros e, simultaneamente, aproveitar a existência em Portugal 

de instituições com elevada capacidade e experiência adaptadas à realidade desses países. 

O CECP reitera como áreas de intervenção dois eixos fundamentais: 

 

a) Governação, Estado de direito e direitos humanos – Capacitação Institucional e 

ligação entre paz, segurança e desenvolvimento (tendo subjacente a Estratégia 

Nacional Sobre Segurança e Desenvolvimento), particularmente importante no 

caso dos Estados frágeis; 

b) Desenvolvimento humano e bens públicos globais – Educação (orientada pela 

Estratégia da Cooperação Portuguesa para a Educação) e ciência; saúde 

(norteada pela Estratégia da Cooperação Portuguesa para a Saúde); ambiente, 

crescimento verde e energia; desenvolvimento rural e mar; promoção da proteção 

social, inclusão social e emprego; sector privado. 

 

Como áreas inovadoras e/ou reforçadas são identificadas o ambiente, o crescimento 

verde e a energia, o sector privado e o desenvolvimento rural e mar. A escolha destas 

áreas de intervenção tem por base não só as prioridades dos países parceiros como 

também o envolvimento de novos atores, a par da experiência, conhecimento e vantagens 

comparativas da cooperação portuguesa. Identifica, ainda, como áreas transversais a 

igualdade de género (tendo subjacente a Estratégia da Cooperação Portuguesa para a 

Igualdade de Género) e direitos das crianças. 

No plano multilateral, a prioridade é dada à presença e capacidade de influência de 

Portugal sobre as políticas, funcionamento e eficácia das organizações multilaterais, com 

base nas orientações gerais consagradas na Estratégia Portuguesa para a Cooperação 

Multilateral.  
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2. Enquadramento institucional 

 
2.1. Atores da cooperação 

 

O Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. (Camões, I.P.) é o organismo 

central da cooperação portuguesa. Criado em 2012 (Decreto-Lei 21/2012), resulta da 

fusão do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (IPAD) e do Instituto Camões 

(IC). Tem por missão, no que à cooperação diz respeito, propor e executar a política e 

coordenar as atividades desenvolvidas por outras entidades públicas que participam na 

execução da política de cooperação portuguesa. 

Outros atores estatais incluem a Assembleia da República, os Ministérios setoriais, as 

universidades, institutos politécnicos e centros de investigação bem como a administração 

local. 

A promoção do desenvolvimento também é promovida por atores não-estatais. Entre 

eles destacam-se as ONGD e as fundações, mas há também outros atores (“novos”), que 

assumem um papel cada vez mais ativo na cooperação para o desenvolvimento. É o caso 

das associações empresariais e empresas, dos sindicatos e, espera-se, do voluntariado para 

a cooperação.  
Figura 8 – Modelo operacional de implementação dos Projetos, Programas e Ações (PPA) 

 
 Fonte: Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa, 2014. 
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Figura 9 – Parcerias com o setor privado 

 
 

 

 
2.2. Instrumentos da cooperação 

 

Para aumentar a eficácia e o impacto das intervenções, a cooperação portuguesa 

aposta na previsibilidade e racionalização dos fluxos financeiros, privilegiando 

instrumentos de ajuda que promovam sinergias e complementaridade com diferentes 

atores, nomeadamente projetos, apoio ao orçamento e fundos setoriais, bolsas, assistência 

técnica e apoio a programas e fundos comuns. Para além dos instrumentos tradicionais, o 

CECP identifica, ainda, a cooperação triangular como outra modalidade a privilegiar 

como uma forma de investimento de longo prazo, pelos efeitos multiplicadores que pode 

ter e pelas sinergias que pode produzir com agências de outros países. 
 

2.3. Mecanismos de coordenação 

 

Um modelo de cooperação tão descentralizado como o português, com inúmeros 

atores a financiar e executar intervenções de cooperação, requer a existência de 

mecanismos de coordenação eficazes que potenciem os esforços individuais e deem 

coerência efetiva à sua atuação. No plano da cooperação estatal, a Comissão 

Interministerial para a Cooperação (CIC)2 é o órgão setorial de apoio ao Governo. 

Funciona junto do Camões, I.P., é presidida pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e é 

 
2 Criada em 1985, pelo DL n.º 175/85, de 22 de maio, a CIC foi, desde então, sujeita a diversas reformas. 
A sua configuração atual foi definida pela Portaria 173/2013, de 7 de maio, a qual aprova os seus estatutos. 

Fonte: Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa, 2014. 
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composta pelos membros do Governo dos ministérios setoriais, bem como outras 

entidades públicas que desenvolvem atividades de cooperação. 

O Fórum da Cooperação, previsto na Visão Estratégica de 2005, foi operacionalizado 

em 2008 e veio colmatar uma lacuna em matéria de coordenação, dado que a CIC não 

abarca todos os atores da cooperação portuguesa. Constitui um espaço de diálogo, 

reflexão e promoção da coerência e complementaridade entre os atores da administração 

central, local e da sociedade civil. 

O CECP confere, ainda, destaque à comunicação (no sentido de informar e 

sensibilizar os detentores de interesse relativamente às ações e aos resultados alcançados 

pela cooperação portuguesa), à transparência (dando corpo aos compromissos 

internacionalmente assumidos nesta matéria) e à descentralização (apostando numa 

melhor comunicação entre o Camões, I.P. e a rede diplomática, valorizando o papel das 

embaixadas, reforçando os meios ao dispor da cooperação portuguesa junto das missões 

diplomáticas). Por último, mas não menos importante, enfatiza a importância da 

avaliação, tendo subjacente não só a prestação de contas pelos resultados alcançados, 

mas, também, a aprendizagem e incorporação das lições nos projetos em curso e nas 

atividades futuras, assumindo-a como uma importante ferramenta de gestão e 

planeamento. 
 

3. Principais características da cooperação portuguesa 

 
3.1. Esforço financeiro global 

 

O esforço financeiro global é constituído por fluxos do sector público (APD e outros 

fluxos públicos) e do sector privado (fluxos privados e donativos das ONGD). Nos 

últimos anos, este esforço revelou oscilações (quadro 1 e figura 10) as quais se devem 

quer à diminuição da APD quer, essencialmente, às variações dos Fluxos Privados (os 

quais incluem o Investimento Direto Estrangeiro (IDE) e os Créditos às Exportações) e 

aos Outros Fluxos do Sector Público. 
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Quadro 1 – Esforço financeiro global da cooperação portuguesa (2010-2015) 

(Milhões de €) 

 
Ano 

APD/RNB 

% 

APD Outros Fluxos Setor 

Público 

Fluxos 

Privados3 

Donativos das 

ONG 

Total 

MEUR % MEUR % 

2010 0,29 489, 96 33% 0,40 -988,60 3,73 -494,51 35% 

2011 0,31 509,06 4% 0,45 -1.447,53 4,00 -934,01 -89% 

2012 0,28 451,85 -11% 1,50 -200,60 5,12 257,87 128% 

2013 0,23 367,80 -19% 2,22 1.339,71 5,63 1.715,36 565% 

2014 0,19 324,26 -12% 1,38 1.457,21 4,43 1.787,28 4% 

2015 0,16 278,76 -14% 0,41 -168,09 5,80 116,88 -93% 

 
Fonte: Camões IP/DPC 

 

 

 

 
Figura 10 – Fluxos líquidos para os países em desenvolvimento, 2006-2016, Portugal 

 
 

 

 

 

 

 
3 Valores negativos nos fluxos privados prendem-se com o facto de, num determinado ano, o investimento 
no exterior ter sido inferior ao retorno do mesmo em Portugal. 
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 IV-14 .  PORTUGAL

PORTUGAL

Leaving no one behind: Portugal’s approach and priorities

Portugal is committed to the principle of leaving no one behind and the notions of inclusion, universality and equity it 
entails. Through its development co-operation, Portugal aims to eradicate poverty; promote the respect of human rights, 
democracy, the rule of law; and the social, economic and political inclusion of all. It also addresses the needs of the poorest 
and most vulnerable countries in policy areas that have transboundary impacts, such as trade, climate and migration.

For Portugal, applying a leave no one behind approach helps focus on the poorest, vulnerable and excluded segments of 
the population in all developing countries. It supports, for example, social protection for abandoned children and people 
with disabilities. Of!cial development assistance (ODA) can be a relevant source of !nance in the poorest countries and can 
catalyse other sources of !nance and technical co-operation in all developing contexts. It sees a need, however, for better 
tools, instruments and partnerships for mainstreaming leave no one behind in development co-operation and to deliver 
real results for vulnerable people and groups.

Key challenges to success include !nding the right balance between ODA allocations (that are still crucial for those countries 
that are lagging behind) and the use of ODA to mobilise other public and private sources of !nance to catalyse investment 
in a more ef!cient and effective manner and to reach the furthest behind groups.

Financial !ows from Portugal to developing countries

Figure"36.1. Net resource !ows to developing countries, 
2006-16, Portugal
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Note: Data on other of!cial #ows are not available for 2008, 2009 
and"2010.

StatLink 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933795863

Figure"36.2. Net ODA: Trends in volume and as a share 
of GNI, 2006-17, Portugal
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Portugal’s performance against commitments for effective development co-operation

Table"36.1. Results of the 2016 Global Partnership monitoring round (updated), Portugal

Portugal

Alignment and ownership by partner country (%) Predictability (%) Transparency

Use of country-led 
results 

frameworks

Funding recorded 
in!countries’ 

national!budgets

Funding 
through!countries’ 

systems
Untied ODA

Annual 
predictability

Medium-term 
predictability

Retrospective 
statistics 

(OECD!CRS)

Information 
for forecasting 
(OECD FSS)

Publishing 
to!IATI

2016 73.4% 82.6% 17.1% 59.1 100.0% 18.3% excellent fair -
Baseline  - 75.9% 21.1% 49 100.0% 80.5% excellent good -
Trend  - �   � =   =   -

Note: Please refer to Annex B for details on the indicators. Data on untied ODA, retrospective statistics and publishing to the IATI have been updated 
according to the latest information available.

StatLink 2 http://dx.doi.org/10.1787/888933797896

Fonte: OCDE:  http://dx.doi.org/10.1787/9789264248571-en 
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3.2. Posição de Portugal no quadro dos dadores 

 

Portugal é um pequeno doador no quadro da comunidade internacional. De acordo 

com os últimos dados (figura 11) a APD portuguesa representou, em 2018, 0,17% do 

RNB (dados preliminares), o que correspondeu a um total de 390 milhões de USD (figura 

12). 

Apesar do volume modesto, quando comparado com outros doadores internacionais, 

não se deve negligenciar o contributo português na promoção do desenvolvimento pelas 

seguintes razões: i) a APD portuguesa é fundamental em alguns dos países parceiros, 

onde Portugal é o principal país doador; ii) a especificidade da cooperação portuguesa 

que aposta no desenvolvimento de longo prazo, focada no desenvolvimento de 

capacidade e na capacitação institucional. 

 

 
Figura 11 – APD Líquida em 2018 – em percentagem do RNB 
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a) Total ODA in 2018 includes USD 10.0 billion of loans to ODA-eligible sovereign entities, USD 1.5 billion of assistance provided to and any 
reflows including profits from development-oriented PSI vehicles, and USD 1.0 billion of loans and equities provided to and repayments and 
reflows from private companies operating in ODA-eligible countries.  
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Figura 12 – APD em milhões de dólares EUA, 2018 

 
 
 

 

3.3. Evolução da APD 

 

Após um período de tendência positiva entre 2010 e 2011, a APD portuguesa iniciou, 

a partir de 2012, um ciclo decrescente. O facto de Portugal se encontrar, até junho de 

2014, sob um Programa de Assistência Económica e Financeira justificam este 

comportamento. Em 2015, a tendência negativa ainda se manteve, representando uma 

diminuição global face a 2014 de 14%, situando-se, em valores líquidos, nos 279 M€. A 

recuperação ocorreu em 2016, assinalando-se uma subida de 11% face ao ano anterior, o 

que correspondeu a uma APD total de 310M€, coincidindo com uma fase de recuperação 

do crescimento económico em Portugal. Em 2017, a tendência crescente veio confirmar-

se tendo a APD alcançado 338M€. 
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Dados disponíveis no sítio do Camões I.P. na internet dão conta de que em 2011, 

a APD portuguesa registou uma variação positiva de 3,9% face a 2010, apesar da 

conjuntura desfavorável. 2012 foi um ano cujas restrições de natureza orçamental ditaram 

uma descida, tanto na ajuda bilateral, na ordem dos 9,9%, como na componente 

multilateral, em 13,9%. O ano de 2013, ainda por razões de contenção orçamental, 

acentuou esta tendência, mais marcante na APD bilateral (-26,2%), atingindo uma 

descida na APD total de 18,6%. Em 2014, apesar de ainda se verificar uma redução, esta 

foi menos acentuada, tanto a nível bilateral como multilateral, totalizando uma descida 

global de 11,8%. Em 2015, ano onde a APD total se situou nos 279M€, a APD Bilateral 

registou 133 M€, o que corresponde a um decréscimo de cerca de 28% face a 2014. Nesse 

ano, a componente Multilateral apresentou um aumento de 5%, situando-se em 146 M€. 

Em 2016 apesar de se ter verificado um aumento da APD Total para os 310M€, registou-

se nova descida da APD Bilateral (-15%), compensada porém, por uma subida na 

componente multilateral (+35%). Em 2017 confirma-se a tendência do ano anterior, com 

um decréscimo da APD Bilateral (-10%) e uma subida da componente Multilateral 

(+20%), e um crescimento global da APD (+9%). 

 

Figura 13 - Evolução da APD Portuguesa 2013-2017 (valores líquidos) 
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Figura 14 - Taxa de derivação calculada a preços correntes (%) 

 
Fonte: Camões,I.P./GPPE 
 

 

A variação positiva da APD de 2011 face a 2010, diz-nos o mesmo instituto, foi 

motivada por um incremento da ajuda bilateral, onde as linhas de crédito/empréstimos 

concessionais a países parceiros da Cooperação Portuguesa assumiram um peso 

significativo na APD global. Este tipo de ajuda influencia, em grande medida, a variação 

anual da APD bilateral. A tendência negativa da APD desde 2012 explica-se, por um lado, 

pela diminuição geral do esforço financeiro do Estado Português (motivada por razões de 

contenção orçamental) e por outro, pelo período de reembolso de dívida a Portugal por 

parte do Estado Angolano, iniciado em 2009. Em 2015 e 2016, a menor utilização de 

linhas de crédito/empréstimos concessionais pelos países parceiros pelo facto destas se 

encontrarem em fase final de desembolso, contribuiu para a variação negativa. 

O volume da APD Multilateral de 2015 confirmou uma tendência de estabilização 

dos últimos quatro anos. Contudo, 2016 ficou marcado por uma assinalável variação 

positiva nesta componente que atingiu 197 M€ (146 M€ em 2015), explicada pelo 

aumento da contribuição para o Orçamento da Comissão Europeia para a Ajuda Externa, 

em resultado da entrada em vigor no final de 2016, de novas regras sobre recursos 

próprios. Em 2017, ainda que menos acentuada, a subida da APD Multilateral continuou, 

ultrapassando a barreira dos 200 M€ (236M€). 
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O peso da APD portuguesa no Rendimento Nacional Bruto (rácio APD/RNB) em 

2017 situou-se nos 0,18%, o que representou uma ligeira subida face a 2015 e 2016. A 

quebra do rácio nos últimos anos refletiu os efeitos do programa de ajustamento 

económico e financeiro a que Portugal esteve sujeito, bem como uma menor utilização 

das linhas de crédito/empréstimos concessionais colocados à disposição dos países 

parceiros. A tendência ligeiramente crescente nos últimos 2 anos revela um esforço 

adicional positivo da APD portuguesa. 

A APD Bilateral portuguesa representa, em média para o período 2013-2017, 47% da 

APD Total, confirmando a concentração geográfica nos PALOP e em Timor-Leste, 

enquanto a APD Multilateral atingiu um peso relativo de 53%, sendo maioritariamente 

dirigida para as instituições da UE, Grupo Banco Mundial (sobretudo em 2017) e das 

Nações Unidas (NU). 

