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INTRODUÇÃO 

Vivemos em sociedades internacionalizadas, tendencialmente universais. Nela 

actuam diferentes actores com papeis e capacidades de incidência diversas. A sua 

estrutura não só está em permanente mutação como fá-lo a velocidades crescentes -

desde os finais da década de 80 registaram-se transformações que operaram uma 

metamorfose profunda na estrutura do sistema internacional, no quotidiano de todos nós. 

A globalização económica, nomeadamente nas vertentes da interdependência, da 

internacionalização e da proliferação de empresas transnacionais, enfim, aquilo a que 

chamamos a Nova Ordem Internacional, configurou um panorama no qual o papel 

encomendado aos diversos actores sociais tem poucos traços comuns com o passado, 

com consequências muito prováveis, e aconselháveis, na sua organização política e 

administrativa. 

Na medida em que se vão incrementando o número e as competências de 

instituições supraestatais, como é o caso da União Europeia, o tradicional papel dos 

Estados vai-se subordinando aos "interesses comuns" e perde alguma importância. 

Simultaneamente aparecem contactos económicos, políticos e sociais entre novos 

actores, representantes de interesses mais específicos, particulares e mais próximos. 

Estes novos actores tendem a reocupar o "espaço" deixado vago pelos Estados. Este 

espaço social vem sendo ocupado por instituições de distinta natureza: as regiões e as 

administrações locais, que neste trabalho nos interessam particularmente; as empresas 

multinacionais; as organizações não governamentais; as associações cívicas e outras. 

Umas são de âmbito público, outras privado. 

Os países comunitários são um bom exemplo destes novos mecanismos e 

fenómenos que operam com um nível de intensidade cada vez maior na sociedade 

internacional contemporânea. A União Europeia vai progressivamente assumindo um 

maior protagonismo, propiciando, simultânea e paradoxalmente, condições para a 

descentralização. 

Neste processo, os actores descentralizados assumem competências, 

inclusivamente nas relações internacionais, protagonizando acordos com regiões, e 

cidades, e outros países. 
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Na perspectiva da cooperação descentralizada, e em particular da cooperação 

intermunicipal, é enriquecedor analisar e avaliar as potencialidades deste movimento 

relativamente recente. 

Neste novo campo de acção, surgem os municípios, que aos poucos vão 

assumindo algumas das competências que anteriormente estavam apenas confinadas às 

Administrações Centrais. Desde há alguns anos, assistimos à participação municipal no 

processo de cooperação internacional, e, a partir da década de 90, ganhou uma 

importância que até aqui parecia apenas reservada aos Estados. 

A África, tornou-se então um dos alvos preferenciais dos municípios que deram 

inicio a processos de cooperação internacional. Não só por parte de municípios 

portugueses, com ligações "fortes" e multifacetadas àquele continente, como também por 

parte de autoridades locais de outros países europeus, para os quais, em diversas 

situações, África significava histórica e economicamente muito menos, mas que estavam 

plenamente conscientes da situação deplorável na qual aquele continente se encontrava. 

As sociedades da África Subsariana são caracterizadas por um cruzamento de 

povos, etnias, raças, culturas, línguas e histórias, vinculadas a construções políticas, 

económicas e sociais articuladas por desenvolvimentos não "naturais", subordinadas a 

interesses alheios. Isso, entre outros aspectos, torna as sociedades africanas vulneráveis 

e, ainda hoje, na maior parte das situações, o futuro não é determinado pelo interesse 

dos seus povos. 

A extracção de recursos naturais e a escravatura entre os séculos XV e XIX, a 

ocupação militar, administrativa e económica, os conturbados períodos pós-

independências que flagelaram, em muitos casos com guerras, as populações africanas 

e onde as alianças entre as elites nacionais e os interesses externos marcaram 

profundamente os processos de independência, momentos simbólicos de substituição 

dos agentes políticos, assim como o período subsequente: políticas económicas 

desajustadas em contextos de "guerra fria", primeiro, e de globalização, actualmente. 

Todas estas circunstâncias afastam, ao longo dos últimos séculos, o continente africano 

cada vez mais do resto do mundo, configurando e reforçando a crise global destas 

sociedades. 
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Toda esta sequência de acontecimentos foi, paulatinamente, tornando o 

continente africano cada vez mais pobre e subdesenvolvido. A situação tomou-se de tal 

forma alarmante que levou a comunidade internacional a avançar com estratégias de 

desenvolvimento e cooperação que pudessem contribuir para atenuar as dificuldades que 

muitos países atravessavam. É neste contexto, e a meados do século passado, que 

surgem as políticas de cooperação internacional direccionadas para "salvar" o continente 

africano. 

Cooperação é um mecanismo ou conjunto de iniciativas entendidas como uma 

forma de intervenção em que uma parte visa conceder apoio a outra e potenciar, dessa 

forma, as probabilidades de desenvolvimento do receptor da ajuda. Traduz-se em 

realidades de natureza extremamente diversificadas, tanto pela vastidão das áreas e 

instâncias que dela fazem parte, como pela heterogeneidade dos seus processos; pelo 

elevado número de intervenientes que lhe dão materialidade. 

Uma política de cooperação deverá interpretar-se eticamente como a busca de 

justiça social e reconhecimento dos direitos fundamentais destes povos. A cooperação 

deverá ser vista como um processo compartilhado que permita criar condições para que 

os povos possam satisfazer as suas necessidades básicas por si só, sem dependerem 

do exterior, e contribuir para o reforço da sua capacidade de decisão sobre o seu futuro. 

Neste caso concreto, e porque este trabalho dará um ênfase especial ao 

processo de cooperação que Portugal tem vindo a levar a cabo com os PALOP, é 

fundamental falarmos de África. Compreender África. Perceber quais os motivos pelos 

quais este continente carece tanto do apoio internacional e obviamente porque é que 

continua a desagregar-se e continua a ser a zona mais "torturada" do mundo, ao 

contrário de outras regiões que apesar do seu atraso relativamente ás economias mais 

desenvolvidas, apresentam hoje, expectativas de futuro bem mais animadoras do que 

África. Já referimos algumas das grandes determinantes dessa situação, mas convém 

insistirmos. Este continente, apesar dos seus enormes recursos naturais, continua a 

retroceder e estará nos limites da dignidade humana. A miséria estende-se, as infra-

estruturas desintegram-se, aumentam os gastos militares, a degradação ambiental 

parece não ter fim, a sida e outros problemas ao nível da saúde não param de crescer, a 

esperança de vida à nascença regride, e encontra-se numa situação de impossibilidade 
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de pagamento de grande parte das suas dívidas, a debilidade das suas economias, seja 

em que óptica as analisemos, é enorme. 

Talvez por discriminação histórica, após o período de descolonização, nas 

décadas de 50 e 60, a África não era uma região prioritária para o investimento dos 

países industrializados. Instalou-se uma espécie de fatalismo nos mais acomodados, que 

observavam a sequência dos desastres como se fossem inevitáveis: a Etiópia com 

propensão para a falta de alimentos, a Somália destruída pelos Senhores da Guerra, o 

Uganda com a epidemia da sida, o Ruanda, o Burundi, etc.. 

Apesar deste trabalho ter como um dos seus objectivos, a análise ao 

desempenho e à importância que os Municípios podem assumir no processo de 

cooperação descentralizada, não deixará de lado uma abordagem dos diversos aspectos 

que caracterizam este continente. No entanto, vincarei sobretudo a relação com os 

PALOP e a crescente importância que, em meu entender, os Acordos de Geminação e 

Cooperação vem assumindo desde á alguns anos, bem como o papel que desempenham 

na aproximação dos povos. Neste caso concreto, povos que partilham uma mesma 

língua e uma parte do passado comum. 

Não se pode menosprezar a importância da Cooperação com as comunidades 

lusófonas, através da qual Portugal assume um estatuto particular na comunidade 

internacional, sensibilizando-a para os graves problemas do continente africano e 

contribuindo para o colmatar destas dificuldades. 

A este fenómeno não é estranha a relação afectiva que ainda perdura, 

particularmente na geração mais idosa, fecundada nos tempos do colonialismo. Cerca de 

um milhão de portugueses passaram por África, uns enquanto colonos, outros no longo 

período da designada "Guerra do Ultramar". Esta afectividade, apesar das vicissitudes 

por que todos passaram, deixou também marcas profundas nas populações autóctones, 

marcas positivas, com o estatuto de uma segunda pátria, que os novos rumos da 

independência não conseguiram de todo apagar. 

Fenómeno, aliás, comum em todos os países europeus, onde subsiste o 

enraizamento desse período colonial, visível nos apoios institucionais, na prevalência 

linguística, nas intervenções militares em conflitos internos, no fervor clubista e no 

intercâmbio desportivo, nas deslocações migratórias, nas universidades e sobretudo na 
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grande empatia entre raças tão distintas, mas que tiveram em comum um percurso de 

séculos de história. 

Um enfeitiçamento, como referem aqueles que um dia demandaram a terras de 

África, que se tem transmitindo ás gerações seguintes e que se transformou para mim, 

enquanto fenómeno sociológico, numa das razões de opção deste trabalho. 
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CAPITULO PRIMEIRO 

1. A Cooperação Descentralizada - Conceitos 

No decorrer deste trabalho vou abordar o tema da cooperação descentralizada e 

do desenvolvimento em África. 

Um primeiro aspecto que gostaria desde já de salientar é que, ao longo deste 

trabalho, evitarei utilizar determinado tipo de expressões que usualmente são utilizadas 

quando se aborda esta temática. Refiro-me essencialmente aos termos Terceiro Mundo e 

Norte/Sul. Assim, utilizarei preferencialmente os termos, países desenvolvidos ou 

industrializados e países em vias de desenvolvimento ou subdesenvolvidos. 