 
3.4. APD Bilateral 

 

3.4.1. Tipo de financiamento e modalidades de ajuda 

 

A APD Bilateral portuguesa tem vindo a prolongar o ciclo de tendência 

decrescente, tendo atingido 102M€ em 2017. Este valor representa 30% do total da APD 

portuguesa nesse ano e uma variação de cerca de -10% face a 2016, motivada, sobretudo, 

Figura 15 - Evolução da APD (2013-2107) 
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pelo reembolso de dívida a Portugal pelo Estado Angolano, pelo início do período de 

reembolso de linhas de crédito/empréstimos concessionais por parte de Cabo Verde, bem 

como pela menor utilização das linhas de crédito/empréstimos concessionais por parte 

dos países parceiros, como São Tomé e Príncipe. Em termos médios, entre 2012 e 2017, 

a APD bilateral atingiu 47% do total da ajuda. 

 
Figura 16 - Evolução da APD bilateral 2013-2107 (valores líquidos) 

 

 
 

 

A distribuição da APD Bilateral por tipo de financiamento ilustra a tendência em 

quebra da componente linhas de crédito/empréstimos concessionais e a manutenção, em 

baixa, da componente donativos. Em 2015, os donativos superaram a componente 

empréstimos e surgem pela primeira vez dois novos tipos de financiamento (bonificação 

de juros e participações de capital social [Equity]) com valores ainda pouco expressivos. 

A componente linhas de crédito/empréstimos concessionais muito expressiva sobretudo 

em 2011 e 2012, passou a registar uma tendência decrescente e, consequentemente, um 

menor peso na APD Bilateral. 
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Em 2016, o peso da componente relativa a linhas de crédito/empréstimos 

concessionais foi 12% da APD Bilateral, correspondendo, em termos absolutos, ao valor 

mais baixo desde 2007. A ajuda em Donativos subiu 16% no seu peso relativo 

comparativamente a 2015, tendo representado 88% da APD bilateral. Em 2017, a 

componente de donativos voltou a aumentar, atingindo 106M€. A componente de 

empréstimos, por seu lado, alcançou valores negativos (-4M€) devido, acima de tudo, ao 

reembolso por parte de Angola da dívida a Portugal, na ordem dos 24,76M€. 

A APD bilateral é canalizada, maioritariamente, através de duas grandes 

modalidades: cooperação técnica e projetos de investimento. A cooperação técnica é a 

modalidade de ajuda mais utilizada, com particular destaque nas áreas da educação, 

governo e sociedade civil e outras infraestruturas e serviços sociais, reflexo da forte 

aposta no sector educativo, na formação profissional e na capacitação institucional. 

Os sectores que mais beneficiam de projetos de investimento são os transportes 

(empréstimos para a reabilitação de infraestruturas rodoviárias, portuárias e 

aeroportuárias) e a educação (construção e reabilitação de escolas). 

A ajuda a programas é outra modalidade utilizada, nomeadamente o apoio 

direto ao orçamento (Moçambique, Cabo Verde e Timor-Leste), a ajuda a programas 

setoriais (abordagem setorial integrada – SWAP) que passou a ser utilizada em 

Figura 17 - APD Bilateral Portuguesa - Tipo de Financiamento (2013-2017) 

(valores líquidos) 
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Moçambique a partir de 2008, na sequência da adesão de Portugal ao Fundo de Apoio ao 

Sector da Educação (FASE) e ao Fundo Comum da Estatística, e outros apoios sob a 

forma de produtos (os quais incluem a participação em operações de manutenção da paz). 

A constituição de parcerias público-privadas, como as existentes com a 

Fundação Aga Khan e a Fundação Portugal-África em Moçambique, e com a Fundação 

Calouste Gulbenkian em Angola, é outra modalidade inovadora, tal como a abordagem 

bi-multi como aconteceu no projeto “CAMPO”, em Cabo Verde, desenvolvido através 

de uma parceria entre a CE, Portugal e Espanha, e como acontece na articulação entre o 

projeto multilateral com a UNIDO “Promoção de atividades económicas nos distritos da 

Ilha de Moçambique e Mossuril” e o Cluster da Ilha de Moçambique. Apesar disto, de 

acordo como último Exame do CAD à cooperação portuguesa, há espaço para aumentar 

as sinergias entre projetos do sector privado e de APD. 

Os clusters da cooperação, consignados na Visão Estratégica de 2005, 

foram/estão a ser implementados em Cabo Verde (sociedade da informação), 

Moçambique (infraestruturas, recuperação do património e desenvolvimento 

socioeconómico na Ilha de Moçambique) e Timor-Leste (agricultura, economia, saúde e 

educação), tendo subjacente o objetivo de concertação entre diversas intervenções 

setoriais, segundo uma lógica de integração e complementaridade entre objetivos e ações. 

Outra modalidade é a linha de cofinanciamento das ONGD. O apoio cobre 

várias áreas sendo, contudo, consideradas prioritárias as do desenvolvimento integrado, 

educação/formação e reforço institucional, sendo dada prioridade aos PALOP e Timor-

Leste. 

Para reduzir a fragmentação da ajuda, trabalhando mais na divisão do trabalho 

entre países e dentro de cada país (tendo subjacente o Código de Conduta da UE), e 

alavancar os recursos nacionais, Portugal tem vindo a implementar projetos através da 

cooperação delegada, tendo o Camões, I.P. sido objeto de um processo de certificação 

pela União Europeia (UE). Entre os projetos de cooperação delegada incluem-se o projeto 

de apoio institucional ao Ministério do Interior de Moçambique, projetos nos sectores da 

agricultura, comunicação social, justiça e alterações climáticas em Timor-Leste, bem 

como na área do Estado de direito e governo eletrónico nos PALOP e Timor-Leste. 

Outra modalidade é a ajuda humanitária, canalizada através de Organizações 

Internacionais e por via dos Governos dos países beneficiários, potenciando as suas 
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capacidades e competências de atuação no terreno e tendo em conta as prioridades 

definidas pelos governos dos países parceiros e pelos apelos internacionais, 

designadamente da ONU. 
 

 

3.4.2. Distribuição geográfica 

 

Os PALOP e Timor-Leste constituem os espaços de intervenção prioritária, na 

sequência de um passado comum (figura 18). Os laços históricos e culturais conduziram, 

nesses países, à formação de uma matriz institucional e jurídica semelhante à portuguesa, 

o que facilita a capitalização das vantagens comparativas de Portugal relativamente a 

outros doadores. 

Nos últimos anos, Cabo Verde e Moçambique têm sido os principais destinatários 

da APD bilateral. Uma parte expressiva destes montantes diz respeito, como já referido, 

a empréstimos concessionais e linhas de crédito destinadas à construção de infraestruturas 

e equipamentos e a investimentos nos setores das energias renováveis, ambiente e 

habitação social, entre outros. É, ainda, de referir que, em 2012, Marrocos absorveu 15% 

da APD bilateral, também através de uma linha de crédito, no valor de 400 M€ (iniciada 

em 2008), tornando-se assim no 3.º maior beneficiário da APD portuguesa nesse ano. 

A cooperação bilateral com os PALOP e Timor-Leste tem-se desenvolvido no 

quadro de Programas Indicativos de Cooperação (PIC) que passaram, desde a aprovação 

do CECP, a designar-se de Programas Estratégicos de Cooperação (PEC). Estes 

Programas são assinados entre Portugal e cada um dos países parceiros, têm um horizonte 

temporal de 3 a 4 anos e estão alinhados com a programação e com as prioridades 

definidas nas estratégias de desenvolvimento nacional de cada parceiro. Estabelecem o 

quadro estratégico da intervenção da cooperação portuguesa, numa lógica de parceria na 

promoção do desenvolvimento. Identificam os eixos de concentração, as prioridades e as 

modalidades e instrumentos de cooperação que irão ser adotados. Os PIC/PEC têm 

associado um envelope financeiro indicativo. 
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Figura 18 – Distribuição Geográfica da APD Bilateral Portuguesa, em % (2013-2107) 

 

 
 

 

A APD portuguesa destinada a Angola (Anexo 1) registou, em termos brutos, uma 

média de 7,42 M€ entre 2013 e 2017. 

Desde 2009, o Governo angolano tem procedido ao pagamento de parte da sua 

dívida no âmbito de um acordo de reestruturação concessional da dívida pública angolana 

ao Estado Português, assinado em 2004. Os reembolsos que têm vindo a ser efetuados 

por Angola nos últimos anos (média de 23,45M€ entre 2013 e 2017) resultaram numa 

APD líquida com valores negativos desde 2009, à exceção de 2012. Em 2017 verificou-

se, igualmente, um saldo negativo, tendo o montante líquido da APD registado -20,59 

M€. 

Quanto à distribuição setorial da APD bruta em 2017, o setor “Educação” foi o 

mais significativo com 49%, seguindo-se os setores “Governo e Sociedade Civil” com 

15,6%, “Saúde” com 13% e “Multisetorial” 8,8%. 
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Figura 19 - Peso de cada setor na APD líquida 2017 (%) - Angola 

Figura 20 - Peso de cada setor no total da APD bruta 2017 (%) - Angola 
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Cabo Verde (Anexo 2) tem sido desde 2010 um dos principais beneficiários da 

APD portuguesa, tanto em termos líquidos como brutos, totalizando uma média de 63,55 

M€ de APD líquida, entre 2013 e 2017. Em valores brutos a média situa-se em 66 M€. 

Uma parte significativa destes montantes corresponde à utilização de linhas de 

crédito/empréstimos concessionais para construção de equipamentos e infraestruturas e 

investimentos nos setores da habitação social e das energias renováveis. A assinalar as 

intervenções bilaterais de Apoio ao Orçamento e aos setores da “Educação” e da “Saúde” 

com recurso a donativos. Em 2016 e 2017, dada uma menor utilização das linhas de 

crédito/empréstimos concessionais, bem como devido ao reembolso de linhas de 

crédito/empréstimos concessionais no setor dos “Transportes” por parte de Cabo Verde, 

a APD prolongou a descida já assinalada em 2015. 

Em 2017, em termos de APD bruta, o agrupamento setorial “Outras 

Infraestruturas e Serviços Sociais” assume a maior concentração com 49,5%, seguido dos 

sectores “Educação” (28,5%) e “Água e Saneamento Básico” (9%). 

 

 

 
Figura 21 - Peso de cada setor no total da APD líquida 2017 (%) – Cabo Verde 
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A APD portuguesa destinada à Guiné-Bissau (Anexo 3) assumiu uma tendência 

ligeiramente decrescente entre 2012 e 2013. Em 2014 essa tendência inverteu-se e a APD 

líquida ascendeu aos 8,41 M€, voltando a crescer em 2015 para 12,49 M€, estabilizando 

em 2016 (11,73 M€) e decrescendo em 2017 para 9,44€. Em termos médios, entre 2013 

e 2017 aquele país beneficiou de 9,62 M€. 

Tanto em termos brutos como líquidos verifica-se uma quase total concentração 

no agrupamento setorial “Infraestruturas e Serviços Sociais” (Educação, Saúde, 

População e Saúde Reprodutiva, Água e Saneamento, Governo e Sociedade Civil, Outras 

Infraestruturas e Serviços Sociais) o qual recebeu em média, nos últimos 5 anos, 8,86 M€, 

representando cerca de 90% do total da ajuda àquele país. 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Peso de cada setor no total da APD bruta 2017 (%) – Cabo Verde 
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Figura 23 - Peso de cada setor no total da APD líquida 2017 (%) – Guiné-Bissau 

Figura 24 - Peso de cada setor no total da APD bruta 2017 (%) – Guiné-Bissau 
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Moçambique (Anexo 4) é o segundo maior beneficiário da APD portuguesa, 

recebendo, em termos médios, entre 2013 e 2017, 30,41 M€ de APD líquida. Em valores 

brutos, e neste período, a APD média para Moçambique situou-se nos 42,69 M€. Parte 

significativa da APD corresponde ao uso de uma Linha de Crédito concessional, cujo 

grau de utilização é exclusivamente determinado pelo país parceiro. Esta faculdade 

justifica as oscilações registadas na APD total entre 2014 e 2016. 

O setor “Ações relacionadas com a dívida” representa, em termos brutos, a maior 

fatia de concentração da ajuda, atingindo 44,3% da APD bruta em 2017. Os setores e 

“Educação” (24,3%) e “Ajuda a programas” (20,4%) são as restantes áreas mais 

representativas da APD bruta nesse ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25 - Peso de cada setor no total da APD líquida 2017 (%) – Moçambique 
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Em 2015, a APD portuguesa com destino a São Tomé e Príncipe (Anexo 5) 

registou uma subida assinalável face aos últimos três anos, situando-se nos 22,61 M€. 

Este comportamento é justificado maioritariamente pelo Empréstimo concessional para 

infraestruturas elétricas, destinado a projetos nas vertentes de construção, reformulação e 

reabilitação da rede elétrica. Em 2016, a APD voltou a aproximar-se dos valores médios 

dos últimos anos (13,64 M€) tendo-se assinalado uma descida em 2017 para 10,30 M€, 

sobretudo devido ao fim da utilização Linha de Crédito concessional para infraestruturas 

rodoviárias e elétricas e à descida dos encargos com os doentes evacuados para tratamento 

em Portugal. Entre 2013 e 2017 a APD líquida média para aquele país foi de 13,89 M€. 

Em termos brutos verifica-se uma centralização em “Educação” (33%), “Água e 

Saneamento” (21,5%), “Outras infraestruturas e serviços sociais” (13,2%) e ainda 

“Saúde” (13%). 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Peso de cada setor no total da APD bruta 2017 (%) - Moçambique 
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Figura 27 - Peso de cada setor no total da APD líquida 2017 (%) – São Tomé e Príncipe 

Figura 28 - Peso de cada setor no total da APD bruta 2017 (%) - São Tomé e Príncipe 
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A APD portuguesa com destino a Timor-Leste (Anexo 6) tem vindo a registar, 

desde 2013, uma estabilização dos valores em cerca de 13M€ anuais, sendo também a 

média no período 2013-2017 de 13 M€. 

Tanto em termos brutos como líquidos denota-se uma forte concentração no setor 

“Educação” (81,8%) e, em menor escala, no setor “Governo e Sociedade Civil” (8,6%). 

Deste modo, o agrupamento setorial “Infraestruturas e Serviços Sociais” é largamente o 

mais representativo entre 2013 e 2017, correspondendo a 95% do total da ajuda a Timor-

Leste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 29 - Peso de cada setor no total da APD líquida 2017 (%) - Timor-Leste 
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3.5. APD Multilateral 

 

A participação de Portugal na esfera multilateral é alinhada com as prioridades de 

politica externa e de cooperação bilateral, a saber: 

 

a) foco em África e, particularmente, nos países menos avançados (PMA) e nos 

Estados frágeis; 

b) apoio à estabilização e à transição para o desenvolvimento; 

c) alinhamento e harmonização entre as estratégias e políticas nacionais com vista 

ao alcançar dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM); 

d) reforço da posição dos PALOP na comunidade internacional. 

 

Figura 30 - Peso de cada setor no total da APD bruta 2017 (%) - Timor-Leste 
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A APD Multilateral representou, em média no período compreendido entre 2013 e 

2017, 53% do total da ajuda. Entre 2012 e 2014 assistiu-se a uma diminuição ligeira do 

volume da APD Multilateral que se deveu à redução das contribuições APD para as 

instituições da EU e Bancos Regionais de Desenvolvimento. Essa tendência foi invertida 

em 2015 e sobretudo em 2016, anos em que se verificou o aumento da ajuda portuguesa 

dirigida à UE. Em 2017 a APD Multilateral registou 236 M€, uma subida de 20% face a 

2016 (197 M€) explicada pela variação positiva da contribuição de Portugal para o Grupo 

do Banco Mundial e para os Bancos Regionais de Desenvolvimento (figura 31). 

No período 2013-2017, 82% da APD Multilateral portuguesa é dirigida a instituições 

da EU, sobretudo, por via das contribuições para Fundo Europeu de Desenvolvimento 

(FED) que financia a ajuda da EU aos países de África, Caraíbas e Pacífico (ACP), e para 

o orçamento da Comissão Europeia destinado aos países em desenvolvimento não 

contemplados pelo FED. As contribuições para os Bancos Regionais de 

Desenvolvimento, para o Banco Mundial e para a OMC, representaram em conjunto 11% 

da ajuda. As instituições da ONU canalizaram, em média, 6% da APD multilateral 

portuguesa (figura 32). 

 

 

 

 
Figura 31 - Evolução da APD Multilateral 2013-2017 (valores líquidos) 
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4. Atores da cooperação portuguesa 

 

A execução dos projetos de cooperação conta com a colaboração quer dos 

departamentos dos ministérios setoriais de Portugal e dos países parceiros, quer de 

entidades da sociedade civil, como é o caso das ONGD e das fundações. 

Os ministérios setoriais são os principais atores da cooperação portuguesa, suportando 

a maior parte do esforço financeiro e representando a percentagem mais significativa de 

financiamento da APD. No âmbito das suas atividades, destacam-se os programas de 

apoio ao reforço institucional dos seus congéneres nos países parceiros, contribuindo, 

decisivamente, para a capacitação e apropriação por parte das entidades oficiais e das 

administrações dos países parceiros. 

Tradicionalmente, devido às suas intervenções no domínio do apoio à estabilização 

orçamental, das ações relacionadas com a dívida e das contribuições multilaterais, o 

Ministério das Finanças (MF) assume particular importância (61,6%), seguindo-se o 

Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) (12,9%) (quadro 2). A maior parte das 

contribuições deste ministério têm origem no Camões, I.P. o qual, para além dos seus 

próprios projetos, é cofinanciador da maioria dos grandes projetos dos restantes 

ministérios setoriais. O peso do Ministério da Educação e Ciência (MEC) (10%) está 

Figura 32 - Distribuição da APD Multilateral % - Média 2013-2017 (valores 
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relacionado, sobretudo, com os custos imputados aos estudantes dos países parceiros em 

Portugal. 

O Banco de Portugal, a Assembleia da República e as Autarquias Locais também 

desenvolvem atividades de cooperação para o desenvolvimento nas suas áreas de 

intervenção. No caso das autarquias, a maior parte das atividades são ancoradas em 

acordos de geminação e incluem a capacitação institucional e organização das estruturas 

do poder local, a educação, a requalificação urbana e de infraestruturas, o apoio na área 

do saneamento básico, da recuperação do património e do intercâmbio cultural, 

destacando-se entre elas os municípios de Cascais, Maia, Vila Franca de Xira, 

Almodóvar, Vila Nova de Gaia, Seixal e Loures. 

 
Quadro 2 - Entidades financiadoras da APD portuguesa, 2015 

ENTIDADE FINANCIADORA (valores líquidos) 2015 % 
APD TOTAL 278.755.744 100% 
AA – Assembleia da República 170.328 0,1% 
CM – Autarquias 224.358 0,1% 
GRA – Governo Regional da Açores 75.000 0,0% 
Instituições Financeiras (Banco de Portugal) 2.841.462 1,0% 
Ministério 275.444.569 98,8% 
 MAI – Ministério da Administração Interna 4.079.109 1,5% 
 MAM – Ministério da Agricultura e do Mar 1.448.747 0,5% 
 MAEOTE – Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e da 

Energia 3.791.555 1,4% 

 MDN – Ministério da Defesa Nacional 1.967.901 0,7% 
 ME – Ministério da Economia 199.016 0,1% 
 MEC – Ministério da Educação e Ciência 27.763.191 10,0% 
 MJ – Ministério da Justiça 393.784 0,1% 
 MS – Ministério da Saúde 18.369.240 6,6% 
 MSESS – Ministério da Solidariedade, do Emprego e da Segurança 

Social  7.676.327 2,8% 

 MF – Ministério das Finanças 171.772.952 61,6% 
 MNE – Ministério dos Negócios Estrangeiros 36.086.625 12,9% 
 dos quais   
 Camões – Instituto da Cooperação e da Língua 21.975.552 7,9% 
 PCM – Presidência do Conselho de Ministros 1.896.149 0,7% 
TRIBUNAS - Tribunais e Procuradoria Geral da República e Conselho 
Superior da Magistratura 0 0,0% 

Universidades e Politécnicos 0 0,0% 
 
Fonte: DPC/Camões, I.P. 

 

As ONGD são um parceiro cada vez mais importante no seio da sociedade civil, facto 

que se tem refletido no número de cofinanciamentos de projetos destas organizações. 

Desde a entrada em vigor da linha de financiamento de projetos de Cooperação para o 

Desenvolvimento, em 2005, já foram submetidos, no âmbito da linha de financiamento, 
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499 projetos de 40 ONGD, tendo sido aprovados 133 projetos de 23 ONGD, num 

montante global de cerca de € 34.845.107,39. 

Em relação à área geográfica e por ordem alfabética, foram apoiados em: 

 

a) Angola – 84 projetos num montante de € 7.381.999,90; 

b) Cabo Verde – 38 projetos num montante de € 1.790.429,89; 

c) Guiné-Bissau – 118 projetos num montante de € 8.600.803,09; 

d) Moçambique – 129 projetos num total de € 8.666.856,22; 

e) São Tomé e Príncipe – 44 projetos num montante de € 2.780.860,44; 

f) Timor-Leste – 40 projetos num montante de € 3.365.131,43; 

g) Outros Países – 46 projetos num montante de € 2.259.026,42. 

 

O apoio do Camões, I.P. às ONGD cobre várias áreas, sendo contudo considerados 

prioritários os domínios de concentração da Cooperação Portuguesa, nos termos definidos 

no CECP, a saber: Governação, Estado de Direito e Direitos Humanos e Desenvolvimento 

Humano e Bens Públicos Globais: Capacitação Institucional; Segurança e 

Desenvolvimento; Educação e Ciência; Saúde; Ambiente (Crescimento Verde e Energia); 

Desenvolvimento Rural e Mar; Proteção e Inclusão Social e Emprego; Setor Privado. 

No que aos projetos de educação para o desenvolvimento (ED) diz respeito, entre 

2005 e 2013 foram cofinanciados 105 projetos, dos 277 apresentados a candidatura, tendo 

sido apoiadas 23 ONGD das 80 ONGD candidatas, num montante total de 4.556.504,93 

€. O apoio do Camões, I.P. cobre vários domínios considerados prioritários de acordo 

com a ENED (Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento (2010-2015), 

como a Educação Formal, Educação Não Formal e Sensibilização e Influência Política. 

 

 

5. Da eficácia da ajuda à eficácia do desenvolvimento 

 

Desde a Declaração do Milénio (2000) e da adoção dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milénio (ODM) pela Assembleia Geral da ONU na Cimeira do 

Milénio em 2000, doadores e parceiros procuraram aumentar e melhorar a ajuda prestada 

para alcançar as metas estabelecidas para 2015. Foi criado um consenso internacional 
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alargado, sobre a importância de uma ajuda mais eficaz, o que obrigou doadores e 

parceiros a reverem as suas políticas, procedimentos e práticas. Para o efeito contribuíram 

uma série de eventos de alto nível que moldaram a cooperação para o desenvolvimento 

dos nossos dias, nomeadamente: a Conferência sobre o Financiamento do 

Desenvolvimento (Monterrey, 2002), do qual saiu o Consenso de Monterrey, e as 

Reuniões de Alto Nível sobre a Eficácia da Ajuda: Roma (2003), Paris (2005), Acra 

(2008) e Busan (2011) que colocaram definitivamente o tema da eficácia da ajuda no 

centro do debate internacional. 

Das reuniões de Roma, Paris, Acra e Busan resultaram 4 documentos decisivos: a 

Declaração de Roma sobre Harmonização, a Declaração de Paris sobre a Eficácia da 

Ajuda, a Agenda para a Ação de Acra e a Parceria de Busan para uma Cooperação para 

o Desenvolvimento Eficaz. Busan constituiu um ponto de viragem na história da 

cooperação para o desenvolvimento: alterou definitivamente o debate da “ajuda” para o 

“desenvolvimento” e mudará, de maneira não previsível, a relação entre os diferentes 

atores-doadores, países em desenvolvimento, prestadores de cooperação sul-sul, 

sociedade civil e sector privado. 

Em 2014, no México, discutiu-se o financiamento do desenvolvimento pós-2015 e 

em 2015, em Adis Abeba, acordaram-se os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) (que sucederam aos ODM) e o seu financiamento, tendo Portugal estado envolvido 

no debate. 

Para além do compromisso de atingir os 0,7% do RNB/APD coletivamente, ao nível 

da EU, até 2030, são, ainda, de referir outros compromissos assumidos por Portugal 

nomeadamente em matéria de coerência de políticas para o desenvolvimento (CPD) (UE, 

OCDE) e de ajuda desligada (OCDE). 

Uma nota final para referir que o último Exame do CAD à cooperação portuguesa 

(OCDE/CAD, 2015) reconhece-lhe uma abordagem whole-of-government forte, baseada 

num conhecimento rico e diversificado, que vai além da APD, e um forte compromisso 

com a apropriação pelos países parceiros. Como principais desafios identifica a 

necessidade de um plano realista para alcançar os compromissos assumidos ao nível da 

APD, o desligamento da ajuda e o repensar do modelo institucional de gestão da 

cooperação para o desenvolvimento. 



 87 

Capítulo 3 – As Relações entre Portugal e Timor-Leste: da 

descolonização aos desafios do período pós-intervencionista 

 
A restauração da independência de Timor-Leste constituiu-se como uma das grandes 

causas nacionais. Durante décadas, Portugal envidou numerosos esforços para que o 

direito à autodeterminação do povo timorense fosse reconhecido. O referendo realizado 

a 30 de agosto de 1999 representou o culminar de um complexo processo diplomático 

pautado por inúmeros avanços e recuos (Freire, 2015: 69). 
Uma vez restaurada a independência da sua antiga colónia, Portugal, na grande 

maioria das vezes sob a égide da ONU, exerceu, em diversos domínios, uma influência 

não despicienda, durante o processo de construção do Estado timorense. Particularmente 

digno de destaque foi todo o apoio concedido ao nível do enquadramento institucional e 

orgânico das recém-criadas instituições leste-timorenses (p.69). No domínio da segurança 

destaca-se a sua influência na formação das Falintil – Forças de Defesa de Timor-Leste 

(F-FDTL) e a participação de agentes de polícia portugueses na estruturação da Polícia 

Nacional de Timor-Leste (PNTL) (p 70). No setor da justiça, foi preponderante a sua 

influência na delineação do regime político timorense, dos órgãos da administração 

pública e em legislação-chave, como o Código Civil (p. 70). Por último, no setor da 

educação, Portugal contribuiu, através da APD, para a reintrodução da língua portuguesa 

no sistema de ensino timorense, no Estado e suas instituições e na comunidade, dando 

provimento ao preceito constitucional timorense que determina a língua portuguesa, a par 

com o Tétum, como línguas oficiais do Estado de Timor-Leste (Assembleia Constituinte: 

2002). Estes esforços seguiram as linhas orientadoras da política externa portuguesa no 

que se refere à cooperação, baseando-se no modelo de cooperação bi-multi, que procurou 

dar resposta aos problemas identificados na necessidade de entrosamento entre os 

esforços bilaterais e multilaterais no domínio da cooperação portuguesa, identificados no 

documento A cooperação portuguesa no limiar do século XXI – Documento de 

orientação estratégica4 (1999), operacionalizados através de Uma visão estratégica para 

a Cooperação Portuguesa (2005). 

 
4 Resolução do Conselho de Ministros n.º 43/99 de 18-05-1999. 
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Após o término do mandato da United Nations Integrated Mission in Timor-Leste 

(UNMIT), acordado no decurso do 6721.º encontro do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas, reunido a 23 de fevereiro de 2012 (S/RES/2037), o relacionamento entre 

os dois países conduziu, devido à diminuição da influência portuguesa, à necessidade de 

uma clarificação do seu reposicionamento face aos desafios futuros daquele país. Por um 

lado, o progressivo phased drawdown da missão implicou a saída das forças de segurança 

portuguesas que permaneciam no território, especificamente a brigada da Guarda 

Nacional Republicana (GNR); este processo foi acompanhado, igualmente, pela redução 

de pessoal civil que se encontrava a trabalhar sob a alçada da missão da ONU, como 

assessores, em vários ministérios e instituições, e que abrangia, naturalmente, muitos 

portugueses (p. 70).  Por outro lado, o período de recessão económica que Portugal vem 

atravessando tem conduzido à redução do financiamento disponível para ações de 

cooperação, tendo-se registado, analogamente, uma transformação na natureza da APD 

portuguesa, aumentando a componente de empréstimos e diminuindo a componente de 

donativos (Instituto Camões, 2012). 
No que se refere às relações económicas entre os dois estados, Timor-Leste continua, 

por razões várias, a ser preterido pelos empresários e agentes económicos portugueses, 

em relação aos mercados da União Europeia (UE) e outros membros da Comunidade dos 

Países de Língua Portuguesa (CPLP) (p. 71). Como principais fatores deste 

distanciamento, poder-se-á apontar a posição geográfica dos dois países, a falta de 

oportunidades de investimento e condições desfavoráveis para o mesmo em Timor-Leste, 

mormente em matéria de legislação comercial, laboral e de propriedade, e, finalmente, a 

grave crise económico-financeira que Portugal atravessa (p. 71). 
Considerando o momento pós-intervencionista, o novo relacionamento entre Portugal 

e Timor-Leste irá centrar-se, fundamentalmente, na necessidade da promoção da língua 

portuguesa naquele país. Desta forma, os esforços da APD e diplomacia portuguesas 

deverão centrar-se no setor da educação. Portugal poderá, através de uma estratégia 

essencialmente multilateral, coordenar-se com a CPLP na formulação, financiamento e 

implementação de projetos nesta matéria, envolvendo ativamente os restantes membros 

da organização, com especial enfoque para o Brasil. A CPLP irá trabalhar, nestes termos, 

em conjunto com o Governo de Timor-Leste com o intuito de projetar e gerir os 

programas de reintrodução e promoção da língua portuguesa, tendo especial enfoque no 
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setor escolar primário e secundário, mas, igualmente, na população mais velha, que 

nasceu e cresceu no país sob o domínio da Indonésia e que, para aceder a cargos na 

administração pública e ao mercado de trabalho, é obrigada a conhecer e dominar a língua 

de Camões (CPLP, 2013). Uma abordagem ao problema centralizada na CPLP, de 

tendência cooperativa e não competitiva entre doadores, permitirá conceber políticas de 

promoção da língua mais coerentes e eficazes, evitando a duplicação de esforços por parte 

dos países ativamente envolvidos neste processo e permitindo um diálogo mais claro e 

direto entre os representantes do povo timorense e a Comunidade de doadores (Freire: 

2016, 71). 
A partir de uma análise à evolução da política externa portuguesa, relativamente ao 

caso de Timor-Leste, desde a descolonização até ao final da missão da UNMIT no país, 

este capítulo procura, num primeiro momento, demonstrar os avanços e recuos desta 

evolução. Num segundo momento, refletir a respeito da necessidade de redefinição das 

relações entre ambos os países, centrando-se na problemática da implementação e reforço 

da língua portuguesa no território. 