O termo Terceiro Mundo é, a meu ver, muito impreciso e com um peso 

depreciativo grande. Não nos dá uma definição clara de Terceiro Mundo, não delimita o 

seu âmbito nem caracteriza a natureza dos elementos que o compõem. O seu conteúdo 

baseia-se em muitos critérios (geográfico, étnico, ideológico, político, sócio-económico, 

etc), mas, isoladamente, nenhum apresenta o verdadeiro conteúdo do Terceiro Mundo. 

Para além disto, está associado à ideia de que o Terceiro Mundo é o Hemisfério Sul. E 

este conceito, Norte/Sul, é ainda mais impreciso, porque tanto temos no hemisfério Norte 

países que se podem considerar de Terceiro Mundo (a maioria das repúblicas da ex-

URSS por exemplo), como países do Hemisfério Sul, que definitivamente não são 

Terceiro Mundo (Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, etc). 

Nos últimos anos o continente africano, e em especial a África subsariana, não 

teve crescimento do rendimento per capita nem uma redução significativa da pobreza, ao 

contrário do resto do mundo que está a crescer. Ou seja, África está cada vez a ficar 

mais para trás. 

Durante o período colonial, os países africanos foram privados de Estados 

Nacionais, o que, conjugado com a sua dependência em relação às redes comerciais que 

privilegiavam as metrópoles, inviabilizou qualquer desenvolvimento significativo das 

economias locais. Desta forma, África perdeu muitas décadas de desenvolvimento. 
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Depois das independências, o modelo pós-colonial foi-se gradualmente 

esgotando. A economia de endividamento da década de 70 adiou a crise, que se veio a 

revelar nas décadas seguintes. Pela pressão externa de banqueiros e das industrias dos 

países desenvolvidos deu-se inicio à execução de projectos inadequados chamados 

«elefantes brancos». A industrialização caracterizou-se por um sobreinvestimento, por 

uma ausência de ligações ao meio ambiente e por uma fraca competitividade 

relativamente ao mercado externo. As exportações agrícolas diminuíram face ao volume 

de importações. 

Na década de 80, a degradação do ambiente intemacional(segunda crise 

petrolífera e inicio do fim do bloco de leste) piorou ainda mais as já fragilizadas 

economias africanas, caracterizadas por défices, tanto orçamentais como de operações 

correntes. 

No meio deste contexto internacional, caracterizado pela emergência do novo 

paradigma das tecnologias de informação e telecomunicações e do fenómeno da 

globalização, a África permanece confrontada com vários problemas que existem desde 

a independência, agora acrescidos do passivo da dívida, dos desafios demográficos e da 

saída de quadros. 

Segundo dados recolhidos nos indicadores de desenvolvimento humano do 

PNUD e do Banco Mundial, a esperança de vida em África é de 51,4 anos, o que 

comparativamente em relação às outras regiões do mundo é manifestamente inferior(a 

Europa regista uma média de 73,2, a Ásia 65,8 e a América Latina 69,3). Apesar de em 

1960 a esperança de vida em África ser de somente 40 anos de vida, o que significa que 

houve de facto uma evolução, na realidade a melhoria das condições de vida e de saúde 

das populações africanas não acompanhou o crescimento das outras regiões do mundo, 

o que se pode justificar também por três causas: epidemias, guerra e fome. 

Também do ponto de vista económico e com base em comparação com alguns 

países podemos verificar a grande diferença que ainda existe entre os países africanos e 

países de outros continentes. Assim, e segundo dados recolhidos, o PIB por habitante 

em Moçambique em 1999 era de USD 861, na Etiópia USD 628, no Zimbabwe USD 

2.876, na Colômbia USD 5.749, no Chile USD 8.652, em Portugal USD 16.064, no Japão 

24.628, na Tailândia 6.132.(CORDELLIER, Serge,2001,págs,180 e 421). Como podemos 
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constatar através destes números a grande assimetria que ainda caracteriza os países 

africanos dos outros países justifica a ideia de que o desenvolvimento em África tem sido 

de facto muito baixo. 

Ainda segundo dados do PNUD e do Banco Mundial, apesar do PIB real ajustado 

por habitante ter subido de USD 664 em 1960, para USD 1187 em 1990, o facto é que os 

salários reais desceram mais de 1/4 entre 1970 e 1988. A taxa de crescimento anual do 

PNB por habitante caiu de 1,5% (1965-1980) para 0,7% (1980-1989). 

Para além deste aspecto económico, que é a estagnação do desenvolvimento 

deste continente, existem também outros problemas que ameaçam seriamente África, 

como são os casos das guerras civis, da degradação ambiental e da propagação de 

epidemias como é o caso da SIDA, que se prevê possa vir a ter efeitos devastadores nos 

próximos 15 ou 20 anos. 

Apesar deste cenário sombrio, existem no entanto países que, em virtude de uma 

boa reforma económica tem obtido resultados animadores como é o caso do Uganda ou 

do Gana. 

O estado em que este continente se encontra obriga toda a comunidade 

internacional a repensar na melhor forma de contribuir para que África consiga 

definitivamente encontrar o caminho do desenvolvimento e do progresso económico, que 

vai mais além do que uma política concertada dos doadores internacionais, 

nomeadamente no contributo que estes podem dar para a implementação de reformas 

económicas profundas. Reformas que passarão igualmente pela constituição de bons 

governos, que funcionem e que forneçam às suas populações serviços governamentais 

tanto a nível central como local, eficazes, pela existência de um bom serviço de saúde e 

de educação. 

Não é apenas importante a abertura dos mercados externos aos produtos 

africanos ou um maior investimento estrangeiro no continente, tema que abordarei um 

pouco mais para a frente, já que isto só por si não é a solução para o problema de África. 

É igualmente importante que os estados que pretendem tomar o caminho do 

desenvolvimento avancem com reformas estruturais profundas, que por sua vez criarão 

condições para que tanto ao nível das suas populações como ao nível do apoio e 

investimento externo se possa então progredir numa base mais estável para o 
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desenvolvimento. A abertura à economia global é uma poderosa força para o 

desenvolvimento dos países africanos, mas que deve ser complementada com outras 

políticas nomeadamente na educação, na saúde e especialmente ao nível da criação de 

Estados de Direito. 

Se estas medidas referidas são iniciativas que devem ser levadas a cabo pelos 

próprios países africanos, outras há que cabe aos países industrializados concretizar. 

Refiro-me essencialmente à abertura do comércio mundial aos países em vias de 

desenvolvimento. Ao suprimento de algumas barreiras a nível comercial que prejudicam 

a inserção destes países nas transações comerciais mundiais. 

"Não vai ser fácil integrar a África na economia mundial mas isso é realmente 
importante porque, se não o conseguirmos, teremos realmente um mundo cada 
vez mais polarizado. 
Em conclusão, os manifestantes de Seattle tinham razão em ter medo de um 
mundo cada vez mais polarizado, com um grupo rico e um grupo 
persistentemente pobre. Mas a sua análise está errada. Não é a globalização que 
está a criar essa dicotomia. A globalização cria o potencial para vencer a 
dicotomia. É a não participação na globalização que está a criar a dicotomia, pelo 
que a resposta não é parar a globalização, coisa que, de qualquer forma, seria 
impossível." (DOLLAR, David, 2001, p. 110) 

No fim da Segunda Grande Guerra, em relação à Europa, e depois com o 

processo da descolonização em relação aos países mais pobres do planeta, nasceu no 

seio da comunidade internacional uma nova visão e perspectiva sobre o 

desenvolvimento. 

Com base na ideia de que o crescimento económico seria o suporte para os 

estados mais pobres atingirem os níveis de desenvolvimento que se pretendiam, deu-se 

inicio a uma política de apoio internacional que consistia essencialmente em conceder 

ajudas financeiras aos países pobres recém independentes. 

O que ocorreu nos anos seguintes foi que a maioria dos países que receberam 

ajuda não souberam aplicá-la, ou então esta foi desviada em proveito das elites 

governativas ou a ela associadas. Assim, todo um esforço da comunidade internacional, 

que também não soube racionalizar o apoio que concedia nem tão pouco verificar se 

esse apoio estava a ser devidamente aplicado, não surtiu os efeitos desejados. 
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As décadas de 70 e 80 marcadas pela desaceleração do crescimento, recessão 

económica e o factor político adjacente à guerra fria levou a que, contra todas as 

expectativas dos países doadores, aumentasse a desigualdade e a pobreza. 

Perante este cenário de insucesso, na última década do século XX houve a 

necessidade de se reformular os conceitos de cooperação. 

Deu-se então inicio a um processo diferente do que até à data se vinha 

verificando. Todas as iniciativas na área da cooperação passaram a ser concebidas com 

um muito maior rigor, que passava por medidas como por exemplo uma análise mais 

consciente das necessidades dos países receptores da ajuda, ou uma melhor avaliação 

do efeito que o apoio que iria ser concedido poderia causar nas populações beneficiárias. 

Um outro aspecto importante, mas que também mais à frente será alvo de uma 

análise mais profunda, foi a questão da condicionalidade política. Países que não eram 

democráticos, que não respeitavam os direitos humanos ou que não primavam por uma 

boa governação viam limitados os recursos que recebiam à aceitação destes princípios 

estabelecidos pelos estados doadores. 

No fundo, o que se passou foi que os países doadores, cansados de conceder 

apoio sem obterem resultados práticos no mínimo aceitáveis, optaram por restruturar 

todo o sistema da ajuda por forma a que no futuro se pudessem obter resultados 

positivos. 