 

1. A Política Externa Portuguesa e o caso de Timor-Leste: da descolonização 

ao referendo de 1999 
 

No seguimento da revolução de abril de 1974, que culminou com o fim do Estado 

Novo e com a futura implementação de um regime democrático em Portugal, seguiram-

se anos de grande instabilidade política no país. Desde o início dos anos de 1970, um 

grupo de oficiais insatisfeitos com a prolongada situação de guerra colonial, que se 

desenrolou ao longo de décadas, pressionava cada vez mais o regime político português 

para que fosse procurada uma solução política para o conflito ultramarino (p. 72). Não se 

encontrando no horizonte de curto prazo qualquer solução para o problema, o movimento 

dos capitães, a partir de finais de 1973, começou a preparar um golpe de Estado, que 

conduziria ao fim do regime fascista português (Ferreira: 2000). O Movimento das Forças 

Armadas (MFA), que representava agora o braço político do poder militar em Portugal, 

anulou as antigas estruturas fascistas e preconizou como principais objetivos a 

instauração de um regime democrático em Portugal, e relativamente à guerra colonial 

reconheceu que «(...) a solução das guerras no ultramar é política, e não militar» e que 



 90 

como princípio deveria prosseguir-se ao «[l]ançamento dos fundamentos de uma política 

ultramarina que conduza à paz» (Portugal, Lei 3/74). A 27 de junho desse mesmo ano, o 

MFA viria a clarificar o programa que estava a colocar em prática, anunciando que 

Portugal se comprometia com a Carta das Nações Unidas, portanto com o direito dos 

povos à sua autodeterminação, como mencionou no Art.º 2: «O reconhecimento do direito 

à autodeterminação, com todas as suas consequências, inclui a aceitação da 

independência dos territórios ultramarinos (...)»  (Idem, Lei 7/74). 
O processo de descolonização portuguesa foi, no entanto, globalmente pouco 

estruturado, tendo como consequência a subsistência de conflitos civis nos territórios 

descolonizados. Para esta situação contribuíram, em primeiro lugar, o momento de grave 

instabilidade política que se vivia em Portugal no período pós-revolucionário, e em 

segundo lugar, o ambiente de plena Guerra Fria, que contribuiu para a manutenção de 

conflitos entre partes apoiadas pela URSS ou pelos EUA, nestes territórios (Freire, 2015: 

73). De facto, é difícil falar em processo de descolonização no caso Português, tendo em 

conta que o mesmo se reduziu a um conjunto de acordos celebrados entre Portugal e as 

antigas colónias. Portugal não executou realmente um processo, progressivo, organizado 

e pensado, com vista à descolonização, como se verificou em casos semelhantes de outros 

países europeus, em que se manteve uma preponderância de certos laços entre a antiga 

metrópole e o território descolonizado. No caso luso, os elementos de rutura foram muito 

mais consideráveis dos que os de continuidade (Moita, 1985). 
Tomando em consideração a Lei 7/74 de 27 de julho, que reconhecia o direito das 

colónias à independência, começaram a formar-se partidos políticos em Timor-Leste, de 

entre os quais destacamos a Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente 

(FRETILIN) (originalmente Associação Social-Democrata Timorense), a União 

Democrática Timorense (UDT) e a Associação Popular Democrática Timorense 

(APODETI). A primeira defendia a independência do território o mais rapidamente 

possível; a segunda, advogada a necessidade de um período de continuidade com 

Portugal, com vista a, posteriormente, referendar a vontade timorense; finalmente, a 

APODETI, de representação minoritária, apoiava a integração do território na Indonésia 

(Freire: 2016, 73). FRETILIN e UDT decidem alinhar-se politicamente, reclamando a 

Portugal a independência de Timor-Leste; no entanto, após a vitória indiscutível nas 

eleições locais por parte da FRETILIN, com aproximadamente 90% dos votos, a UDT 
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decide romper a sua aliança com uma FRETILIN que se radicalizava progressivamente à 

esquerda (Escarameia, 2001). Este rompimento conduziu, no verão de 1975, a graves 

confrontos entre as duas fações, dos quais resultou uma vitória esmagadora da 

FRETILIN. Foi neste momento que Portugal dirigiu ao Secretário-Geral das Nações 

Unidas uma carta declarando-se incapaz de controlar a situação no território (Idem). A 

declaração unilateral de independência de Timor-Leste, levada a cabo pela FRETILIN, 

ocorreu a 28 de novembro de 1975, momento em que já se encontravam em marcha 

manobras militares indonésias conducentes à anexação do território (CAVR, 2006). Esta 

declaração unilateral não foi reconhecida pela ONU, que continuou a considerar Portugal 

como administrador de jure do território (McCloskey, 2000; A/RES 34855). 
A lógica de anexação de Timor-Leste por parte da Indonésia foi justificada com o 

argumento do perigo de contágio e alastramento do fenómeno comunista na Ásia. 

Inicialmente, a Indonésia declarou não ter qualquer tipo de interesse na anexação de 

Timor-Leste, e, apresentando-se como líder no Movimento dos Países Não-Alinhados, 

nada faria prever que, com a anuência dos EUA, planeasse a invasão do território. Numa 

reunião realizada no ano de 1974 entre o representante da ASDT (antiga-FRETILIN), 

José Ramos-Horta, e o então ministro dos negócios estrangeiros indonésio, Adam Malik, 

este último, referiu que o governo indonésio não tinha qualquer pretensão de anexar a 

metade oriental da ilha de Timor, visto que este se tratava de um território que pertencera 

outrora a Portugal, não fazendo parte das antigas possessões holandesas (Dunn, 2004). 

Os EUA, que já tinham desempenhado um papel ativo no derrube de Sukarno e que 

tinham apoiado o regime de Suharto na perseguição a milhares de comunistas indonésios 

nos anos de 1965-1966, deram o seu aval às operações militares indonésias, durante uma 

visita oficial do Presidente Ford e Henri Kissinger a Jacarta, em 1975. Este último 

confessou, a posteriori, desconhecer as especificidades do caso de Timor-Leste e de ter 

sido convencido pelo governo indonésio da ameaça iminente do aparecimento de um 

regime comunista na região, que se podia tornar um novo Vietname ou uma Cuba na Ásia 

(Scheiner, 2000). A Indonésia prepara, desde finais de 1974, com o apoio no terreno da 

APODETI, a Operasi Komodo, cujo objetivo era a anexação da antiga colónia 

portuguesa, através de quaisquer meios necessários, com o forte apoio daquele partido 

político e através de operações de subversão. Todavia, a resistência que a mesma 

 
5 Resolução da Assembleia Geral da ONU condenando a intervenção militar indonésia em Timor-Leste. 
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encontrou por parte dos timorenses foi imensa (Dunn, 1995). Através de uma campanha 

de comunicação anti-FRETILIN em massa junto da população, ainda que com eficácia 

reduzida (Cabral, 2000), do convencimento da UDT da necessidade de uma intervenção 

indonésia para travar a ameaça comunista, e dos esforços da APODETI e da sua relação 

com o exército indonésio, foi assinada, a 30 de novembro de 1975, a Proclamação de 

Balibó, subscrita pela UDT, APODETI e KOTA (Klibur Oan Timor Asuwain, partido 

minoritário), solicitando «(...) ao Governo e Povo da República Indonésia que leve a 

efeito medidas imediatas no sentido de proteger as vidas das pessoas que ora se 

consideram elas próprias como parte do Povo Indonésio vivendo sob o terror e práticas 

fascistas da Fretilin consentidas pelo Governo de Portugal» (Pires: 1991, p. 320). 
A primeira fase da invasão indonésia a Timor-Leste, iniciada em dezembro de 1975, 

conduziu à proclamação por parte daquele país, a 2 de junho de 1976, de Timor-Leste 

como sua vigésima sétima província, após a realização de uma assembleia fraudulenta, 

na qual apenas participaram membros da UDT e da APODETI. O Comité de 

Descolonização da ONU condenou veementemente a anexação, e em 1999, Timor-Leste, 

a seguir ao Saara Ocidental, era o maior território não-autogovernado na lista de 

descolonização (McCloskey, 2000). 
Os planos de descolonização de Portugal para Timor-Leste assentavam em três 

possíveis hipóteses: a independência do território, imediatamente ou de forma progressiva 

(opções preferidas pela FRETILIN e UDT, respetivamente); a anexação à Indonésia 

(possibilidade preferida pela APODETI); e, finalmente, a continuidade de uma relação 

com Portugal, que, posteriormente, poderia resultar na independência do território mas 

que, a médio/longo prazo, permitiria um processo de descolonização mais progressivo e 

coerente (Pires, 1991). Mário Lemos Pires, indigitado para o cargo de governador e 

comandante-em-chefe de Timor, foi o principal responsável pela política de 

descolonização do território. Segundo o próprio, dois princípios orientaram a sua conduta 

neste processo, a saber: 1) «A descolonização deve ser feita com o povo de Timor e nunca 

contra o povo de Timor», e 2) «(...) descolonizar é passar a gestão dos assuntos de Timor 

para os Timorenses» (Idem, p. 72). 
Contudo, devido à referida atmosfera política vivida em Timor-Leste, às pretensões 

da Indonésia e à relativa incapacidade do Estado português em afirmar-se como agente 

descolonizador, esta tornou-se uma função ingrata para o novo governador, sendo que 
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Portugal foi incapaz de defender Timor-Leste após a invasão indonésia, tendo mesmo que 

evacuar os seus elementos civis e militares que se encontravam ainda no território, para 

a ilha de Ataúro, após a declaração unilateral da independência da FRETILIN a 28 de 

novembro de 1975 (Pires, 1991). 

A Assembleia Geral da ONU condenou, através de uma resolução, a invasão 

indonésia, que segundo este órgão violava o direito de autodeterminação do povo 

timorense, continuando a reconhecer Portugal como potência administrante (A/RES 

3485). Esta condenação foi seguida por uma Resolução do Conselho de Segurança que 

solicitava a todos os Estados que respeitassem a integridade territorial de Timor-Leste e 

o direito de autodeterminação do seu povo (S/RES 384): 
«The Security Council, 
Having noted the contents of the letter of the Permanent Representative of Portugal (S/11899), 
Having heard the statements of the representatives of Portugal and Indonesia, 
Having heard representatives of the people of East Timor, 
Recognizing the inalienable right of the people of East Timor to self-determination and 

independence in accordance with the principles of the Charter of the United Nations and the 
Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, contained in General 
Assembly resolution 1514 (XV) of 14 December 1960, 

Nothing that General Assembly resolution 3485 (XXX) of 12 December 1975, inter alia, requested 
the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the 
Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples to send a fact-finding mission to East 
Timor, 

Gravely concerned at the deterioration of the situation in East Timor, 
Gravely concerned also at the loss of life and conscious of the urgent need to avoid further 

bloodshed in East Timor, 
Deploring the intervention of the armed forces of Indonesia in East Timor, 
Regretting that the Government of Portugal did not discharge fully its responsibilities as 

administering Power in the Territory under Chapter XI of the Charter, 
1. Calls upon all States to respect the territorial integrity of East Timor as well as the inalienable 

right of its people to self-determination in accordance with General Assembly resolution 1514 
(XV); 

2. Calls upon the Government of Indonesia to withdraw without delay all its forces from the 
Territory; 

3. Calls upon the Government of Portugal as administering Power to co-operate fully with the 
United Nations so as to enable the people of East Timor to exercise freely their right to self-
determination; 

4. Urges all States and other parties concerned to co-operate fully with the efforts of the United 
Nations to achieve a peaceful solution to the existing situation and to facilitate the 
decolonization of the Territory; 

5. Requests the Secretary-General to send urgently a special representative to East Timor for 
the purpose of making an on-the-spot assessment of the existing situation and of establishing 
contact with all the parties in the Territory and all States concerned in order to ensure the 
implementation of the present resolution; 

6. Further requests the Secretary-General to follow the implementation of the present resolution 
and, taking into account the report of his special representative, to submit recommendations 
to the Security Council as soon as possible; 

7. Decides to remain seized of the situation. 
 

Approved unanimously at the 1869th meeting. » 
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Por seu lado, Portugal continuava legalmente a ser a potência administrante do 

território não autónomo de Timor-Leste. Tendo em consideração a impossibilidade de 

atuar de acordo com os deveres previstos no Capítulo XI da Carta das Nações Unidas, 

pelos Artigos 73.° e 74.°, Portugal mantinha como responsabilidades, tendo em conta a 

situação, entre outras, a: 

 
«(...) representação internacional do Povo de Timor-Leste” e “a reafirmação, no quadro das Nações 
Unidas, da necessidade de que sejam criadas as condições indispensáveis à prossecução das tarefas 
que incumbem a Portugal como potência administrante e conducentes à autodeterminação do povo de 
Timor-Leste» (Lima: 1992, pp. 23-24) 
 
 
Progressivamente, Timor-Leste foi caindo no esquecimento da comunidade 

internacional. O primeiro grande golpe nas aspirações timorenses, quanto à possibilidade 

da sua autodeterminação, acontece com o reconhecimento, por parte da Austrália, do 

estatuto do território enquanto província da Indonésia (Aubrey, 2000). Portugal foi 

perdendo capacidade de influência e ação de mobilização e sensibilização relativamente 

à questão timorense. A defesa do direito de autodeterminação do povo timorense foi, 

sobretudo, divulgada e exposta nos fora internacionais pelos PALOP e pela resistência 

timorense que se encontrava no estrangeiro. Portugal, até meados dos anos 1980, parecia 

ter considerado irreversível a situação de Timor Lorosa’e e, tendo em conta o clima de 

Guerra Fria, e a tradicional aliança portuguesa com o bloco ocidental, descurou o caso 

(Gomes, 2010). O pouco poder negocial português, a fraca adesão e projeção do problema 

no seio da comunidade internacional e a relativa posição de força da Indonésia 

abrandaram, consideravelmente, a força da questão timorense. Apenas em meados da 

década de1980, com a continuação da resistência no território, uma maior notoriedade a 

nível internacional e o progressivo enfraquecimento do regime interno indonésio, 

Portugal voltou a colocar a questão de Timor-Leste na sua agenda (Idem). 

Através da ONU, e dos “bons-ofícios” do Secretário-Geral Javier Pérez de Cuellar, 

Portugal modera a sua posição, e iniciam-se conversações tripartidas, Portugal-Indonésia- 

ONU, em Novembro de 1982, com o objetivo de encontrar uma solução (AGNU, 37/30). 

A AGNU continuava a reconhecer Portugal enquanto potência administrante do território, 

em 1983. Ainda assim, a Indonésia, embora estivesse disposta a negociar a autonomia de 

Timor-Leste, o direito à autodeterminação do povo timorense não estava em cima da 

mesa. As negociações foram-se prolongando neste modelo durante a década de 1980 
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(Ramos, 2010).  Por outro lado, a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia 

(CEE), em 1985, conferiu-lhe poder de veto sobre decisões a nível comunitário, que 

permitiam influenciar as relações da Comunidade com a Indonésia (Gorjão, 2001). 

Finalmente, a visita do Papa ao território, em outubro de 1989, e o massacre de Santa 

Cruz, a 12 de novembro de 1991, voltaram a colocar o problema timorense na cena 

internacional, e Portugal capitalizou aumentando a pressão negocial sobre o governo 

indonésio (Braithwaite et al., 2012). 

A evolução do posicionamento de Portugal relativamente à questão de Timor-Leste 

torna-se visível através da análise aos consecutivos programas de Governo. O programa 

de Governo do XI Governo Constitucional (1987-1991), chefiado por Aníbal Cavaco 

Silva, referia a necessidade da «(...) procura (...) de uma solução condigna para a questão 

de Timor, a qual garanta o pleno respeito pela identidade cultural e religiosa do povo 

timorense e a preservação da matriz cultural portuguesa do Território». Tal como o texto 

demonstra, Portugal não aludia ao direito à autodeterminação do povo timorense, ficando-

se pela mera necessidade de resolver a nível internacional a questão de Timor-Leste 

(Governo de Portugal, 1987). O Programa de Governo que lhe seguiu (1991-1995), já 

explicitava a necessidade de Portugal promover, relembrando o estatuto de potência 

administrante, todos os esforços internacionais necessários que viessem a permitir ao 

povo timorense uma livre e válida escolha do seu destino político (Governo de Portugal, 

1991): 
«4.6. Timor-Leste 
 
De harmonia com as disposições constitucionais e com as responsabilidades morais, 

jurídicas e históricas que a Portugal competem como potência administrante do território não 
autónomo de Timor-Leste, ocupado ilegalmente pela República da Indonésia, o Governo 
empenhar-se-á, utilizando para o efeito todos os meios políticos, diplomáticos e jurídicos 
possíveis, no sentido de defender e promover os direitos e liberdades fundamentais do povo 
timorense, visando permitir-lhe uma livre e válida escolha do seu destino político, o exercício dos 
direitos humanos (pelo combate e denúncia aos graves abusos que sobre ele continuam a ser 
cometidos), e a preservação da sua identidade cultural, social e religiosa (ameaçada pelas 
políticas de assimilação forçada e de transmigração do ocupante ilegal). 

 
Para a realização destes objectivos, o Governo envidará esforços no sentido de sensibilizar 

para o problema, de forma crescente, a Comunidade Internacional, e em especial as Nações 
Unidas, cujo papel efectivo nesta questão deverá ser intensificado e alargado, tendo em conta que 
nela está essencialmente em jogo a aplicação dos princípios fundamentais da Carta e resoluções 
dos seus principais órgãos, designadamente da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança. 
Por outro lado, não deixará de procurar activamente, através do diálogo e da negociação com 
todas as partes interessadas, obter uma solução justa, global e internacionalmente aceitável para 
a questão, em colaboração como Secretário-Geral das Nações Unidas, na execução do mandato 
a este confiado pela Assembleia Geral da Organização.» 
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O primeiro mandato de António Guterres (1995-1999), de forma explícita, 

denominava como prioridade e grande linha de orientação da política externa de governo 

a «Defesa do legítimo direito do povo de Timor-Leste à autodeterminação» (Governo de 

Portugal, 1995). 