No entanto, não só se restruturou todo o sistema da ajuda como também se 

assistiu ao aparecimento de novos actores a participar nas iniciativas de cooperação. 

Um desses actores, as ONGs, que apesar de já terem tido a sua aparição muito 

antes da década de 90, assumiram nesta fase um papel destacado embora se estivesse 

numa fase onde se verificou um decréscimo dos fluxos da Ajuda, mas que em outros 

aspectos, também eles muito importantes, podemos considerar uma fase rica. Refiro-me 

por exemplo ao facto de a década de 90 ter sido a década da promoção de conceitos. 

"...tão importantes como Desenvolvimento Humano, Luta contra a Pobreza, 
Promoção da Cidadania. A ênfase passou a ser colocada no aumento das 
capacidades das pessoas. Temas como a participação, a igualdade entre homens 
e mulheres, os direitos humanos, os direitos sociais e culturais, as instituições 
globais e os bens públicos mundiais, demonstram um amplo horizonte de 
questões e áreas de actuação da cooperação para o desenvolvimento. 
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As Nações Unidas, por seu lado, avançaram em 1990, com o índice de 
desenvolvimento humano - IDH. Passa-se a medir não só o crescimento 
económico, mas sobretudo os benefícios desse crescimento, a diversos níveis. 
Parte-se do princípio que a riqueza das nações são as pessoas e que o objectivo 
fundamental do desenvolvimento é proporcionar-lhes condições de vida, 
saudável, longa, no pleno desenvolvimento das suas capacidades. A pobreza 
passa também a ser encarada como a recusa das oportunidades, a recusa de 
acesso e não apenas a ser medida pelo PNB. 
Em 1997, foi introduzido o índice de Pobreza Humana (IPH). Este revelou-se 
extremamente importante nos estudos comparativos e de planeamento de 
políticas de luta contra a pobreza." (FERNANDES, Ana Paula, 2004, p.3) 

Um outro actor que também entra em cena de uma forma mais activa durante a 

década de 90, sob o conceito de cooperação descentralizada, são os municípios e as 

regiões autónomas. 

"A cooperação descentralizada num sentido restrito, consiste na cooperação 
realizada por administrações estatais, mas não do poder central (ex.: câmaras 
municipais, regiões autónomas). 
Num sentido mais alargado, trata-se de um novo enfoque da cooperação 
caracterizado pela descentralização de iniciativas, pela relação com o sul, pela 
incorporação de novos actores da sociedade civil e por uma maior participação 
dos actores da sociedade civil dos países em vias de desenvolvimento, no seu 
próprio desenvolvimento. 
Com a cooperação descentralizada pretende-se reforçar a participação da 
população nas acções de desenvolvimento, bem como a diversidade democrática 
das sociedades dos PVD e contribui para o reforço do tecido da sociedade civil, 
permitindo a existência de múltiplos actores no desenvolvimento, com capacidade 
autónoma de organização e gestão. 
O aparecimento da cooperação descentralizada surge em resposta às novas 
realidades da sociedade. A descentralização e a democratização são processos 
que se encontram em implementação em muitos países desenvolvidos e em 
desenvolvimento, o que tem implicado a emergência de novos actores, 
descentralizados, representativos da sociedade civil. Entre estes actores 
encontram-se sindicatos, associações de produtores, organizações das 
comunidades locais, entre outros. 
A cooperação descentralizada, foi introduzida como proposta da EU, na IV 
Convenção de Lomé, reflectindo uma nova orientação do papel do Estado, da 
participação e protagonismo dos beneficiários e um maior apoio ao envolvimento 
da sociedade civil no desenvolvimento. Assim, propõe-se fomentar o papel 
participativo e activo dos agentes locais e dos países do sul e estabelecer novas 
relações de parceria com ONGD Europeias. 
E importante destacar as duas principais componentes : a) por um lado, a 
existência de um novo espaço de cooperação para os agentes locais das 
sociedades em desenvolvimento, a que se reconhece um maior protagonismo e 
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responsabilidade na cooperação para o desenvolvimento; b) por outro, a 
redefinição das acções dos actores dos países doadores que devem impulsionar 
e fomentar a participação dos actores locais. "(FERNANDES, Ana Paula, 2004, 
p.4) 

Relativamente a esta definição de alguns conceitos que marcaram as iniciativas 

de cooperação na década de 90, quero também referir um outro que me parece 

importante e que está, a meu ver, muito associado à cooperação descentralizada e em 

particular à cooperação intermunicipal e que é o Empoderamento e Capacitação 

Funcional. É definido pelo autor Ana Paula Fernandes do Instituto Marquês de Valle Flor 

da seguinte forma: 

" Processo pelo qual as pessoas fortalecem as suas capacidades, 
confiança e protagonismo no grupo social, de forma a transformarem 
positivamente as suas vidas. 
Esta terminologia começou por ser utilizada nas análises de género, tendo 
passado a ser utilizado para designar colectivos vulneráveis, nas análises sobre 
desenvolvimento comunitário e cooperação para o desenvolvimento. 
A este autodesenvolvimento do indivíduo ou da comunidade está associada uma 
participação cívica activa, na defesa e promoção, consciente, dos seus direitos e 
deveres, de forma a influenciar políticas e decisões. 
Segundo Friedman, o empoderamento está associado ao controlo de três tipos de 
poder: a) social (entendido como o acesso à base da riqueza produtiva); b) o 
político ( o acesso dos indivíduos ao processo de tomada de decisões, sobretudo 
aquelas que afectam o seu próprio futuro); c) o sociológico (entendido como o 
desenvolvimento da capacidade individual)." (FERNANDES, Ana Paula, 2004, p. 
5) 

Digo que este conceito está bastante associado à cooperação intermunicipal 

porque me parece que esta abrange precisamente os três aspectos salientados por 

Friedman. Ou seja, do ponto de vista social a cooperação entre municípios leva muitas 

vezes a que se desenvolvam relações comerciais entre ambas as partes, dinamizando o 

sector produtivo em especial das populações receptoras da ajuda. No que diz respeito ao 

factor político, julgo que a cooperação descentralizada é muito mais próxima das 

populações e afecta de forma positiva a sua vida do que uma cooperação bilateral ao 

nível do poder central. É muito mais fácil por exemplo, um município de Cabo Verde ou 

Moçambique ter consciência das suas necessidades ou prioridades na aplicação da 

ajuda que vem do exterior, do que o poder central desse mesmo país que em muitos 

casos não tem um conhecimento profundo das carências que mais afectam esse 
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município. Quanto ao aspecto sociológico salientado por Friedman, também me parece 

bastante associado ao conceito de cooperação descentralizada, porque sem dúvida está 

muito mais próximo das populações e mais facilmente se apercebe das áreas que 

necessitam de intervenção para potenciar o desenvolvimento da capacidade individual e 

colectiva das populações locais. 

Seguindo um pouco a linha de raciocínio da autora Ana Paula Fernandes, vou 

também vincar um outro conceito que julgo importante, aliás cada vez mais é 

considerado um factor de risco para o futuro da humanidade e por isso deve ser 

encarada de acordo com a gravidade da situação, e que é a questão do Desenvolvimento 

Sustentável. Ao longo deste trabalho será uma expressão bastante utilizada, já que não é 

possível concebermos o desenvolvimento, tanto dos países industrializados como dos 

países em vias de desenvolvimento, sem levarmos em linha de conta este factor muito 

importante e que no fundo se resume a uma palavra: Equilíbrio. 

"O conceito de desenvolvimento sustentável é apresentado com impacto 
internacional em 1987, pela Comissão Mundial para o Ambiente e 
Desenvolvimento, no relatório "Our Common Future". Neste relatório o 
desenvolvimento sustentável surge como "o desenvolvimento que vai de encontro 
à superação das necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras em superar as suas próprias necessidades". 
Mais tarde, na Cimeira do Rio, em 1992, promovida, igualmente, pelas Nações 
Unidas, houve um reconhecimento de três aspectos fundamentais na definição 
deste conceito, geralmente conhecidos pelos três pilares do desenvolvimento 
sustentável: Económico - um sistema económico sustentável deve garantir a 
produção continua de bens e serviços, de forma a manter os níveis adequados de 
governabilidade e de endividamento externo, e evitar desequilíbrios sectoriais que 
possam causar danos irreversíveis quer na produção industrial, quer na produção 
agrícola; Ambiental - evitar a sobrexploração de recursos renováveis e uma 
exploração das fontes de recursos não renováveis na proporção dos 
investimentos realizados na procura de recursos e energias alternativas; Social -
um sistema sustentável, que consiga uma distribuição equitativa, uma provisão 
adequada dos serviços de saúde e de educação, equidade de género, 
transparência e cidadania participativa. 
Em 1995, teve lugar em Copenhaga, promovida pelas Nações Unidas, a Cimeira 
do Desenvolvimento Social. Aí foram definidos 10 compromissos internacionais 
concretos para a promoção do desenvolvimento social. Foi também acordada a 
iniciativa 20/20, isto é, 20% da APD dos países doadores e 20% da despesa 
pública dos países receptores deve ser canalizada à promoção dos serviços 
sociais universais básicos: educação básica, saúde primária, acesso a água 
potável, eliminação da má nutrição e acesso ao planeamento familiar. 
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Em Junho de 2000, num esforço conjunto, as Nações Unidas, a OCDE, o FMI e o 
Banco Mundial, estabeleceram sete objectivos que procuram conciliar a luta 
contra a pobreza, os compromissos em torno do desenvolvimento social e o 
desenvolvimento sustentável. Até 2015 pretende-se atingir um conjunto de 
objectivos, definidos como os objectivos do milénio (entre estes encontram-se a 
escolarização de todas as crianças no ensino primário até 2015 e aplicação de 
estratégias nacionais de desenvolvimento sustentado até 2005, por forma a 
reparar os prejuízos causados nos recursos ambientais)." (FERNANDES, Ana 
Paula, 2004, p. 6) 

Conceber a cooperação descentralizada entre municípios, sem levar em linha de 

conta as directrizes traçadas pelas grandes instituições internacionais que também 

intervêm na cooperação, é, a meu ver, actuar desfasado da realidade dos nossos dias. 