A continuação das negociações a três conduziu ao Acordo de 5 de maio de 1999, em 

Nova Iorque, assinado entre Portugal e a Indonésia, que previa uma consulta popular em 

Timor-Leste. O Acordo consistia em permitir ao povo timorense escolher entre a 

continuidade da sua permanência como província indonésia, num quadro alargado de 

autonomia especial, ou a independência do território (Freire: 2015, 78). Embora o 

processo de organização, monitorização e apuramento dos resultados do referendo ficasse 

sob a alçada da ONU, a Indonésia ficaria responsável pela manutenção da segurança, lei 

e ordem no território, condição sine qua non para a realização do processo (S/1999/513): 

 
«4. The Governments of Indonesia and Portugal have also signed, on 5 May 1999, the two attached 
supplementary agreements, on the modalities for the popular consultation of the East Timorese 
through a direct ballot (annex II) and on security arrangements (annex III), which, inter alia, stipulate 
that 8 August 1999 will be the date for the ballot to take place, both inside and outside East Timor, 
that a secure environment devoid of violence or other forms of intimidation is a prerequisite for the 
holding of a free and fair popular consultation, that the appropriate Indonesian authorities have the 
responsibility to ensure such an environment as well as for the maintenance of law and order, and that 
the United Nations will ascertain whether the necessary security exists for the peaceful implementation 
of the consultation process.» 
 
 
Deste modo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) requereu ao 

Secretário-Geral um plano de missão que permitisse a realização do referendo nos termos 

acordados. A 11 de junho do mesmo ano, o CSNU aprova a criação da United Nations 

Mission in East Timor (UNAMET) (S/RES/1246, 1999): 

 
« (…) Welcoming the appointment of the Special Representative of the Secretary- General for the 

East Timor Popular Consultation, and reiterating its support for the efforts of the Personal 
Representative of the Secretary-General for East Timor, 

 
1. Decides to establish until 31 August 1999 the United Nations Mission in East Timor 

(UNAMET) to organize and conduct a popular consultation, scheduled for 8 August 1999, on 
the basis of a direct, secret and universal ballot, in order to ascertain whether the East 
Timorese people accept the proposed constitutional framework providing for a special 
autonomy for East Timor within the unitary Republic of Indonesia or reject the proposed 
special autonomy for East Timor, leading to East Timor’s separation from Indonesia, in 
accordance with the General Agreement and to enable the Secretary-General to discharge 
his responsibility under paragraph 3 of the Security Agreement; (…)» 
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A missão encontrou múltiplos obstáculos à realização do referendo, sobretudo 

relacionados com a existência de problemas de segurança, incluindo campanhas de 

intimidação e formação de grupos armados, tendo que ser adiado o momento eleitoral 

para 30 de agosto desse ano. Paralelamente, o CSNU decidiu prolongar o mandato da 

UNAMET com vista a permitir a permanência da ONU no território após o ato 

referendário, de forma a apoiar o processo de independência de Timor-Leste ou a criação 

da autonomia especial prevista pelo Acordo (Freire et al., 2012). 

A 4 de junho desse ano, Portugal decide criar o cargo de Comissário para o Apoio à 

Transição em Timor-Leste (CATTL). Este, em articulação com uma Comissão 

Interministerial seria responsável por «coordenar as ações relativas à elaboração e 

execução de programas de apoio ao processo de consulta e ao processo de transição 

relativos à autodeterminação de Timor-Leste» (Portugal, DL189-A/99). 

O processo de autodeterminação do povo de Timor-Leste deve, igualmente, ser 

compreendido à luz dos acontecimentos políticos que se desenrolaram na Indonésia. O 

fim do regime repressivo de Suharto, que criara um dos Estados mais militarizados do 

mundo com mecanismos de controlo políticos e uma grande preponderância do poder 

militar sobre as instituições políticas, começara a sofrer pressões populares para uma 

democratização, em meados dos anos 1990 (Budiardjo, 2000). De igual forma, uma 

quebra de relacionamento entre as forças militares indonésias e o presidente permitiu o 

processo de transição de regime no país, visto que o período pós-Guerra Fria afetou a 

forma como o aparelho militar via o seu papel futuro na Indonésia, procurando retirar-se 

do espectro político. A crise económica de 1997 veio ampliar a debilidade do regime 

autoritário. A 21 de maio de 1998, Baharuddin Habibie foi nomeado presidente interino 

indonésio, pondo fim ao regime de Suharto e dando início ao processo de democratização 

do país (Gorjão, 2005). Estas condições permitiram uma melhoria do posicionamento 

português a nível negocial, ao mesmo tempo que a Indonésia repensava a sua política 

externa. Portanto, o final da Guerra Fria, a transição democrática indonésia e a crise 

económica em que esta mergulhou no período compreendido entre 1997 e 1998 foram 

fatores que contribuíram grandemente para a causa da autodeterminação do povo 

timorense (Gorjão, 2005). 

A 30 de agosto de 1999, o povo timorense escolheu, numa participação história que 

ultrapassou os 90%, a opção da independência (78,5%) à da autonomia especial 
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enquadrada no regime indonésio (Governo de Timor-Leste, s.d.). Após o referendo, o 

território mergulhou no caos: milícias pró-integracionistas conduziram uma “política de 

terra queimada em Timor-Leste, sob o comando do Exército Indonésio”, situação 

reportada pelo Relatório da Missão do Conselho de Segurança da ONU a Jacarta e a Díli, 

ocorrida entre 8 e 12 de setembro de 1999 (S/1999/976). Perante a incapacidade indonésia 

de impor a lei e ordem no território, e a pedido do próprio regime, a ONU aprovou a 

International Force East Timor (INTERFET), maioritariamente constituída por efetivos 

australianos, para intervir e pacificar a situação (S/1999/1024). Portugal não interfere 

nesta fase inicial, devido à sua condição de parte interessada no processo (Palma, 2005), 

mas cria a equipa de ligação para a Austrália (ELIAUS), com o intuito de participar 

apenas em manobras de apoio navais (Portaria 908/99): 

 
 
«O Conselho de Segurança das Nações Unidas, através da sua Resolução n.º 1264, de Setembro 

de 1999, salientou a necessidade urgente de restaurar a paz e a segurança em Timor Leste; 
Considerando o Acordo de 5 de Maio de 1998 entre Portugal e a Indonésia e o Acordo, da mesma 

data, entre as Nações Unidas e os Governos da Indonésia e Portugal; 
Considerando que no âmbito do planeamento militar em curso, tendente à preparação e prontidão 

dos meios militares, torna-se necessário, por forma a dar cumprimento aos referidos Acordos, 
posicionar na área meios navais; 

Considerando que o Decreto-Lei n.º 233/96, de 7 de Dezembro, prevê o enquadramento jurídico 
das participações em operações humanitárias e de paz no estrangeiro; 

Assim: 
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 41.º e do n.º 1 do artigo 44.º da Lei n.º 29/82, de 11 de 

Dezembro, e do disposto no Decreto-Lei n.º 233/96, de 7 de Dezembro: 
Manda o Governo, pelo Ministro da Defesa Nacional, o seguinte: 
1.º A participação portuguesa inicia-se com a projecção para a área da Austrália/Timor Leste da 

fragata Vasco da Gama. 
2.º A presente portaria produz efeitos a partir de 23 de Setembro de 1999. 
 
O Ministro da Defesa Nacional, Jaime José Matos da Gama, em 27 de Setembro de 1999.» 

 

 

2. As relações entre Portugal e Timor-Leste durante o período do 

intervencionismo: a questão da língua 

 

Timor-Leste havia-se convertido numa “causa nacional” para Portugal, e, após o 

referendo e a estabilização do território, tornara-se agora uma das grandes prioridades da 

Política Externa Portuguesa, no início do novo século (Presidente da República, 2012). A 

contribuição portuguesa, ao longo das várias missões da ONU no território, antes e após 

a independência do país, em 2002, foi das mais relevantes, e abrangeu áreas distintas 
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como a segurança, a educação, a justiça e a administração pública. Um dos principais 

esforços de Portugal, reconhecendo a escolha da Assembleia Constituinte de Timor-

Leste, foi o de promover e apoiar a reintrodução da língua portuguesa no país. Estes 

esforços foram realizados, principalmente, através de projetos do Instituto Português de 

Apoio ao Desenvolvimento (IPAD), atualmente Instituto Camões (IC), mas, igualmente, 

através de ações paralelas, enquadradas nas restantes responsabilidades que o país 

assumira, nomeadamente no que se refere à formação das F-FDTL e, a partir de 2006, da 

PNTL. 
A questão da adoção das línguas oficiais em Timor-Leste foi uma das principais 

fontes de debate político interno. Se por um lado a população que falava português era 

restrita a algumas elites e à faixa etária mais velha, por outro, a adoção de uma língua 

alternativa ao malaio constituía-se como uma prioridade. A permanência da língua 

portuguesa como oficial foi concebida como elemento histórico por parte da Assembleia 

Constituinte, cuja necessidade da sua preservação coabitava com a memória da 

resistência (Wallis, 2012). Existiram na altura, e podemos dizer que a discussão se 

mantém, vários posicionamentos quanto à adoção da língua oficial. Por um lado, a adoção 

do Tétum como única língua oficial não permitiria responder às necessidades de 

comunicação, visto que, tratando-se de um dialeto, utiliza vários conceitos originários da 

língua portuguesa, inglesa e do malaio. Por outro lado, uma parte da população do 

território defendia a continuidade do malaio, principalmente os grupos mais jovens, que 

se sentiram prejudicados pela adoção de uma língua oficial que os excluísse do mercado 

de trabalho, problema que, aliás, veio a verificar-se mais tarde (Taylor-Leech, 2011). 

Finalmente, a forte presença internacional no território veio reavivar a possibilidade de 

consideração do inglês como língua oficial, visto que a percentagem de timorenses que 

eram obrigados a aprender inglês para poder trabalhar e comunicar com os internacionais 

aumentou consideravelmente, tendo sido igualmente apontadas como vantagens o 

domínio da língua inglesa a nível internacional e a necessidade de abertura do país ao 

mundo globalizado (Savage, 2012). A Assembleia Constituinte decidiu determinar como 

línguas oficiais o Tétum (introduzindo no texto constitucional a obrigação por parte do 

Estado de proteger e promover esta língua) e o Português (Assembleia Constituinte, 

2002), relegando o Inglês e o Malaio para línguas de trabalho. 
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Ativo interveniente na estruturação das F-FDTL desde o início, Portugal, para além 

do apoio logístico, de treino e de ajuda ao desenho e implementação da orgânica das 

futuras Forças Armadas timorenses, introduziu na formação militar uma componente de 

ensino da língua portuguesa (Freire, 2016). 
Esta opção precedeu a aprovação do texto constitucional timorense, a pedido das 

estruturas das F-FDTL e da missão atribuída aos militares portugueses (Bernardino, 

2012). A utilização do português como língua de resistência significava que as altas 

hierarquias das F-FDTL dominavam o idioma; no entanto, novos recrutas ou aqueles que 

se haviam juntado à resistência mais recentemente tinham dificuldades no domínio da 

língua, ou até o seu total desconhecimento. Dessa forma, os formadores portugueses 

decidiram criar módulos de ensino de língua portuguesa, que se tornaram obrigatórios na 

formação dos militares, e que ajudaram na transposição de vários regulamentos e 

metodologias para a recém-criada instituição (Bernardino, 2012). 
No domínio da Justiça, após um período da permanência mista das normas de direito 

indonésio com os regulamentos da UNTAET, progressivamente, foram feitas as reformas 

judiciais necessárias para a implementação de legislação nacional. Portugal contribuiu de 

forma ativa, através de protocolos entre os Ministérios da Justiça de ambos os países, no 

desenho de reformas legislativas e comprometendo-se na formação jurídica de quadros 

timorenses (Campos et al., 2004). 
No âmbito bilateral de cooperação para o desenvolvimento, Portugal, desde o ano 

2000, desenvolveu o Projeto de Reintrodução da Língua Portuguesa (PRLP), do qual 

fizemos parte. Na sua essência, os objetivos deste projeto eram, através da contratação de 

docentes de língua portuguesa, a lecionação da língua em Timor-Leste e a capacitação de 

professores timorenses. Na década de 2000-2010, o projeto teve um envelope financeiro 

de 50 milhões de euros; no entanto, a avaliação dos resultados do mesmo, para o período 

entre 2003-2009 não foram muito animadores (ESECS-IPAD, 2010). A aposta inicial no 

ensino da língua diretamente aos estudantes timorenses foi, progressivamente, orientada 

para a formação de docentes timorenses. Porém, apenas 10% destes docentes obtiveram 

aprovação para a lecionação da língua. Para o triénio 2007-2009, 45% dos recursos 

financeiros deste projeto estavam alocados a esta rubrica, mas foram progressivamente 

sendo redirecionados, pelo IPAD, para outras dimensões, nomeadamente para a política 

educacional e gestão administrativa. Relativamente aos níveis de ensino, o programa 
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incidiu sobretudo na introdução do português ao nível do primeiro ciclo, tendo sido 

reservados recursos muito limitados para os níveis secundário e superior (Idem). No 

período de 2005-2010, 26,25% do total da APD portuguesa para Timor-Leste estava 

destinada ao setor da educação. O Programa Indicativo de Cooperação (PIC) de 2000 do 

IPAD apontava, como principais prioridades neste domínio, a contratação de 160 

professores portugueses, para o referido esforço de reintrodução da língua no território, o 

acolhimento de 350 estudantes bolseiros timorenses em universidades portuguesas e a 

criação de laços entre instituições de ensino superior portuguesas e a Universidade 

Nacional de Timor-Leste (UNTL). As mesmas linhas estratégicas foram sendo adotadas 

de forma semelhante até 2007 (IPAD, 2011). A avaliação ao PIC 2007-2010, refere que: 
 
«(...) apesar do momento da avaliação dificultar a sua análise, pode afirmar-se que há indícios de 
efeitos positivos no funcionamento dos Tribunais e da Administração pública, nomeadamente nos 
processos eleitorais e há indícios de aumento de falantes em língua portuguesa. (...) As mais-valias da 
Cooperação Portuguesa situam-se ao nível da vantagem da língua comum e da matriz jurídica e 
administrativa. Estas mais-valias são reconhecidas pelas autoridades timorenses (...)» (IPAD- 
Governo de Timor-Leste, 2011: 7) 

 

 

De 2004 até 2010, a taxa de literacia para a população da faixa etária dos 15-24 anos, 

no que se refere à língua portuguesa, cresceu dos 17,2% para os 39,3% (SUKTL, 2010). 

Os Censos realizados em 2010 mostram que apenas 25,2% da população sabe ler, 

escrever e falar português, um número que ainda assim ultrapassa a literacia em língua 

inglesa (14,6%) mas que fica muito distante, compreensivelmente, dos dados relativos ao 

malaio (45,3%) (NSD-UNFPA, 2011). 

Através do acordo assinado entre os dois países a 4 de dezembro de 2002, foi criada 

a Escola Portuguesa de Díli, que serve de apoio a um conjunto de Escolas de Referência, 

atualmente Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (CAFE), que foram sendo 

criadas em vários municípios do país. A frequência destas instituições por parte de alunos 

timorenses permite-lhes aceder ao sistema de ensino superior português, sob a 

certificação do Ministério da Educação de Portugal (MEP) (EPD-CELP, 2010). O MEP 

desenvolveu, igualmente, uma estratégia de implementação da língua através da leitura, 

concebendo uma rede de bibliotecas escolares, algumas itinerantes, para promover a 

divulgação da literatura portuguesa, enquadrado no projeto “Ler + Timor-Leste” (MEP, 

2010). 
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Ainda assim, podem ser apontadas várias críticas à projeção e implementação das 

medidas promovidas pelo governo português com o intuito de consolidar a língua 

portuguesa em Timor-Leste. Uma das principais críticas encontra-se relacionada com a 

inconstância das ações de cooperação levadas a cabo pelo Estado português (Freire, 2015: 

84). No que se refere à geração mais velha, existe um pedido para a criação urgente de 

cursos, ministrados em regime pós-laboral, para adultos. Uma larga faixa da população, 

que hoje se encontra no ativo, não possui o conhecimento necessário de português para 

poder entrar no mercado de trabalho. Alguns cursos que eram ministrados foram 

interrompidos abruptamente, e apenas algumas ações de cooperação, não estruturadas e 

dependentes de outras instituições governamentais, que não o IPAD-IC, ou ONGs 

portuguesas, foram permitindo uma certa continuidade (Viana, 2012). Ao nível da 

promoção da língua pelos media, há preocupações para que sejam reformulados 

conteúdos, a nível da divulgação radiofónica e televisiva em português. A necessidade de 

criar programas de entretenimento, de educação infantil e noticiários em português, 

nomeadamente através da RTP Internacional, para que seja promovida efetivamente a 

consolidação da língua, foi uma das soluções apontadas. Numa fase inicial, Portugal 

esteve apenas concentrado no ensino de português enquanto língua materna: no entanto, 

este ensino deve estar diretamente relacionado com o desenvolvimento do Tétum, e 

Portugal deve apostar na criação de manuais escolares bilingues, não apenas para as 

matérias relacionadas com a língua, mas para as outras áreas disciplinares, como a 

matemática e as ciências. Alguns destes pontos foram, aliás, já abordados pelas 

autoridades timorenses, no que respeita à política multilingue para o país (METL, s.d.). 

Finalmente, e como ponto de apoio do argumento deste capítulo, alguns timorenses 

defenderam que a promoção da língua portuguesa deveria ser feita através da CPLP: 

conjugando os esforços da Comunidade, evitando a duplicação de vias de comunicação e 

meios entre doadores e recetores, promovendo uma política mais estruturada da 

promoção da língua e projetando e defendendo a implementação da língua portuguesa de 

forma mais eficaz no território (Viana, 2012), nomeadamente através de uma 

coordenação com os instrumentos da cooperação brasileira. 
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3. A língua como elemento central do relacionamento entre Portugal e 

Timor-Leste 

 

O momento pós-intervencionista poderá não significar o abrandar das relações entre 

Portugal e Timor-Leste. A nível diplomático, estas são excelentes. No entanto, as 

tentativas dos líderes políticos timorenses e portugueses de promoção do investimento 

recíproco e do desenvolvimento de laços comerciais refletem a realidade do panorama 

económico atual. Foram assinados acordos importantes entre as partes, entre eles a 

“Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de 

Impostos sobre o Rendimento”, um “Acordo sobre a Promoção e a Proteção Recíprocas 

de Investimentos” e ainda o “Acordo Quadro de Cooperação” (AICEP, 2013). Ainda 

assim, as estatísticas demonstram que em termos de comércio bilateral estas relações são 

pouco relevantes. Portugal é o 12.° maior importador de bens de Timor-Leste, com uma 

quota de apenas 0,89% do total de bens exportados pelo país. No que se refere ao papel 

de fornecedor, Portugal aparece na 10.ª posição, com apenas 1,5% do total de bens 

importados por Timor-Leste. O café é o principal bem exportado por Timor-Leste para 

Portugal, atingindo um total de 90% das exportações. Não existem, no entanto, dados 

suficientes que possam permitir uma análise do fluxo de investimento entre os países 

(AICEP, 2012). Ainda assim, procurando contrariar esta tendência, no ano de 2013 foram 

realizadas várias missões empresariais portuguesas ao território, em busca de parcerias 

comerciais e oportunidades de investimento (Lusa, 2013a e 2013b). 
Constituída a 17 de junho de 1996, a CPLP foi criada com o intuito de promover uma 

maior conjugação de esforços a nível internacional entre os Estados-Membros, dando 

uma ênfase especial à língua portuguesa, tendo como objetivos, entre outros: 
 

«Incentivar a difusão e enriquecimento da Língua Portuguesa, potenciando as instituições já 
criadas ou a criar com esse propósito, nomeadamente o Instituto Internacional da Língua Portuguesa 
(IILP). (...) 

Envidar esforços no sentido do estabelecimento em alguns Países Membros de formas concretas 
de cooperação entre a Língua Portuguesa e outras línguas nacionais nos domínios da investigação e 
da sua valorização.» (CPLP, 1996a) 

 

 

Desta forma, a CPLP está organicamente constituída para dar resposta às 

necessidades não só da implementação da língua portuguesa em Timor-Leste, mas é 
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competente para, em matéria de cooperação, operar em ambientes onde seja necessária a 

coabitação daquela com outras línguas e dialetos locais/nacionais (Freire, 2015: 86). Nos 

seus estatutos, um dos principais objetivos da Comunidade é: «A promoção e difusão da 

Língua Portuguesa, designadamente através do Instituto Internacional de Língua 

Portuguesa [IILP]» (CPLP, 1996b). Ainda assim, segundo os dados disponíveis, de 2006 

a 2010 não existiu qualquer projeto, financiado pelo Fundo Especial da CPLP, que se 

focasse na promoção da língua portuguesa em Timor-Leste, sendo apenas mencionado 

um neste domínio mas para a Guiné-Bissau (CPLP, 2008a, 2008b, 2009 e 2010). 

Em 1999, foi criado, no quadro da CPLP, o IILP. Segundo os seus estatutos, os 

objetivos fundamentais do Instituto são «a promoção, a defesa, o enriquecimento e a 

difusão da língua portuguesa como veículo de cultura, educação, informação e acesso ao 

conhecimento científico, tecnológico e de utilização oficial em fóruns internacional». 

(IILP, s.d.). 

A I.ª Conferência Internacional sobre o Futuro da Língua Portuguesa no Sistema 

Mundial, realizada em Brasília em 2010, produziu o “Plano de Ação de Brasília para a 

Promoção, a Difusão e a Projeção da Língua Portuguesa” (IILP, 2010). Neste plano 

estavam previstas as formas de atuação para a promoção do português, que incluíam, 

entre outros, um levantamento das necessidades dos Estados-membros em matéria de 

docentes, materiais escolares e didáticos, necessidades especiais de cada Estado-Membro 

em matéria de adaptação da língua e a articulação das ações de cooperação entre os vários 

Estados-Membros (IILP, 2010). Na II.ª Conferência Internacional sobre o Futuro da 

Língua Portuguesa no Sistema Mundial, que ocorreu em outubro de 2013, em Lisboa, 

foram apresentadas comunicações que refletiram a necessidade de continuar os esforços 

de consolidação do português em Timor-Leste (Lourenço, 2013). 

No biénio 2010-2011, Portugal realizou para a CPLP transferências num valor 

aproximado de 1,3 milhões de euros, tendo para o igual período atingido os 45 milhões 

de euros, bilateralmente, para Timor-Leste, reservando para o programa de consolidação 

da língua aproximadamente 10 milhões de euros. Existe pela parte portuguesa uma forte 

preferência pelo aspeto bilateral e não pela opção multilateral. Por seu lado, o Brasil está 

igualmente a contratar professores de português para Timor-Leste. Através da Fundação 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), foram abertos 

editais para a contratação de Formação de Professores da Educação Básica e Ensino de 
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Língua Portuguesa Instrumental, num total de 50 pessoas (CAPES, 2011). Este projeto 

tem vindo a desenvolver-se pelo menos desde 2007. 

A centralização dos esforços bilaterais de ambos os países, no âmbito da CPLP, 

poderia trazer mais-valias preciosas relativamente aos objetivos que pretendem ser 

atingidos. Por um lado, facilitaria a comunicação entre o Governo de Timor-Leste, e a 

sua política educativa, podendo adequá-la aos meios da APD disponíveis. Por outro lado, 

seria mais simples o processo de seleção dos docentes, e até da sua formação, dadas as 

necessidades de introduzir a língua portuguesa num contexto multilíngue. A conjugação 

de esforços permitiria igualmente poupar recursos no desenvolvimento de materiais 

escolares, facilitando o apoio ao desenvolvimento da política educativa de Timor-Leste, 

traçando objetivos mais realistas, e garantindo a médio/longo prazo a continuidade de 

projetos. Da mesma forma seria possível evitar a contínua rotação de docentes, 

permitindo a sua contratualização por períodos mais extensos, algo que beneficiaria os 

estudantes timorenses, promovendo o acompanhamento ao longo de vários anos dos 

mesmos alunos. Também seria possível fazer poupanças no que se refere aos custos de 

formação destes docentes, visto que permaneceriam mais tempo no território, permitindo 

um melhor entrosamento entre os mesmos e a realidade local. Finalmente, seria possível 

realocar esforços para o desenvolvimento de outros curricula que não apenas o de língua 

portuguesa, através das sinergias criadas. Tendo em conta a natureza e missão da CPLP 

e do IILP, parece claro que uma centralização de esforços nestes organismos permitiria 

uma promoção e consolidação da língua portuguesa mais eficaz no território (Freire, 

2016). 
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Considerações finais 
 
 
 Ao longo do presente trabalho foi-nos possível compreender que a cooperação 

internacional para o desenvolvimento se constitui como o auxílio voluntariamente 

prestado por um estado (dador), a outro (recetor), através do seu governo, de ONGs ou 

pessoas privadas, sob a forma de bens físicos, capacidades e saber-fazer ou ajuda 

financeira sob a forma de oferta ou de empréstimo e que tem como principais objetivos 

assegurar o respeito pelos Direitos Humanos, garantir a segurança humana, apostar na 

melhoria das condições alimentares e de saúde, das condições ambientais, da educação, 

na diminuição das desigualdades económicas, sociais e de género, no incentivo da 

cooperação Sul-Sul, na capacitação através da formação e informação e na promoção do 

“comércio justo” e do microcrédito e na prevenção de conflitos. 

 No tocante ao âmbito e processo da cooperação internacional verificámos que a 

ajuda internacional compreende três grandes dimensões: a dimensão oficial de apoio ao 

desenvolvimento, sendo a ODA/APD o principal indicador utilizado ao nível da 

cooperação internacional; a dimensão de auxílio ao desenvolvimento levada a cabo pelas 

ONGs, Organizações da Sociedade Civil ou dadores privados e a dimensão da ajuda 

humanitária e de emergência, proporcionada por dadores oficiais, agências especializadas 

da ONU ou ONGs e que em conjunto estas três dimensões enformam a chamada 

“indústria da ajuda”. 

Quanto aos atores e instrumentos da cooperação internacional, constatámos que esses 

atores podem ser divididos em duas grandes categorias: a dos dadores ou doadores e a 

dos recetores. Os primeiros, funcionando como fonte dos recursos transferidos, e, os 

segundos, como destinatários ou beneficiários da ajuda. Notámos, igualmente, que há 

autores que no rol dos dadores incluem os estados, as organizações internacionais, as 

ONGs, as empresas e os privados. E que outros há que vão um pouco mais longe e 

estabelecem a existência de duas grandes categorias de dadores: as organizações oficiais 

(organizações estatais de ajuda bilateral e os organismos internacionais compostos por 

números variáveis de estados membros que o CAD define como agentes oficiais e que 

incluem não apenas os estados e os governos locais, como também as suas agências) e 

aquilo que designam por outros dadores (apoios canalizados por anónimos altruístas, cuja 

natureza e montantes nem sempre são fáceis de determinar). 
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Relativamente às motivações para a ajuda concluímos que estas têm variado de país 

para país e que se têm vindo a alterar ao longo das últimas cinco décadas; que as mais 

importantes motivações para a cooperação internacional se relacionam com princípios 

morais e humanitários, considerações políticas, de segurança nacional, questões 

económicas e comerciais ou ainda razões ambientais, mas que existem, no entanto, outras 

razões para a ajuda estrangeira, nomeadamente esta funcionar como forma de aprovação 

diplomática ou para estender a influência cultural ou política (soft power) num 

determinado estado, como recompensa de um país a outro por determinado 

comportamento que lhe agradou, para ganhar um aliado militar, como tática de assistência 

social integrada nas ações psicológicas (Psyops) em operações de guerra de 

contrassubversão, por exemplo, ou ainda para fornecer as infraestruturas necessárias à 

extração de determinados recursos que interessam ao dador, ou promover o acesso ao 

comércio de determinados mercados. 

No tocante às dimensões, apurámos que a APD compreende três vertentes 

fundamentais, a cooperação técnica, a cooperação financeira e a ajuda humanitária. Já em 

matéria de setores são privilegiados o das infraestruturas sociais e serviços, que inclui a 

educação, saúde, programas populacionais, saúde reprodutiva, água e saneamento, 

conflitos, paz e segurança; o dos serviços e infraestruturas económicas, dos transportes, 

comunicações, energia, serviços financeiros e bancários; o de produção, englobando a 

agricultura, indústria, mineração e construção, comércio e turismo; o da dívida, dedicada 

ao apoio na renegociação (reescalonamento) do pagamento da dívida dos países recetores. 

Registou nos primeiros 8 anos do século XXI, de acordo com os dados da OCDE, o maior 

aumento em termos de valores reais relativamente aos restantes setores; o da ajuda 

humanitária; e o de apoio às ONG. 

Ainda no domínio da CID constatámos que as questões atinentes à eficácia, coerência 

das políticas e avaliação do desenvolvimento se têm encontrado no centro de todas as 

atenções e dado origem a numerosos encontramos nos quais estes temas têm sido 

amplamente debatidos.  

Relativamente à política de cooperação portuguesa apurámos que esta tem como 

como objetivo primordial 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; que para a prossecução deste 



 108 

objetivo apresenta como princípios norteadores a coerência/coordenação; a concentração, 

a apropriação e a parceria; que deve concentrar a sua atuação nos PALOP e em Timor-

Leste e que como áreas de intervenção estabelece dois eixos fundamentais: Governação, 

Estado de direito e direitos humanos – Capacitação Institucional e ligação entre paz, 

segurança e desenvolvimento (tendo subjacente a Estratégia Nacional Sobre Segurança 

e Desenvolvimento), particularmente importante no caso dos Estados frágeis; 

Desenvolvimento humano e bens públicos globais – Educação (orientada pela Estratégia 

da Cooperação Portuguesa para a Educação) e ciência; saúde (norteada pela Estratégia 

da Cooperação Portuguesa para a Saúde); ambiente, crescimento verde e energia; desen-

volvimento rural e mar; promoção da proteção social, inclusão social e emprego; sector 

privado. 

Quanto ao quadro institucional (atores, instrumentos e mecanismos) verificámos que 

o Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. é o organismo central da cooperação 

portuguesa, que outros atores estatais incluem a Assembleia da República, os Ministérios 

setoriais, as universidades, institutos politécnicos e centros de investigação bem como a 

administração local; que a promoção do desenvolvimento é também promovida por atores 

não-estatais, destacando-se entre eles as ONGD e as fundações, mas que há também 

outros atores (“novos”), que assumem um papel cada vez mais ativo na cooperação para 

o desenvolvimento (é o caso das associações empresariais e empresas, dos sindicatos e, 

espera-se, do voluntariado para a cooperação).  

Para aumentar a eficácia e o impacto das intervenções, a cooperação portuguesa 

aposta na previsibilidade e racionalização dos fluxos financeiros, privilegiando 

instrumentos de ajuda que promovam sinergias e complementaridade com diferentes 

atores, nomeadamente projetos, apoio ao orçamento e fundos setoriais, bolsas, assistência 

técnica e apoio a programas e fundos comuns. Para além dos instrumentos tradicionais, o 

CECP identifica, ainda, a cooperação triangular como outra modalidade a privilegiar 

como uma forma de investimento de longo prazo, pelos efeitos multiplicadores que pode 

ter e pelas sinergias que pode produzir com agências de outros países. 

Um modelo de cooperação tão descentralizado como o português, com inúmeros 

atores a financiar e executar intervenções de cooperação, requer a existência de 

mecanismos de coordenação eficazes que potenciem os esforços individuais e deem 

coerência efetiva à sua atuação. No plano da cooperação estatal, a Comissão 
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Interministerial para a Cooperação é o órgão setorial de apoio ao Governo. Funciona 

junto do Camões, I.P., é presidida pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e é composta 

pelos membros do Governo dos ministérios setoriais, bem como outras entidades públicas 

que desenvolvem atividades de cooperação. 

O Fórum da Cooperação, previsto na Visão Estratégica de 2005, foi operacionalizado 

em 2008 e veio colmatar uma lacuna em matéria de coordenação, dado que a CIC não 

abarca todos os atores da cooperação portuguesa. Constitui um espaço de diálogo, 

reflexão e promoção da coerência e complementaridade entre os atores da administração 

central, local e da sociedade civil. 