Tentarei ao longo deste trabalho vincar as virtudes e apontar os defeitos da 

cooperação intermunicipal, mas não me afastarei da ideia que tenho de que a 

cooperação ganha muito quando também é realizada de forma descentralizada. Sou 

defensor da ideia de que uma relação directa entre municípios funcionará, na maioria das 

situações, melhor do que uma relação directa entre Estados. No entanto, também penso 

que a cooperação intermunicipal deve basear-se na experiência e princípios que vem 

sendo definidos e estão estipulados pelas grandes organizações internacionais e na 

maior parte das vezes assumidos pelos Estados. Um deles é de facto o desenvolvimento 

sustentável, que vai muito além de meras questões ambientais, e que abrange 

praticamente todas as facetas da evolução de um país mesmo aqueles que todos 

consideramos de mais evoluídos, como é o caso dos Estados Unidos e em que a 

Administração do Presidente Bush teima em não respeitar os Protocolos de Quioto com o 

argumento de que este acordo não é condizente com o progresso da economia do país. 

Por vezes ignora-se o facto de que o desenvolvimento de hoje terá obrigatoriamente de 

significar que existe um dia de amanhã e que o planeta é só um. A conjugação 

equilibrada dos factores Económico, Ambiental e Social é que constitui de facto o 

desenvolvimento sustentável. A intervenção municipal na cooperação deve por isso 

primar, em primeiro lugar, por constatar da necessidade de seguir esta perspectiva de 

cooperação e vincar estes aspectos junto dos seus parceiros receptores da ajuda, e em 

segundo lugar, zelar para que na prática a cooperação que pretendem efectuar tenha 

sempre presente a ideia de que esta deve ser feita de forma a permitir um crescimento 
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sustentável dos municípios receptores da ajuda e que nunca ponha em causa o futuro 

das gerações vindouras. 

1.1.0 que pensa a União Europeia da Cooperação 

A ajuda ao desenvolvimento pode hoje considerar-se uma das políticas prioritárias 

da União Europeia e dos seus Estados - Membros. Indo um pouco ao encontro do que 

atrás já referi sobre a cooperação descentralizada, a União Europeia que é uma das 

organizações internacionais que mais dinheiro dispõe para o combate ao 

subdesenvolvimento e à pobreza, entende também que é necessário descentralizar a 

cooperação e aproximá-la das necessidades das populações. As ONGs, em especial, 

tem recebido por parte da União Europeia grande aceitação e visto o seu trabalho, em 

prole da cooperação, reconhecido. Quanto ao papel dos municípios, apesar de se 

considerar igualmente importante, talvez ainda não tenham atingido os patamares de 

reconhecimento das ONGs. 

"Directamente ligada, na sua génese, aos processos de descolonização 
(sobretudo em África) e à preocupação das antigas potências coloniais na 
manutenção de relações económicas privilegiadas com as ex-colónias, a ajuda ao 
desenvolvimento rapidamente se constituiu como um dos mais importantes 
vectores daquilo a que se chama genericamente a acção externa da União 
Europeia. Ao mesmo tempo, a intervenção da União no domínio da cooperação 
para o desenvolvimento é um indicador útil da sua influência no mundo, uma vez 
que o volume de ajuda da EU é uma parcela relevante da ajuda global e os 
Estados membros são, em conjunto, os maiores doadores mundiais, 
representando mais de metade de toda a ajuda mundial nos últimos anos. 
A relação entre ajuda ao desenvolvimento e política externa, no contexto da 
integração europeia, revela-se ainda mais estreita quando verificamos que os 
objectivos de ambas se confundem. De facto, a Constituição Europeia refere entre 
os objectivos da acção externa da União o apoio ao desenvolvimento sustentável 
dos países em desenvolvimento, com o principal objectivo de erradicar a pobreza. 
Por outro lado, a cooperação para o desenvolvimento é progressivamente 
encarada como instrumento de promoção da democracia, de reforço do Estado de 
Direito e de protecção dos direitos humanos e a EU integra sistematicamente, 
desde 1995, cláusulas de condicionalidade nos acordos de associação e 
cooperação que assina com países terceiros. O debate acerca das ambições e 
objectivos da política externa europeia não deve, por isso, deixar de integrar uma 
reflexão acerca da direcção estratégica da ajuda ao desenvolvimento." (Viver a 
Europa - Guia do cidadão, 2004, p.18) 
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No entanto, e apesar de todos os esforços que tem sido levados a cabo por parte 

da União Europeia, no sentido de se atingirem resultados mais satisfatórios no âmbito da 

cooperação, o facto é que, mesmo a nível das próprias estruturas da União Europeia, 

ainda não existe uma definição clara de quem lidera esta área da política externa da 

União, mesmo sabendo-se que a União Europeia já legislou esta matéria por via do 

Regulamento 1659/98, de 17 de Julho, do Conselho, alterado e prorrogado pelo 

Regulamento 625/2004, de 31 de Março, do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo 

à cooperação descentralizada, e que refere que a Comunidade apoiará acções e 

iniciativas tomadas por agentes da cooperação descentralizada da Comunidade e dos 

paises em desenvolvimento, centradas na redução da pobreza e no desenvolvimento 

sustentável (...). Tais operações e iniciativas devem promover: um desenvolvimento mais 

participativo que satisfaça as necessidades e responda às iniciativas das populações dos 

países em desenvolvimento, e uma contribuição para a diversificação e o reforço da 

sociedade civil e para a democratização nesses países. 

A política de desenvolvimento da União Europeia e as políticas bilaterais dos 

respectivos estados membros, tanto pelo volume de recursos financeiros que mobilizam, 

como pela sua proximidade relativamente aos principais beneficiários, podem e devem 

desempenhar um papel fundamental na coordenação da ajuda internacional, bem como 

na divulgação dos grandes objectivos estratégicos que através desta política se 

pretendem alcançar. 

Neste sentido, será de realçar a Declaração do Conselho e da Comissão sobre a 

Política de Desenvolvimento da Comunidade Europeia. Nesta declaração é apontado 

como principal objectivo desta política a redução da pobreza com vista à sua eliminação 

a médio e longo prazo. 

A redução da pobreza, embora pressuponha múltiplas abordagens e deva ter em 

conta tanto as limitações como as oportunidades de cada país, não dispensa, uma 

política orientada para o reforço e o aprofundamento da democracia, a consolidação da 

paz e a prevenção dos conflitos, a integração progressiva de todas as economias na 

economia mundial, mediante políticas económicas sustentadas que tenham na devida 

conta os aspectos sociais e ambientais, a igualdade entre homens e mulheres e o reforço 
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da capacidade de todos os agentes, públicos e privados dos países em vias de 

desenvolvimento. 

Também a OCDE tem vindo a pugnar pela coerência de políticas no âmbito do 

objectivo primordial da luta contra a pobreza, definido pela comunidade internacional no 

contexto da cooperação para o desenvolvimento. Através do Comité de Ajuda ao 

desenvolvimento (CAD) da OCDE, tem sido possível promover uma coordenação e uma 

coerência de políticas entre doadores bilaterais e multilaterais afim de assegurar que a 

ajuda seja eficiente e contribua para apoiar os países em desenvolvimento a criar 

condições necessárias para implementar estratégias conducentes à apropriação do seu 

próprio processo de desenvolvimento e à redução da sua própria pobreza. 

Talvez porque não existe ainda uma coordenação perfeita na política externa da 

Comunidade para a cooperação, os países que compõem a União Europeia e que 

representam nos números gerais da cooperação internacional a grande maioria, é que a 

cooperação continua a ser realizada sobretudo ao nível bilateral, e não numa acção 

conjunta e de forma multilateral. Em meu entender, caso fosse definido com clareza qual 

o pelouro responsável pelos projectos de cooperação com os PVD, talvez os próprios 

Estados abdicassem em parte da sua intervenção bilateral e do controle político da ajuda 

que até aqui tem querido manter, o que na verdade se compreende, já que ninguém quer 

perder o protagonismo nas acções que empreende e muito menos as vantagens que 

muitas vezes estão adjacentes aos processos de cooperação e ás relações e laços de 

amizade que ainda se mantêm com as ex-colónias. 

"A actual repartição das responsabilidades pela delineação e implementação da 
ajuda ao desenvolvimento da EU revela bem a inexistência de fronteiras claras 
entre os pelouros do desenvolvimento e da política externa. 
A direcção geral do desenvolvimento (DG DEV), chefiada pelo Comissário para o 
desenvolvimento e ajuda humanitária (Paul Nielson na Comissão Prodi, Louis 
Michel na Comissão Barroso), formula a política de cooperação para o 
desenvolvimento e coordena as relações com os países de África, Caraíbas e 
Pacífico (ACP). Contudo, esta responsabilidade é de certa forma partilhada com o 
Comissário responsável pelas relações externas da União (Chris Patten na 
Comissão Prodi, Benita Ferrero-Waldner na Comissão Barroso), através da 
Direcção Geral para as Relações Externas (DG RELEX) que possui o pelouro da 
programação para os países não-ACP. A coordenação entre as duas direcções-
gerais não é a melhor e a definição de prioridades nem sempre é pacífica. 
Finalmente, o EuropeAid é o serviço responsável pela execução dos programas 
de ajuda a países terceiros e acompanhamento da sua gestão. As actividades do 
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Serviço de Cooperação EuropeAid abrangem o Fundo Europeu de 
Desenvolvimento (Estados ACP) e 50 linhas orçamentais. (Viver a Europa - Guia 
do cidadão, 2004, p. 18) 

Em relação à cooperação descentralizada convém referir que muito recentemente 

houve alterações ao regulamento de base n.° 1659/98. Um novo regulamento relativo à 

cooperação descentralizada veio introduzir algumas alterações (625/2004). 

"O novo regulamento introduz algumas alterações e precisões no texto 
de base. Específica, designadamente, que os agentes da cooperação 
descentralizada não fazem apenas parte dos países em desenvolvimento, mas 
igualmente da Comunidade Europeia, e acrescenta outros tipos de organizações 
à lista dos parceiros. O novo regulamento visa também favorecer a capacidade de 
diálogo das sociedades civis a fim de que estas possam ser interlocutores válidos 
no processo democrático. 
Este novo regulamento prevê o apoio a iniciativas centradas na redução da 
pobreza e no desenvolvimento sustentável, nomeadamente em situações de 
parceria difícil, que visam promover: 

• Um desenvolvimento mais participativo, que corresponda às necessidades 
e às iniciativas das populações dos países em desenvolvimento. 

• Um contributo para a diversificação e o reforço da sociedade civil e para a 
democratização nesses países." (União Europeia, Site Oficial, 
desenvolvimento e cooperação) 

Ainda e com base no mesmo documento, de referir que as acções prioritárias e 

que beneficiariam de subvenção comunitária (que para o período de 2004 a 2006 se 

eleva a 18 milhões de euros, mas que comparativamente com a verba disponibilizada por 

ano para as actividades no âmbito das geminações entre cidades e vilas da Europa é 

manifestamente inferior- 12 milhões de euros foi a dotação da Comissão Europeia para 

apoiar encontros entre os cidadãos das cidades e autarquias da Europa no ano de 2003) 

devem incidir nos seguintes domínios : 

• " Desenvolvimento de recursos humanos e técnicos, desenvolvimento 
local, rural ou urbano nos sectores social e económico dos países em 
desenvolvimento. 

• Informação e mobilização dos agentes da cooperação descentralizada e 
participação em fóruns internacionais, a fim de reforçar o diálogo para a 
emergência da democracia. 

• Apoio ao reforço institucional e ao reforço da capacidade de acção destes 
agentes. 
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• Reforço das redes de organizações e de movimentos sociais activos nos 
domínios do desenvolvimento sustentável, dos Direitos do Homem, em 
especial dos direitos sociais, e da democratização. 

• Apoio e acompanhamento metodológicos das acções." (União Europeia, 
Site Oficial, desenvolvimento e cooperação) 

Como podemos constatar através desta informação retirada do Site da União 

Europeia, é dada prioridade às acções que privilegiem determinadas áreas. Todas são 

importantes e condicionam a atribuição ou não de subvenções. Destaco duas: o 

acompanhamento das acções e o desenvolvimento dos recursos humanos e técnicos. 

O acompanhamento metodológico das acções porque, a meu ver, constitui um 

aspecto crucial para o sucesso das iniciativas. Já anteriormente havia sido salientado 

este aspecto, especialmente como sendo uma das mudanças na cooperação 

internacional a partir da década de 90. Durante muitos anos, os estados doadores 

limitaram-se a injectar dinheiro nos países em vias de desenvolvimento, sem nunca 

terem exigido com rigor a apresentação de resultados. Fruto desta política de cooperação 

algo desorganizada, as verbas recebidas pelos países receptores foram aplicadas em 

sectores que não eram prioritários, desviadas para a aquisição de equipamento militar e 

para sustentar guerras ou ainda para enriquecer as classes políticas desses países que 

durante anos acumularam fortunas incalculáveis. 

Para evitar que tudo isto se repita, o acompanhamento das iniciativas e a 

apresentação de relatórios e resultados periodicamente, tem caracter de obrigatoriedade 

para todas as partes envolvidas na cooperação descentralizada, ao abrigo de programas 

que subvencionam este tipo de acções. O objectivo da União Europeia é garantir um 

muito maior rigor na aplicação das verbas (mesmo que no bolo geral também exista uma 

percentagem que é dada pelas outras partes que integram este processo) e ao mesmo 

tempo fazer com que a parte receptora da ajuda também intervenha mais directamente e 

tenha um papel mais activo em todo o processo de cooperação. Neste campo, convém 

também referir que, apesar de alguma autonomia que os intervenientes deste processo 

tem na realização das suas iniciativas, existirá sempre por parte da União Europeia, 

através da sua Comissão, uma coordenação deste processo e uma análise permanente 

às acções que vão sendo levadas a cabo. 

26 



Relativamente ao desenvolvimento de recursos humanos e técnicos e ao 

desenvolvimento social e económico dos países em vias de desenvolvimento, é 

inquestionável a sua importância e o porquê de a União Europeia tornar este factor uma 

condicionante da atribuição de apoios. O ter petróleo, ouro, diamantes, condições 

excepcionais para a agricultura ou quaisquer outros recursos naturais não é, em muitos 

casos, suficiente para que determinado país seja rico e garanta uma qualidade de vida 

às suas populações condizente com as riquezas que possui. 

O desenvolvimento de recursos humanos e técnicos deve assim, ser encarado 

como uma prioridade, já que só com uma população qualificada, instruída, com 

capacidade critica e consciente dos valores que caracterizam uma sociedade 

democrática e justa, é que se pode avançar para outras etapas do desenvolvimento de 

um país. Adoptar esta ideia à cooperação descentralizada entre municípios é 

fundamental, até porque qualquer conceito de cooperação entre Estados pode, em minha 

opinião, ser aplicado ao nível dos governos locais, com a vantagem de, como são meios 

mais pequenos, se poder trabalhar de uma forma mais eficaz, mais próximo das 

populações e com uma perspectiva dos problemas, das necessidades e da forma de as 

suprir muito mais real. 

Neste sentido, a União Europeia classificou a cooperação descentralizada como 

sendo uma área da cooperação onde para além da intervenção de entidades públicas 

locais, outros actores devem emergir como fazendo parte integrante deste processo, com 

capacidade de diálogo e com o objectivo claro de favorecer a emergência da democracia. 

Organizações não governamentais, sindicatos, universidades, meios de comunicação 

social, cooperativas, organizações e associações locais, associações e comunidades 

religiosas entre muitos outros actores, são pela União Europeia considerados agentes da 

cooperação descentralizada e partes fundamentais para a evolução da cooperação e 

para se atingir o objectivo principal deste processo que é fomentar o desenvolvimento 

dos países e regiões menos desenvolvidas. 

Com a intervenção de todos estes actores, poderemos pelo menos atingir um 

ponto fundamental e que no futuro poderá ditar a diferença de forma positiva nas acções 

da cooperação e que é o envolvimento de praticamente todas as franjas da sociedade 

civil. Ao longo do capítulo quinto deste trabalho, poderemos constatar, nos casos da Maia 
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e Palmela, que este tem sido um objectivo a seguir e um exemplo de que a cooperação 

portuguesa com alguns municípios dos PALOP é já uma realidade, apesar de que o 

recurso aos fundos disponibilizados pela União Europeia para estas iniciativas, não ser 

ainda uma constante e de não estar a ser devidamente aproveitado. Mas é no entanto, já 

um bom indicio de que se estão a aplicar os conceitos que a União Europeia estabeleceu 

como fundamentais para se atingirem resultados positivos. 

1.2. A ONU e a Cooperação 

Na era da globalização em que vivemos, e apesar das constantes evoluções da 

ciência e tecnologia com as quais as nações mais desenvolvidas partilham o dia a dia e 

usufruem dos benefícios dai adjacentes, dois terços da humanidade vivem ainda abaixo 

do limiar da pobreza. Seja por razões de ordem política, económica, cultural e de 

estratégia social de desenvolvimento, o facto é que é esta a actual situação do nosso 

planeta. Acabar com a pobreza é por isso o problema crucial do presente século e uma 

das metas da Organização das Nações Unidas (ONU). 

Apesar de em todos os continentes, e mesmo nas nações mais ricas, existirem 

segmentos das populações extremamente pobres, carentes de elementares cuidados de 

saúde, sem acesso à educação, sem habitação condigna, África é, sem dúvida, o 

continente onde os índices de desenvolvimento são mais baixos, onde mais 

assustadoramente progride a epidemia da Sida, onde se perpetuam sangrentos conflitos. 

Em Setembro de 2000, no Palácio das Nações Unidas, em Nova Iorque, foi 

organizada a Cimeira do Milénio, com a presença de representantes de quase todos os 

países do mundo, já que, apesar de tudo, esta ainda é a única organização mundial na 

qual todos os países, ricos ou pobres, tem acento e podem fazer ouvir a sua voz. 

Os problemas que hoje afectam o nosso mundo são muitos - desde os problemas 

de carácter ambiental, com a degradação da camada de ozono ou o abate indiscriminado 

de florestas, passando pelo subdesenvolvimento e pela pobreza que afecta milhões de 

pessoas - e a ONU, apesar de incapaz de lidar com todas estas situações, vem tentando 

intervir da melhor forma possível em áreas consideradas prioritárias, apesar das 

constantes violações a que está sujeita por parte de alguns países que a integram e que 
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se julgam no direito de a substituir na resolução de determinados problemas, como foi o 

caso da intervenção da OTAN na guerra do Kosovo. 