O CECP confere, ainda, destaque à comunicação (no sentido de informar e 

sensibilizar os detentores de interesse relativamente às ações e aos resultados alcançados 

pela cooperação portuguesa), à transparência (dando corpo aos compromissos 

internacionalmente assumidos nesta matéria) e à descentralização (apostando numa 

melhor comunicação entre o Camões, I.P. e a rede diplomática, valorizando o papel das 

embaixadas, reforçando os meios ao dispor da cooperação portuguesa junto das missões 

diplomáticas). Por último, mas não menos importante, enfatiza a importância da 

avaliação, tendo subjacente não só a prestação de contas pelos resultados alcançados, 

mas, também, a aprendizagem e incorporação das lições nos projetos em curso e nas 

atividades futuras, assumindo-a como uma importante ferramenta de gestão e 

planeamento. 

 Quanto às principais características da cooperação portuguesa, apurámos que 

esforço financeiro global é constituído por fluxos do sector público (APD e outros fluxos 

públicos) e do sector privado (fluxos privados e donativos das ONGD); que, nos últimos 

anos, este esforço revelou oscilações as quais se devem quer à diminuição da APD quer, 

essencialmente, às variações dos Fluxos Privados (os quais incluem o Investimento 

Direto Estrangeiro (IDE) e os Créditos às Exportações) e aos Outros Fluxos do Sector 

Público; que Portugal é um pequeno doador no quadro da comunidade internacional (de 

acordo com os últimos dados a APD portuguesa representou, em 2018, 0,17% do RNB 

(dados preliminares), o que correspondeu a um total de 390 milhões de USD; mas que, 

apesar do volume modesto, quando comparado com outros doadores internacionais, não 

se deve negligenciar o contributo português na promoção do desenvolvimento pelas 

seguintes razões: i) a APD portuguesa é fundamental em alguns dos países parceiros, 
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onde Portugal é o principal país doador; ii) a especificidade da cooperação portuguesa 

que aposta no desenvolvimento de longo prazo, focada no desenvolvimento de 

capacidade e na capacitação institucional. 

Por último, vejamos que ilações podem ser retiradas das relações que o nosso país 

tem entretecido com Timor-Leste. 

Portugal, desde o 25 de abril até à independência de Timor-Leste, continuou 

envolvido ativamente, com avanços e recuos, na defesa do direito à autodeterminação do 

povo timorense. Após o referendo, e durante a presença da ONU no território, antes e 

depois de 2002, mostrou um forte empenho em manter relações privilegiadas com o 

primeiro novo Estado do milénio, e foi um ator chave no desenvolvimento de várias áreas 

no recém-criado país, incluindo na segurança, administração pública, educação e justiça. 

Após a decisão da Assembleia Constituinte timorense de considerar a Língua Portuguesa 

como oficial, Portugal considerou como sua responsabilidade continuar a apoiar a 

reintrodução da língua, cuja utilização era circunscrita aos mais velhos e às elites 

políticas. 

O momento pós-intervencionista em Timor-Leste veio, felizmente, representar um 

declínio da dependência do país relativamente à Comunidade Internacional. Sem a 

presença internacional contínua de uma Missão da ONU, embora com a permanência de 

um Coordenador Residente da ONU para as questões económicas e de desenvolvimento, 

e de várias agências internacionais, e perante um relacionamento económico pouco 

relevante e a necessitar de aprofundamento, Portugal encontra-se no momento de 

redefinição da sua política externa quanto a Timor-Leste. Para além do apoio luso ao país 

nos fora internacionais e dos mais recentes esforços no campo empresarial para 

desenvolver relações económicas entre ambos os países, Portugal deverá continuar a 

apostar na implementação da língua, tornando-se esta a sua principal preocupação. No 

entanto, deve fazê-lo no quadro da CPLP-IILP. 
Em vez de uma abordagem competitiva e bilateral, Portugal pode apostar na criação 

de ferramentas a nível da Comunidade que permitam a criação de um projeto estruturado 

e desenhado para os médio e longo prazos, envolvendo outros parceiros doadores, como 

o Brasil, fazendo da Comunidade o principal interlocutor com o governo timorense. Desta 

forma seria mais fácil dar resposta às necessidades no campo do ensino por parte de 

Timor-Leste e seriam poupados recursos. Para além disso, o desenvolvimento destas 
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capacidades no seio da Comunidade, ao invés dos programas de curta duração que têm 

sido desenvolvidos, gerariam estruturas e capacidade de planeamento que poderiam ser 

utilizadas no futuro. De facto, a continuidade e progressão, da língua portuguesa em 

Timor-Leste depende fortemente da capacidade e vontade dos doadores agirem em 

concerto.  
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Anexo 1 – Distribuição setorial da APD bilateral líquida – Angola (2013-2017) 
 

 
 

 

 

 

 

 

Euros

2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % Média
2013-2017

100 INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS SOCIAIS 6.007.342 -82,4 3.277.274 -18,9 4.317.855 -25,4 4.076.046 -19,8 3.477.410 -16,9 4.231.185

110 EDUCAÇÃO 2.305.254 -31,6 1.320.858 -7,6 1.903.109 -11,2 2.062.419 -10,0 2.045.885 -9,9 1.927.505

120 SAÚDE 1.064.474 -14,6 1.161.375 -6,7 1.189.120 -7,0 917.796 -4,5 541.009 -2,6 974.755

130 POPULAÇÃO/SAÚDE REPRODUTIVA 220.933 -3,0 51.959 -0,3 27.930 -0,2 121.295 -0,6 101.521 -0,5 104.728

140 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO 130.824 -1,8 96.994 -0,6 16.072 -0,1 461.915 -2,2 0 0,0 141.161

150 GOVERNO E SOCIEDADE CIVIL 431.321 -5,9 386.653 -2,2 964.608 -5,7 458.226 -2,2 652.268 -3,2 578.615

160 OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS SOCIAIS 1.854.536 -25,4 259.435 -1,5 217.016 -1,3 54.395 -0,3 136.727 -0,7 504.422

200 INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS ECONÓMICOS 94.756 -1,3 155.416 -0,9 70.901 -0,4 121.121 -0,6 37.275 -0,2 95.894

210 TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 28.278 -0,4 36.946 -0,2 30.044 -0,2 37.084 -0,2 0 0,0 26.470

220 COMUNICAÇÕES 44.705 -0,6 79.162 -0,5 5.199 0,0 17.980 -0,1 2.835 0,0 29.976

230 ENERGIA: PRODUÇÃO E APROVISIONAMENTO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

240 BANCOS E SERVIÇOS FINANCEIROS 21.773 -0,3 39.308 -0,2 35.658 -0,2 66.057 -0,3 34.440 -0,2 39.447

250 NEGÓCIOS E OUTROS SERVIÇOS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

300 SETORES DE PRODUÇÃO 69.113 -0,9 28.819 -0,2 5.885 0,0 2.661 0,0 3.568 0,0 22.009

310 AGRICULTURA, SILVICULTURA E PESCAS 66.890 -0,9 27.277 -0,2 0 0,0 0 0 3.368 0 19.507

311 AGRICULTURA 42.775 -0,6 27.277 -0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14.010

312 SILVICULTURA 24.115 -0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4.823

313 PESCAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3.368 0,0 674

320 INDÚSTRIA, MINAS E CONSTRUÇÃO 2.223 0,0 1.542 0,0 5.885 0,0 1.634 0 200 0 2.297

321 INDÚSTRIA 2.223 0,0 1.542 0,0 5.885 0,0 1.634 0,0 200 0,0 2.297

322 INDÚSTRIAS EXTRACTIVAS (MINAS) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

323 CONSTRUÇÃO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

330 COMÉRCIO E TURISMO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.027 0 0 0 205

331 COMÉRCIO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.027 0,0 0 0,0 205

332 TURISMO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

400 MULTISETORIAL / TRANSVERSAL 122.870 -1,7 224.310 -1,3 411.485 -2,4 282.706 -1,4 368.912 -1,8 282.057

6.294.081 3.685.819 4.806.126 4.482.534 3.887.165 4.631.145

500 AJUDA A PROGRAMAS E SOB A FORMA DE PRODUTOS 7.316.624 -100,3 0 0,0 3.224.508 -19,0 0 0,0 0 0,0 2.108.226

600 AÇÕES RELACIONADAS COM A DÍVIDA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

700 AJUDA  HUMANITÁRIA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

910 CUSTOS ADMINISTRATIVOS DOS DOADORES 121.665 -1,7 6.671 0,0 147.819 -0,9 193.386 -0,9 219.740 -1,1 137.856

930 AJUDA A REFUGIADOS (NO PAÍS DOADOR) 1.244 0,0 0,0 0,0 13.210 -0,1 19.103 -0,1 68.757 -0,3 20.463

998 NÃO AFETADO/NÃO ESPECIFICADO -21.025.149 288,4 -21.039.106 121,3 -25.164.859 148,3 -25.243.019 122,8 -24.762.891 120,3 -23.447.005

REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA -21.025.149 288,4 -21.039.106 121,3 -25.164.859 148,3 -25.243.019 122,8 -24.762.891 120,3 -23.447.005

OUTROS SETORES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

-13.585.616 -21.032.435 -21.779.322 -25.030.530 -24.474.394 -21.180.459

-7.291.535 100 -17.346.616 100 -16.973.196 100 -20.547.996 100 -20.587.229 100 -16.549.314

Fonte: Camões, I.P./GPPE
Os valores negativos da APD devem-se ao pagamento da dívida por parte de Angola.

DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DA APD BILATERAL LÍQUIDA - ANGOLA
2013 - 2017

SETORES

TOTAL SETORIAL

TOTAL NÃO SETORIAL

TOTAL BILATERAL

GPPE OUT 2018 1/1
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Anexo 2 – Distribuição setorial da APD bilateral líquida – Cabo Verde (2013-
2017) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euros

SETORES 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % Média

2013-2017

100 INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS SOCIAIS 57.744.511 48,2 61.973.841 59,8 37.924.615 84,3 28.991.740 104,1 22.338.875 103,8 41.794.716

110 EDUCAÇÃO 7.549.245 6,3 10.313.853 10,0 7.212.125 16,0 7.568.662 27,2 6.821.075 31,7 7.892.992

120 SAÚDE 7.067.681 5,9 8.184.640 7,9 7.619.652 16,9 3.128.413 11,2 966.964 4,5 5.393.470

130 POPULAÇÃO/SAÚDE REPRODUTIVA 0 0,0 0 0,0 3.893 0,0 0 0,0 0 0,0 779

140 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO 10.933 0,0 156.058 0,2 0 0,0 1.720.345 6,2 2.150.032 10,0 807.474

150 GOVERNO E SOCIEDADE CIVIL 699.759 0,6 548.168 0,5 633.364 1,4 543.771 2,0 615.157 2,9 608.044

160 OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS SOCIAIS 42.416.893 35,4 42.771.122 41,3 22.455.581 49,9 16.030.549 57,6 11.785.647 54,7 27.091.958

200 INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS ECONÓMICOS 18.322.665 15,3 28.394.100 27,4 4.628.093 10,3 -2.247.364 -8,1 -2.079.489 -9,7 9.403.601

210 TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 5.372.151 4,5 22.303.401 21,5 2.048.152 4,6 -2.811.660 -10,1 -2.221.172 -10,3 4.938.174

220 COMUNICAÇÕES 0 0,0 45.207 0,0 14.292 0,0 402.544 1,4 1.259 0,0 92.660

230 ENERGIA: PRODUÇÃO E APROVISIONAMENTO 12.835.991 10,7 5.860.883 5,7 2.470.448 5,5 53.920 0,2 0 0,0 4.244.248

240 BANCOS E SERVIÇOS FINANCEIROS 114.523 0,1 184.609 0,2 95.201 0,2 107.832 0,4 140.424 0,7 128.518

250 NEGÓCIOS E OUTROS SERVIÇOS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

300 SETORES DE PRODUÇÃO 18.854 0,0 14.400 0,0 33.779 0,1 80.856 0,3 115.749 0,5 52.728

310 AGRICULTURA, SILVICULTURA E PESCAS 6.631 0,0 10.459 0,0 4.141 0,0 0 0,0 0 0,0 4.246

311 AGRICULTURA 6.631 0,0 10.459 0,0 4.141 0,0 0 0,0 0 0,0 4.246

312 SILVICULTURA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

313 PESCAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

320 INDÚSTRIA, MINAS E CONSTRUÇÃO 12.223 0,0 3.941 0,0 29.638 0,1 829 0,0 394 0,0 9.405

321 INDÚSTRIA 12.223 0,0 355 0,0 7.316 0,0 829 0,0 394 0,0 4.223

322 INDÚSTRIAS EXTRACTIVAS (MINAS) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

323 CONSTRUÇÃO 0 0,0 3.586 0,0 22.322 0,0 0 0,0 0 0,0 5.182

330 COMÉRCIO E TURISMO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 80.027 0,3 115.355 0,5 39.076

331 COMÉRCIO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.216 0,0 8.742 0,0 2.192

332 TURISMO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 77.811 0,3 106.613 0,5 36.885

400 MULTISETORIAL/TRANSVERSAL 416.784 0,3 456.593 0,4 680.929 1,5 389.784 1,4 339.017 1,6 456.621

76.502.814 90.838.934 43.267.416 27.215.016 20.714.152 51.707.666

500 AJUDA A PROGRAMAS E SOB A FORMA DE PRODUTOS 43.214.107 36,1 11.240.680 10,9 1.605.585 3,6 500.000 1,8 500.000 2,3 11.412.074

600 AÇÕES RELACIONADAS COM A DÍVIDA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

700 AJUDA  HUMANITÁRIA 0 0,0 1.399.429 1,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 279.886

910 CUSTOS ADMINISTRATIVOS DOS DOADORES 141.890 0,1 67.421 0,1 121.993 0,3 128.920 0,5 313.215 1,5 154.688

930 AJUDA A REFUGIADOS (NO PAÍS DOADOR) 0 0,0 3.017 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 603

998 NÃO AFETADO/NÃO ESPECIFICADO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

OUTROS SETORES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

43.355.997 12.710.547 1.727.578 628.920 813.215 11.847.251

119.858.811 100 103.549.481 100 44.994.994 100 27.843.936 100 21.527.367 100 63.554.918

Fonte: Camões, I.P./GPPE

DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DA APD BILATERAL LÍQUIDA - CABO VERDE
2013 - 2017

TOTAL SETORIAL

TOTAL NÃO SETORIAL

TOTAL BILATERAL

GPPE OUT 2018 1/1
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Anexo 3 – Distribuição setorial da APD bilateral líquida – Guiné-Bissau 
(2013-2017) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Euros

SETORES 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % Média

2013-2017

100 INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS SOCIAIS 5.369.053 88,7 7.592.314 90,3 11.922.312 95,4 11.013.296 93,9 8.421.792 89,3 8.863.753

110 EDUCAÇÃO 2.237.927 37,0 3.016.773 35,9 3.068.901 24,6 4.287.970 36,6 3.672.512 38,9 3.256.817

120 SAÚDE 1.260.379 20,8 2.245.372 26,7 6.750.287 54,0 3.822.533 32,6 556.508 5,9 2.927.016

130 POPULAÇÃO/SAÚDE REPRODUTIVA 206.708 3,4 275.362 3,3 261.370 2,1 389.092 3,3 450.425 4,8 316.591

140 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO 14.299 0,2 75.731 0,9 43.389 0,3 150.815 1,3 1.454.429 15,4 347.733

150 GOVERNO E SOCIEDADE CIVIL 557.385 9,2 795.213 9,5 723.361 5,8 1.053.696 9,0 1.004.855 10,6 826.902

160 OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS SOCIAIS 1.092.355 18,0 1.183.863 14,1 1.075.004 8,6 1.309.190 11,2 1.283.063 13,6 1.188.695

200 INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS ECONÓMICOS 281.097 4,6 203.875 2,4 10.892 0,1 17.588 0,1 755 0,0 102.841

210 TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2.195 0,0 0 0,0 439

220 COMUNICAÇÕES 384 0,0 40.421 0,5 10.892 0,1 15.393 0,1 755 0,0 13.569

230 ENERGIA: PRODUÇÃO E APROVISIONAMENTO 145.938 2,4 159.978 1,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 61.183