A Cimeira do Milénio tinha como objectivo debater e tomar decisões relativamente 

a determinados assuntos. Os resultados não terão sido os melhores, (já que as 

resoluções adoptadas não foram para além do discurso que desde à muito caracteriza 

esta organização: promover a paz, a segurança e o desarmamento; garantir o 

desenvolvimento e erradicar a pobreza; protecção ambiental; garantir a defesa dos 

direitos humanos e a democracia; e talvez de forma mais substancial, o ênfase que foi 

dado a África e à necessidade de se olhar de outra forma para este continente, 

nomeadamente no combate à SIDA, promover a democracia, criar condições para o não 

aparecimento de novos conflitos e erradicar a pobreza) mas de qualquer das formas há 

dois aspectos que saliento como importantes e que servem de ligação para aquilo que eu 

pretendo nesta abordagem à ONU relacionada com a cooperação. Um aspecto, é que se 

fixou como um dos grandes objectivos para os próximos anos a redução drástica da 

pobreza. O outro aspecto, é que pela primeira vez as ONGs e a sociedade civil estiveram 

presentes, o que a meu ver, é um claro indicio de que outros actores começam cada vez 

mais a ganhar peso e a ter um papel de destaque na participação e resolução dos 

problemas que afectam a humanidade. 

Apesar das Nações Unidas não terem uma vertente específica destinada à 

cooperação descentralizada, existem no entanto vários organismos associados às 

Nações Unidas que intervêm na área da cooperação entre municípios: 

" O Secretariado, apesar de não ser um organismo financiador, faz pressão 
política para a expansão da cooperação intermunicipal e organiza actividades nos 
PVD para ajudar a melhorar as suas capacidades de administração e gestão 
pública, através de uma subdivisão do departamento para a coordenação política 
e desenvolvimento sustentável. 
O Banco Mundial tem programas de apoio à descentralização e às instituições e 
actores locais nos PVD. Os municípios não podem solicitar financiamento directo 
para um projecto mas podem participar nesses programas associando-se aos 
organismos que são directamente abrangidos: ONG, associações de municípios 
(IULA, CUD, etc.), redes de cidades (Metropolis, Eurocidades, etc.). 
Os vários programas de apoio à descentralização nos PVD são definidos ao 
nível nacional e regional: 
Programa de Gestão Urbana - centrado em 5 áreas (finanças e administração 
municipal, gestão das infra-estruturas, gestão fundiária, gestão do ambiente 
urbano, luta contra a pobreza), tem por objectivo reforçar as capacidades das 
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cidades dos PVD na gestão urbana. O financiamento deste programa é feito pelo 
PNUD que também faz o seu acompanhamento. A execução é feita em conjunto 
com o Banco Mundial e com o CNUEH-Habitat e nela participam diferentes 
agências multi e bilaterais e ONG. 
Programa de Desenvolvimento Municipal (PDM) - iniciados pelo Instituto de 
Desenvolvimento Económico, peça integrante do sistema do Banco Mundial, 
destinam-se a apoiar as políticas de descentralização e de desconcentração nos 
PVD. Promovem o reforço das competências e das capacidades de intervenção 
dos municípios através da troca de experiências, investigação, formação e apoio 
directo às autoridades locais. 
Neste âmbito, existem dois programas para ASS (África ao sul do Sahara) (PDM-
Módulo Este, desde 1991, e PDM-Módulo Oeste, desde 1992), um para a 
América Latina (SACDEL) e o FDI para a Europa Central e Oriental. Todos eles 
centram as suas intervenções no incremento das capacidades municipais e na 
criação e/ou fortalecimento de ANM. 
O PNUD, a mais importante agência doadora das Nações Unidas, tem um 
departamento que conduz estudos relativos a aspectos relacionados com a 
descentralização e devolução de poderes ao nível local (United Nations 
Development Assistence Framework). No âmbito mais alargado das suas 
competências, o PNUD concede ajuda, sem restrições políticas, aos países em 
vias de desenvolvimento que pretendem dotar-se de serviços administrativos e 
técnicos de base, bem como procura responder a determinadas necessidades 
essenciais das populações carenciadas. O PNUD publica todos os anos um 
Relatório sobre o desenvolvimento humano, que classifica os países segundo o 
indicador do desenvolvimento humano (IDH). 
A UNICEF funciona actualmente como um fundo para o desenvolvimento local, 
particularmente nos países mais pobres do mundo. Concede empréstimos em 
condições muito favoráveis a ONG e outras organizações da sociedade civil, 
municípios e empréstimos privados. Também usa a CIM (cooperação 
intermunicipal) para concretizar os seus objectivos no que diz respeito às crianças 
e às mulheres." (AFONSO, Maria Manuela, 1998, p. 38,39 e 40) 

A UNCTAD (Conferência das Nações Unidas para o Comércio e 

Desenvolvimento), apesar de não ser propriamente um agência das Nações Unidas que 

apoie directamente a cooperação descentralizada, é também uma instituição a ter em 

conta, já que, desde a sua criação em 1964, em conjunto com outras organizações e 

Estados doadores, concede assistência técnica aos países em vias de desenvolvimento 

ou aos países com economias em transição, desempenhando por isso um papel também 

importante. 

Através destes elementos recolhidos na obra da referida autora, podemos 

constatar que apesar de nenhum destes quatro organismos citados ter uma relação 

directa com a cooperação descentralizada entre municípios dos países industrializados e 
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dos países em vias de desenvolvimento, existe no entanto, uma consciência e a intenção 

de apoiar o desenvolvimento através de outros canais que vão para além do apoio 

directo ou do poder central. 

Ainda não é evidente, e na prática ainda não está definitivamente enraizado, 

encetar acções de cooperação por intermédio dos municípios, talvez porque estes 

mesmos, não recorram muitas vezes aos programas que existem. Mas julgo que, no 

decorrer dos próximos anos a situação possa vir a inverter-se, e serem os municípios a 

dar uso, através de uma relação directa com os seus homólogos dos PVD, às verbas que 

são disponibilizadas para a concretização de iniciativas de cooperação nos países mais 

carenciados. 

E penso desta forma, porque à medida que os municípios vão avançando com 

iniciativas na área da cooperação, os técnicos envolvidos nestes projectos vão 

gradualmente apercebendo-se das condições que existem para captar verbas em 

programas para a cooperação, aliviando desta forma os orçamentos municipais, que nem 

sempre tem cabimentação para este tipo de iniciativas. Á medida que os municípios 

forem assumindo as responsabilidades, que até aqui tem sido de outros actores, e se os 

resultados alcançados forem sendo positivos, facilmente todos chegarão à conclusão de 

que a cooperação intermunicipal pode funcionar como uma vertente fundamental na luta 

contra a pobreza e o subdesenvolvimento. 

Porém, a posição do governo português relativamente à importância da 

cooperação intermunicipal mantêm-se inalterada. O facto de durante muitos anos não ter 

existido um adequado enquadramento político da cooperação, o que inclusive originou 

criticas por parte do CAD/OCDE pelo facto de a ajuda portuguesa não ter um 

planeamento eficiente e uma avaliação rigorosa dos resultados obtidos, levou a que hoje, 

o organismo responsável pela cooperação, IPAD, concentre ainda mais em si, a 

intervenção da cooperação portuguesa. O apoio do IPAD à cooperação intermunicipal 

cinge-se basicamente à assinatura de um Protocolo com a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, no qual se prevê uma atribuição anual de aproximadamente 

500.000 euros para satisfazer os pedidos que venham a ser feitos por todos os 

municípios portugueses, o que na verdade é manifestamente muito pouco. 
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Ou seja, o governo português em face dos maus resultados obtidos até então, 

optou por elaborar anualmente, desde 1999, um Programa Integrado de Cooperação que 

passou a estar ligado à programação trienal que é feita com cada um dos países 

parceiros e às opções políticas assumidas pelo Governo. 

O Governo Português assume o importante papel que os municípios podem 

desempenhar, mas entende que se devem apenas seguir os objectivos e as opções 

definidas a nível central. Admite apoiar financeiramente projectos, desde que estes se 

enquadrem nos domínios estabelecidos pela Política de Cooperação Central. 
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CAPITULO SEGUNDO 

2. A Internacionalização do fenómeno da cooperação 

Tendo como apoio o trabalho elaborado por Ramiro Ladeiro Monteiro, sobre a 

Política de Cooperação Europeia, (MONTEIRO, Ramiro Ladeiro, 2001, p. 76 e seguintes) 

irei, ao longo deste capítulo, focar alguns aspectos considerados relevantes sobre a 

cooperação a nível internacional, os seus efeitos e as principais políticas que têm sido 

adoptadas, tanto pela União Europeia, como por outras grandes instituições doadoras 

internacionais. 

O fenómeno da cooperação pode ser entendido como uma acção organizada, 

prosseguindo objectivos e interesses comuns a duas ou mais partes e que 

preferencialmente deverá ser voluntária e não competitiva. No entanto, em alguns casos 

não é isto que acontece, já que, devido à complexidade das relações internacionais e da 

concorrência entre países ou entre agentes dadores da ajuda, a cooperação adquire um 

estatuto de competitiva e concorrencial, tomando-se inclusive antagónica. 

O mundo está a tomar consciência da importância da cooperação e de que, só 

através dela, poderá construir uma verdadeira sociedade internacional, em que exista 

uma partilha de recursos, sejam eles humanos, naturais ou financeiros, de valores e de 

destinos comuns. Esta partilha de interesses e objectivos comuns tem-se baseado em 

algumas ideias essenciais e determinantes: cooperação entre países subdesenvolvidos e 

o diálogo entre países industrializados e países em vias de desenvolvimento. 

Sem fazer uma análise exaustiva, irei referir alguns aspectos que julgo serem 

importantes para uma visão global sobre a cooperação: 

1) A cooperação é nos nossos dias um processo indispensável nas relações entre os 

estados. As carências e as dificuldades em que se encontram a maioria dos países 

africanos, justificam a ideia de que só por intermédio da cooperação os estados 

conseguirão ultrapassar os conflitos permanentes a que o sistema actual está sempre 

sujeito e assim fomentar a interdependência económica e o desenvolvimento. 

Quando me refiro a cooperação, uso neste caso o seu conceito mais abrangente, que 

passa pela abertura dos mercados dos países ricos e industrializados aos produtos 
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dos países subdesenvolvidos; ao pagamento justo pelas matérias-primas importadas 

do continente africano; à concessão de linhas de crédito bonificadas para o 

desenvolvimento da industria; a um mais eficaz controle, por parte das autoridades 

dos países industrializados, relativamente às agressões ambientais que as 

multinacionais continuam a levar a cabo com a conivência das autoridades locais, etc. 

2) Devemos olhar o processo da cooperação inter-regional e regional com outros olhos, 

já que esta é, muitas vezes, a garantia do equilíbrio e instrumento crucial na política 

de cooperação mundial. A cooperação inter-regional e regional, não só contribui para 

diminuir os conflitos, como garante a essas regiões muito mais força e poder 

reivindicativo. 

3) Reconhecer e fomentar o papel que tem tido e deverão ter no futuro as Organizações 

Intergovernamentais e as Organizações Não Governamentais, já que a elas se deve 

um importante incremento na cooperação dos últimos anos. Neste campo referir o 

papel de muitas organizações intergovernamentais como são o caso da OEA, OUA, 

Liga Árabe entre muitas outras. Também o papel das ONG é importante, já que, cada 

vez mais, a sociedade civil tem mais força e influência junto das instituições 

decisoras. 

4) Apesar da maior parte dos Estados reconhecer a importância estratégica da 

cooperação, o número de países com verdadeiras preocupações e responsabilidades 

na formação de políticas de cooperação ainda é manifestamente reduzido. Na maior 

parte dos casos este défice é colmatado pela intervenção da ONU através do PNUD 

e da UNESCO, nomeadamente nas áreas da educação, formação e planeamento de 

políticas de cooperação a nível mundial. Ou seja, a quantidade de países que se 

podem considerar verdadeiros agentes da cooperação ainda está aquém do 

desejado. 

Porém, o panorama actual não deixa grande margem para hesitações. Tanto por 

parte das grandes organizações internacionais, como dos países que cooperam, 

começam a fazer-se sentir pressões para que a cooperação seja encarada como uma 

necessidade premente junto dos Estados que estão ausentes deste processo. 

Apesar de tudo, e mesmo podendo considerar-se a cooperação uma das 

melhores opções para a promoção e desenvolvimento dos povos, não quer isto dizer que 
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não surjam riscos e consequências neste processo. A ajuda não é unanime nem traz só 

benefícios. Por vezes deparámo-nos com efeitos que contrariam a lógica de um processo 

de cooperação. 

Uma das criticas mais usualmente utilizadas por todos aqueles que são contra os 

benefícios da cooperação, é que esta gera no país receptor, a dependência económica e 

política. Gera igualmente mecanismos de corrupção e favorecimento quando se chega à 

hora de distribuir os bens e os produtos fornecidos. 

Para além disto, e deste aspecto alguns dos países doadores não se livram, 

mantém-se em muitos casos a ideia ( sobretudo no período da guerra fria ) de que a 

ajuda era uma forma de neocolonialismo, logo interesseira. Quero com isto dizer que, por 

muito desinteressada que seja a intervenção de um país na questão da cooperação, 

estará sempre em aberta a dúvida das reais motivações da ajuda. 

"A ajuda corre também o risco de, quando mal enquadrada e mal acompanhada, 
fomentar a manutenção de regimes políticos locais corruptos, despóticos ou de 
alimentar ainda, se bem que indirectamente, conflitos armados. Sem o empenho 
e o controlo dos governos locais, a ajuda apenas poderá perpetuar a miséria e a 
dependência, uma vez que não vai além da resolução pontual de problemas de 
fome e de emergência. A este propósito, veja-se o caso da ajuda humanitária à 
Somália que quase só serviu para alimentar e cuidar dos enfermos dos chamados 
"senhores da guerra". (MONTEIRO, Ramiro Ladeira, 2001, p. 80) . 

Significa isto, que é fundamental que qualquer tipo de cooperação seja 

acompanhada por uma intervenção honesta dos países receptores da ajuda, quanto à 

execução dos compromissos assumidos nos programas estabelecidos com os países 

que concedem a ajuda. 

Em conclusão, e referindo como exemplo um excerto do autor Tibor Mende, no 

que respeita ao princípio de que a ajuda permite manter a dependência e o atraso 

económico e que sustenta a ideia de que a actual situação dos países em vias de 

desenvolvimento se fica em muitos casos a dever às políticas de ajuda externa, o autor 

citado alerta para os perigos que a ajuda trás, assemelhando-se a uma alcachofra. 

"quando a alcachofra está em flor é bastante agradável pela forma e pela cor, 
mas com o tempo torna-se numa planta que pica e de que só uma pequena parte 
é comestível". (TIBOR, Mende, 1974, p.65) 
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Tibor Mende salienta precisamente o facto de, na sua opinião, a ajuda que 

aparentemente é útil se tornar muitas vezes complexa e incapaz de resolver os 

problemas para as quais é levada a cabo. 

O facto de nesta fase do trabalho estar a expor diversas questões, em muitos 

casos pessimistas, e que levantam dúvidas quanto aos benefícios reais da cooperação, 

significa essencialmente que esta é uma problemática extremamente complexa, e que 

apesar de ter um inúmero contingente de pessoas, organizações e países que continuam 

a apostar nas políticas de cooperação por considerarem que é um mecanismo 

fundamental para suprimir muitas das assimetrias que caracterizam o nossos planeta e 

que destinguem pela negativa povos e países, existe igualmente, e com opinião 

sustentada, uma outra parte que defende que a ajuda não é a solução para acabarmos, 

ou pelo menos atenuarmos o enorme atraso que define os países industrializados dos 

PVD. 

Sobre esta questão controversa, apesar de também pensar que a cooperação 

pode em alguns casos levar ao "comodismo", por parte de quem recebe a ajuda, esta 

acaba por ser, no contexto actual da economia mundial, a melhor formula para contribuir 

para o desenvolvimento dos povos. Estou ciente de que em alguns casos existe de facto 

corrupção e desvio de verbas para outros fins que não aqueles a que se propõem a 

cooperação, mas ter a consciência deste problema já é um caminho para o solucionar. A 

forma de cooperar hoje é muito diferente de à alguns anos atrás. Quem coopera não se 

limita a conceder apoio financeiro. Existem estudos sobre as necessidades e prioridades 

nas áreas onde a cooperação deve incidir. Existem comissões técnicas de 

acompanhamento e relatórios permanentes. Existem dados conclusivos que avaliam os 

efeitos que a cooperação está a ter, e o sucesso ou insucesso das iniciativas da 

cooperação. Ou seja, existe uma muito maior vigilância por parte de todas as partes 

envolvidas, o que significa que as possibilidades de as verbas disponibilizadas pela 

cooperação não serem aplicadas naquilo a que realmente se propõe, são hoje 

manifestamente inferiores do que o eram à alguns anos atrás. 

Cooperar significa criar uma maior estabilidade. Significa lançar as bases para se 

ultrapassarem situações de atraso que dificilmente seriam intransponíveis caso não 

houvesse apoio externo. 
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A cooperação, e os resultados que dela resultam, são motivadores e igualmente 

um tónico para que outros países, regiões ou municípios também nela participem e se 

adaptem às regras estabelecidas por todos os actores envolvidos na cooperação. 

2.1 Concepção da Ajuda 

A cada vez maior integração entre países e mercados evidenciou o problema do 

subdesenvolvimento e da pobreza, que diz respeito a toda a comunidade internacional. A 

ajuda deve funcionar como um instrumento para a gestão do problema do 

subdesenvolvimento. Não faz sentido conceber a pobreza como um problema exclusivo 

de quem directamente dela padece. A pobreza deve ser encarada como um problema 

que afecta as condições de govemabilidade de todo o sistema internacional. A 

comunidade internacional deve desenvolver mecanismos normativos e institucionais para 

fazer face à gestão dos bens (e para a prevenção dos males) públicos globais, entre os 

quais se destaca a pobreza e as suas consequências. A ajuda ao desenvolvimento pode 

constituir-se num instrumento útil para esse objectivo. 

Tendo por base, nesta fase do trabalho, as ideias do autor espanhol, José 

António Alonso, na obra "Cooperation y Desarrollo"{AIOHSO, José António, 2003, p. 158 

e seguintes) pretendo definir alguns aspectos que se podem considerar determinantes 

para a evolução das políticas de cooperação e a concepção da ajuda. 

Se considerarmos que uma parte significativa dos problemas relacionados com 

a pobreza adquiriram o estatuto de problemas globais, devemos igualmente considerar 

que a gestão da ajuda deveria também ter essa natureza crescentemente global. Desta 

forma, faria sentido encararmos a ajuda numa vertente mais multilateral. Nesta 

perspectiva, talvez fosse vantajoso avançarmos para um sistema que é hoje 

predominantemente bilateral, para outro em que predominariam as acções de caracter 

multilateral, mas que obrigaria a uma reforma do sistema multilateral em vigor para 

fortalecer a sua legitimidade, representatividade e eficácia. 