240 BANCOS E SERVIÇOS FINANCEIROS 134.775 2,2 3.476 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27.650

250 NEGÓCIOS E OUTROS SERVIÇOS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

300 SETORES DE PRODUÇÃO 3.210 0,1 188.889 2,2 240.717 1,9 300.092 2,6 602.039 6,4 266.989

310 AGRICULTURA, SILVICULTURA E PESCAS 0 0,0 188.534 2,2 240.717 1,9 279.648 2,4 586.073 6,2 258.994

311 AGRICULTURA 0 0,0 188.534 2,2 131.441 1,1 279.648 2,4 521.941 5,5 224.313

312 SILVICULTURA 0 0,0 0 0,0 109.276 0,9 0 0,0 64.132 0,7 34.682

313 PESCAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

320 INDÚSTRIA, MINAS E CONSTRUÇÃO 3.210 0,1 355 0,0 0 0,0 19.245 0,2 15.046 0,2 7.571

321 INDÚSTRIA 0 0,0 355,0 0,0 0 0,0 19.245 0,2 15.046 0,2 6.929

322 INDÚSTRIAS EXTRACTIVAS (MINAS) 3.210 0,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 642

323 CONSTRUÇÃO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

330 COMÉRCIO E TURISMO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.199 0,0 920 0,0 424

331 COMÉRCIO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.199 0,0 920 0,0 424

332 TURISMO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

400 MULTISETORIAL/TRANSVERSAL 127.003 2,1 201.567 2,4 150.225 1,2 216.462 1,8 165.725 1,8 172.196

5.780.363 8.186.645 12.324.146 11.547.438 9.190.311 9.405.781

500 AJUDA A PROGRAMAS E SOB A FORMA DE PRODUTOS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

600 AÇÕES RELACIONADAS COM A DÍVIDA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

700 AJUDA  HUMANITÁRIA 0 0,0 64.327 0,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12.865

910 CUSTOS ADMINISTRATIVOS DOS DOADORES 267.745 4,4 159.166 1,9 160.466 1,3 177.102 1,5 242.815 2,6 201.459

930 AJUDA A REFUGIADOS (NO PAÍS DOADOR) 6.218 0,1 0 0,0 3.302 0,0 5.731 0,0 2.925 0,0 3.635

998 NÃO AFETADO/NÃO ESPECIFICADO 0 0,0 0 0,0 5.000 0,0 0 0,0 0 0,0 1.000

REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

OUTROS SETORES 0 0,0 0 0,0 5.000 0,0 0 0,0 0 0,0 1.000

EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

273.963 223.493 168.768 182.833 245.740 218.959

6.054.326 100 8.410.138 100 12.492.914 100 11.730.271 100 9.436.051 100 9.624.740

Fonte: Camões, I.P./GPPE

DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DA APD BILATERAL LÍQUIDA - GUINÉ-BISSAU
2013 - 2017

TOTAL SETORIAL

TOTAL NÃO SETORIAL

TOTAL BILATERAL

GPPE OUT 2018 1/1
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Anexo 4 – Distribuição setorial da APD bilateral líquida – Moçambique 
(2013-2017) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Euros

SETORES 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % Média

2013-2017

100 INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS SOCIAIS 9.450.877 18,7 10.502.406 26,1 9.873.586 57,6 10.827.090 49,6 13.036.712 58,0 10.738.134

110 EDUCAÇÃO 7.240.920 14,4 7.303.909 18,1 7.813.998 45,6 9.028.334 41,4 9.847.698 43,8 8.246.972

120 SAÚDE 215.941 0,4 231.017 0,6 237.629 1,4 213.657 1,0 120.783 0,5 203.805

130 POPULAÇÃO/SAÚDE REPRODUTIVA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 50.000 0,2 5.482 0,0 11.096

140 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO 8.231 0,0 765.404 1,9 0 0,0 0 0,0 1.151.240 5,1 384.975

150 GOVERNO E SOCIEDADE CIVIL 584.534 1,2 442.215 1,1 288.556 1,7 295.733 1,4 451.568 2,0 412.521

160 OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS SOCIAIS 1.401.251 2,8 1.759.861 4,4 1.533.403 9,0 1.239.366 5,7 1.459.941 6,5 1.478.764

200 INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS ECONÓMICOS 2.408.581 4,8 1.010.485 2,5 226.683 1,3 253.879 1,2 410.969 1,8 862.119

210 TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 1.261 0,0 939 0,0 539 0,0 501 0,0 0 0,0 648

220 COMUNICAÇÕES 26.547 0,1 95.317 0,2 30.107 0,2 35.647 0,2 27.038 0,1 42.931

230 ENERGIA: PRODUÇÃO E APROVISIONAMENTO 2.334.200 4,6 782.031 1,9 173.248 1,0 73.735 0,3 263.141 1,2 725.271

240 BANCOS E SERVIÇOS FINANCEIROS 46.573 0,1 88.523 0,2 13.748 0,1 92.094 0,4 110.544 0,5 70.296

250 NEGÓCIOS E OUTROS SERVIÇOS 0 0,0 43.675 0,1 9.041 0,1 51.902 0,2 10.246 0,0 22.973

300 SETORES DE PRODUÇÃO 104.906 0,2 463 0,0 1.303.419 7,6 164.403 0,8 337.141 1,5 382.066

310 AGRICULTURA, SILVICULTURA E PESCAS 92.946 0,2 0 0,0 141.623 0,8 161.922 0,7 212.235 0,9 121.745

311 AGRICULTURA 92.946 0,2 0 0,0 141.623 0,8 161.922 0,7 208.867 0,9 121.072

312 SILVICULTURA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

313 PESCAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3.368 0,0 674

320 INDÚSTRIA, MINAS E CONSTRUÇÃO 8.406 0,0 463 0,0 707.657 4,1 829 0,0 0 0,0 143.471

321 INDÚSTRIA 3.141 0,0 463 0,0 707.657 4,1 829 0,0 0 0,0 142.418

322 INDÚSTRIAS EXTRACTIVAS (MINAS) 5.265 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.053

323 CONSTRUÇÃO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

330 COMÉRCIO E TURISMO 3.554 0,0 0 0,0 454.139 2,7 1.652 0,0 124.906 0,6 116.850

331 COMÉRCIO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1.652 0,0 9.917 0,0 2.314

332 TURISMO 3.554 0,0 0 0,0 454.139 2,7 0 0,0 114.989 0,5 114.536

400 MULTISETORIAL/TRANSVERSAL 816.594 1,6 1.117.482 2,8 769.064 4,5 747.681 3,4 166.340 0,7 723.432

12.780.958 12.630.836 12.172.752 11.993.053 13.951.162 12.705.752

500 AJUDA A PROGRAMAS E SOB A FORMA DE PRODUTOS 37.490.553 74,4 27.243.130 67,7 4.234.325 24,7 9.613.379 44,1 8.254.442 36,7 17.367.166

600 AÇÕES RELACIONADAS COM A DÍVIDA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

700 AJUDA HUMANITÁRIA 34.399 0,1 24.183 0,1 65.390 0,4 7.877 0,0 0 0,0 26.370

910 CUSTOS ADMINISTRATIVOS DOS DOADORES 103.455 0,2 356.351 0,9 654.999 3,8 195.241 0,9 268.075 1,2 315.624

998 NÃO AFETADO/NÃO ESPECIFICADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

OUTROS SETORES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

37.628.407 27.623.664 4.954.714 9.816.497 8.522.517 17.709.160

50.409.365 100 40.254.500 100 17.127.466 100 21.809.550 100 22.473.679 100 30.414.912

Fonte: Camões, I.P./GPPE

DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DA APD BILATERAL LÍQUIDA - MOÇAMBIQUE
2013 - 2017

TOTAL SETORIAL

TOTAL NÃO SETORIAL

TOTAL BILATERAL

GPPE OUT 2018 1/1
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Anexo 5 – Distribuição setorial da APD bilateral líquida – São Tomé e 
Príncipe (2013-2017) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Euros

SETORES 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % Média

2013-2017

100 INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS SOCIAIS 7.330.000 56,6 8.928.628 89,7 6.954.054 30,8 7.880.772 57,8 9.311.082 90,4 8.080.907

110 EDUCAÇÃO 3.714.495 28,7 4.316.041 43,3 2.727.552 12,1 2.831.755 20,8 3.585.635 34,8 3.435.096

120 SAÚDE 2.385.089 18,4 2.562.046 25,7 2.561.462 11,3 2.300.794 16,9 1.413.193 13,7 2.244.517

130 POPULAÇÃO/SAÚDE REPRODUTIVA 64.660 0,5 5.997 0,1 8.594 0,0 24.879 0,2 5.000 0,0 21.826

140 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO 29.926 0,2 91.373 0,9 55.760 0,2 1.335.942 9,8 2.335.374 22,7 769.675

150 GOVERNO E SOCIEDADE CIVIL 359.079 2,8 434.006 4,4 611.878 2,7 323.334 2,4 539.571 5,2 453.574

160 OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS SOCIAIS 776.751 6,0 1.519.165 15,3 988.808 4,4 1.064.068 7,8 1.432.309 13,9 1.156.220

200 INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS ECONÓMICOS 103.644 0,8 314.447 3,2 10.862.233 48,0 1.816.282 13,3 407.788 4,0 2.700.879

210 TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 5.101 0,0 120.476 1,2 106.907 0,5 99.896 0,7 133.706 1,3 93.217

220 COMUNICAÇÕES 3.071 0,0 36.763 0,4 12.224 0,1 22.486 0,2 2.848 0,0 15.478

230 ENERGIA: PRODUÇÃO E APROVISIONAMENTO 18.630 0,1 98.814 1,0 10.681.890 47,2 1.592.478 11,7 192.800 1,9 2.516.922

240 BANCOS E SERVIÇOS FINANCEIROS 76.349 0,6 58.394 0,6 61.212 0,3 101.422 0,7 78.434 0,8 75.162

250 NEGÓCIOS E OUTROS SERVIÇOS 493 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 99

300 SETORES DE PRODUÇÃO 1.212 0,0 463 0,0 0 0,0 8.580 0,1 36.063 0,4 9.264

310 AGRICULTURA, SILVICULTURA E PESCAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 35.913 0,3 7.183

311 AGRICULTURA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

312 SILVICULTURA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

313 PESCAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 35.913 0,3 7.183

320 INDÚSTRIA, MINAS E CONSTRUÇÃO 1.212 0,0 463 0,0 0 0,0 1.634 0,0 0 0,0 662

321 INDÚSTRIA 1.212 0,0 463 0,0 0 0,0 1.634 0,0 0 0,0 662

322 INDÚSTRIAS EXTRACTIVAS (MINAS) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

323 CONSTRUÇÃO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

330 COMÉRCIO E TURISMO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6.946 0,1 150 0,0 1.419

331 COMÉRCIO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6.946 0,1 150 0,0 1.419

332 TURISMO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

400 MULTISETORIAL/TRANSVERSAL 337.591 2,6 377.419 3,8 672.678 3,0 267.943 2,0 182.249 1,8 367.576

7.772.447 9.620.957 18.488.965 9.973.577 9.937.182 11.158.626

500 AJUDA A PROGRAMAS E SOB A FORMA DE PRODUTOS 4.946.596 38,2 79.010 0,8 3.734.418 16,5 3.411.572 25,0 0 0,0 2.434.319

600 AÇÕES RELACIONADAS COM A DÍVIDA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

700 AJUDA HUMANITÁRIA 3.734 0,0 5.283 0,1 4.305 0,0 0 0,0 2.000 0,0 3.064

910 CUSTOS ADMINISTRATIVOS DOS DOADORES 236.755 1,8 253.187 2,5 383.253 1,7 252.304 1,9 358.653 3,5 296.830

998 NÃO AFETADO/NÃO ESPECIFICADO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

OUTROS SETORES 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

5.187.085 337.480 4.121.976 3.663.876 360.653 2.734.214

12.959.532 100 9.958.437 100 22.610.941 100 13.637.453 100 10.297.835 100 13.892.840

Fonte: Camões, I.P./GPPE

DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DA APD BILATERAL LÍQUIDA - SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
2013 - 2017

TOTAL SETORIAL

TOTAL NÃO SETORIAL

TOTAL BILATERAL

GPPE OUT 2018 1/1
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Anexo 6 – Distribuição setorial da APD bilateral líquida – Timor-Leste (2013-
2017) 
 
 
 
 
 
 

Euros

SETORES 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % Média

2013-2017

100 INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS SOCIAIS 11.947.324 91,5 12.473.840 93,6 11.139.219 95,0 12.645.318 95,9 13.060.977 95,3 12.253.336

110 EDUCAÇÃO 10.041.153 76,9 10.358.671 77,7 9.690.151 82,6 11.307.963 85,8 11.206.134 81,8 10.520.814

120 SAÚDE 117.588 0,9 438 0,0 29.814 0,3 0 0,0 0 0,0 29.568

130 POPULAÇÃO/SAÚDE REPRODUTIVA 122.331 0,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 150.000 1,1 54.466

140 FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO 0 0,0 61.269 0,5 0 0,0 0 0,0 305.340 2,2 73.322

150 GOVERNO E SOCIEDADE CIVIL 1.267.302 9,7 1.450.396 10,9 988.830 8,4 1.069.403 8,1 1.177.546 8,6 1.190.695

160 OUTRAS INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS SOCIAIS 398.950 3,1 603.066 4,5 430.424 3,7 267.952 2,0 221.957 1,6 384.470

200 INFRA-ESTRUTURAS E SERVIÇOS ECONÓMICOS 208.197 1,6 146.764 1,1 79.904 0,7 99.641 0,8 13.029 0,1 109.507

210 TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

220 COMUNICAÇÕES 171.690 1,3 129.861 1,0 63.824 0,5 66.203 0,5 0 0,0 86.316

230 ENERGIA: PRODUÇÃO E APROVISIONAMENTO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

240 BANCOS E SERVIÇOS FINANCEIROS 36.507 0,3 16.903 0,1 16.080 0,1 33.438 0,3 13.029 0,1 23.191

250 NEGÓCIOS E OUTROS SERVIÇOS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

300 SETORES DE PRODUÇÃO 96.947 0,7 3.828 0,0 31.000 0,3 1.580 0,0 72.930 0,5 41.257

310 AGRICULTURA, SILVICULTURA E PESCAS 94.724 0,7 3.828 0,0 31.000 0,3 0 0,0 71.874 0,5 40.285

311 AGRICULTURA 94.724 0,7 3.828 0,0 31.000 0,3 0 0,0 71.874 0,5 40.285

312 SILVICULTURA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

313 PESCAS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

320 INDÚSTRIA, MINAS E CONSTRUÇÃO 2.223 0,0 0 0,0 0 0,0 964 0,0 906 0,0 819

321 INDÚSTRIA 2.223 0,0 0 0,0 0 0,0 964 0,0 906 0,0 819

322 INDÚSTRIAS EXTRACTIVAS (MINAS) 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

323 CONSTRUÇÃO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

330 COMÉRCIO E TURISMO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 616 0,0 150 0,0 153

331 COMÉRCIO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 616 0,0 150 0,0 153

332 TURISMO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

400 IV- MULTISETORIAL/TRANSVERSAL 468.902 3,6 397.994 3,0 282.064 2,4 198.911 1,5 263.220 1,9 322.218

12.721.370 13.022.426 11.532.187 12.945.450 13.410.156 12.726.318

500 AJUDA A PROGRAMAS E SOB A FORMA DE PRODUTOS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

600 AÇÕES RELACIONADAS COM A DÍVIDA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

700 AJUDA HUMANITÁRIA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

910 CUSTOS ADMINISTRATIVOS DOS DOADORES 331.674 2,5 302.928 2,3 197.287 1,7 236.531 1,8 290.605 2,1 271.805

998 NÃO AFETADO/NÃO ESPECIFICADO 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0

331.674 302.928 197.287 236.531 290.605 271.805

TOTAL BILATERAL 13.053.044 100 13.325.354 100 11.729.474 100 13.181.981 100 13.700.761 100 12.998.123

Fonte: Camões, I.P./GPPE

DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DA APD BILATERAL LÍQUIDA - TIMOR LESTE
2013 - 2017

TOTAL SETORIAL

TOTAL NÃO SETORIAL
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