Um outro aspecto sobre o qual devemos dedicar atenção diz respeito à questão 

dos financiamentos e à forma em como este é canalizado. O facto da ajuda ser 

predominantemente bilateral, condiciona o tipo de compromisso financeiro que os 

doadores adquirem com a ajuda. Não é fácil estabelecer uma perspectiva de 
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corresponsabilidade internacional, fruto dos problemas gerados pela pobreza, se o 

esforço financeiro não se aplica de forma consensual e vinculativa para todos os 

intervenientes. Nesta medida, se queremos evoluir com garantia e eficácia para acções 

de cooperação internacional, devemos optar por acordos vinculativos em torno do 

volume do esforço que cada país deve realizar (e que pode e deve envolver os 

municípios que dele fazem parte), de acordo com a evolução ao nível da participação 

financeira de cada país. 

A globalização em curso, que actualmente marca o panorama internacional e que 

podemos caracterizar por uma corrida desenfreada em busca da riqueza e de predomínio 

económico na cena internacional, tem ocultado, sobretudo no seio do mundo ocidental, a 

situação preocupante de subdesenvolvimento que define muitos países do nosso 

planeta. Urge criar um novo conceito que conceba o direito ao desenvolvimento como 

uma das dimensões obrigatórias dos direitos humanos, na qual a ajuda a conceder aos 

países desfavorecidos adquira um papel de obrigatoriedade na comunidade 

internacional, em vez de ser considerada como um acto gratuito dos doadores. 

Novos objectivos, instrumentos e métodos de trabalho, que vão ao encontro de 

uma nova e mais completa perspectiva do processo de desenvolvimento, podem 

igualmente contribuir para que a ajuda tenha uma maior eficácia. Conceber a ajuda 

como uma mera concessão de crédito aos países em desenvolvimento já não faz 

sentido; A canalização de recursos financeiros continua a ser um meio necessário para 

apoiar os países subdesenvolvidos, mas existem igualmente outras tarefas, relacionadas 

com o desenvolvimento das capacidades técnicas, com a melhoria dos níveis de 

qualificação das pessoas, a promoção da igualdade social, a defesa do equilíbrio 

ambiental, o fortalecimento do sistema institucional ou o apoio ás práticas de um bom 

governo que podem ditar a diferença no sucesso ou insucesso no combate ao 

subdesenvolvimento e marcar a eficácia da ajuda. Com estas medidas a política de 

promoção do desenvolvimento toma-se mais completa e a ajuda internacional mais 

abrangente, em áreas e aspectos que até aqui não eram considerados. 

Uma outra situação diz respeito à participação de novos actores considerados 

fundamentais para o fomento e evolução das políticas de cooperação e concessão da 

ajuda. Existe hoje uma nova visão acerca do papel dos agentes sociais no processo de 
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desenvolvimento. Uma visão mais integrada em que o protagonismo é partilhado entre 

Estado, sector privado e sociedade civil. Já não se concebe a ajuda como uma política 

que exclusivamente diz respeito aos estados, mas sim como uma responsabilidade que 

também está associada ao conjunto dos actores sociais. 

Importante é também potenciar o desenvolvimento das capacidades locais. 

Quando se inicia um processo de ajuda deve sempre estabelecer-se uma data de 

caducidade de todo o processo. O objectivo é estimular os países a alcançarem também 

com o esforço deles, as condições necessárias para colocar em andamento mecanismos 

de desenvolvimento humano sustentáveis e que transformem a ajuda hoje necessária em 

algo que no futuro desnecessário. Aumentar os níveis de autonomia através da 

promoção das capacidades domésticas do país receptor é por isso um objectivo que 

deve permanentemente estar presente quando se concede ajuda. 

Um outro aspecto importante e que se deve ter sempre em conta, é que os 

resultados que se pretendem obter com a concessão da ajuda, na maior parte dos casos 

não são imediatos. O desenvolvimento é um processo largo e complexo, que requer um 

tempo de realização dilatado. Na maior parte das situações procuram-se resultados 

imediatos em vez de se estabelecerem as bases para se conseguir a solidez e a 

sustentabilidade dos processos de mudança previamente definidos. 

Também a questão da complementaridade com o mercado deve ser levada em 

conta. Um dos objectivos da ajuda é melhorar os níveis de igualdade do sistema 

internacional, permitindo oportunidades de progresso aos sectores menos desenvolvidos 

e mais vulneráveis. Desta forma, a ajuda deveria orientar-se para contribuir para o 

melhoramento das capacidades com as quais os países subdesenvolvidos se integrariam 

nos mercados de forma a aumentar as suas probabilidades de sucesso. Ou seja, a ajuda 

deve materializar-se como sendo um instrumento complementar e não um substituto do 

mercado. É neste sentido, que devemos considerar a ajuda como um instrumento eficaz 

em combater os processos de exclusão resultantes do sistema económico actual. 
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2.2 A Cooperação não oficial para o desenvolvimento: Novas 
estratégias e visões. 

Tendo também por base, as ideias do autor espanhol, Alfonso Sancho, 

Presidente da Organização Medicus Mundi Espana, referenciadas na obra "Cooperation 

y Desarrollo", (SANCHO, Alfonso, 2003, p. 163 e seguintes) procurarei explicar os 

motivos pelos quais a cooperação não oficial, foi adquirindo ao longo dos últimos anos tal 

importância, ao ponto de hoje se poder considerar um veículo imprescindível para a 

cooperação internacional, seja ela de emergência ou para a concretização de projectos 

de desenvolvimento a médio e longo prazo. 

Quando falamos de cooperação não oficial, estamos a referirmos à que se realiza 

pelo conjunto de instituições e entidades que formam parte do terceiro sector, em 

contraposição à ajuda governamental e à realizada pelo sector empresarial, e que 

popularmente são conhecidas como Organizações não Governamentais (ONG). 

2.2.1. Panorama actual e experiência adquirida 

O primeiro aspecto sobre o qual nos devemos debruçar é se as causas e os 

motivos pelos quais surge este sector da cooperação ainda se mantém actuais neste 

inicio de novo século e que podemos esquematizar da seguinte forma : 

1) Fundamento ideológico: colaborar nas estratégias de desenvolvimento delineadas 

para combater a pobreza em todas as suas formas, perseguindo a redistribuição da 

riqueza e uma maior justiça social a nível internacional. 

2) Fundamento estratégico: a ajuda oficial está, em muitas ocasiões, fortemente 

mediatizada, e não chega a todos os níveis e sectores das populações empobrecidas; 

por isso, temos que tentar que as políticas de cooperação sejam o mais coerentes e 

eficazes possíveis, e ocupar aqueles espaços onde não chega, ou então onde é feita de 

forma pouco adequada pela ajuda governamental. 

É evidente, infelizmente, que os fundamentos ideológicos continuam vigentes. 

Apesar dos avanços em matéria de desenvolvimento humano, em números absolutos, a 
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população empobrecida aumentou, a concentração de riqueza em poucas mãos também 

cresceu e os conflitos bélicos e catástrofes naturais tem proliferado. 

Como referência aos fundamentos estratégicos, a experiência acumulada 

confirmou-nos que existem muitos sectores e espaços onde não só não chega a ajuda 

oficial, como também é melhor a colaboração directa entre organizações e grupos de 

solidariedade. Em geral, a utilização da cooperação como apoio a interesses políticos e 

económicos dos países doadores está a crescer, e continuamente à referencias ao 

fomento da empresa, ao retorno das doações, ou à utilização política da ajuda, deixando 

de lado os princípios que deveriam conduzir esta política. 

Portanto, e apesar de termos apresentado esta questão de forma bastante 

sucinta, cremos que podemos afirmar que os fundamentos pelo qual adquiriu força o 

sector das ONG na Europa, continuam vigentes e com cada vez mais intensidade. Em 

contrapartida, o contexto geral transformou-se imenso e continua em mutação acelerada. 

A nível geral cabem destacar algumas mudanças significativas e que mexeram em muito 

com o sistema internacional com evidentes repercussões no continente africano. Em 

primeiro lugar, o derrube das economias socialistas e as suas consequências devido à 

importante repercussão que tinham na política de blocos e na ajuda oficial ao 

desenvolvimento. Em segundo lugar, o facto de se ter começado a dar uma maior 

importância aos fundos privados nos fluxos económicos, que podem atingir cerca de 

50%, nos países não industrializados, mas com muito pouca incidência no grupo de 

países menos evoluídos. Ao mesmo tempo , coloca-se em dúvida a mesma ajuda ao 

desenvolvimento e propõem-se que sejam os mercados a gerar o desenvolvimento. Um 

terceiro aspecto está relacionado com a diminuição generalizada da ajuda pública ao 

desenvolvimento e uma crescente importância da ajuda de emergência. Em quarto, a 

instabilidade causada pela avaliação da orientação e resultados da ajuda pública ao 

desenvolvimento dos últimos trinta anos, que concluiu em boa parte o insucesso que, 

apesar dos esforços desenvolvidos, caracterizou a ajuda internacional durante aquele 

período, e consequentemente a formulação de novos objectivos e propostas por parte do 

CAD (Comité de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE) e outros organismos 

internacionais tendo em vista o estabelecimento de novos mecanismos que garantam 

resultados positivos. Um quinto aspecto está relacionado com as alterações na estrutura 
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produtiva a nível mundial, com uma maior importância das novas tecnologias em 

detrimento das matérias-primas e das manufacturas. Por fim, o aparecimento de forma 

espontânea do movimento de resistência à globalização, com uma clara incidência na 

opinião pública. Este movimento, eminentemente pacífico, está a ser "criminalizado" por 

certos meios de comunicação e parte da classe política, devido às atitudes violentas de 

uma pequena minoria. 

A nível internacional, o sector da cooperação não governamental para o 

desenvolvimento também sofreu bastantes transformações das quais podemos destacar: 

o aumento do número de organizações dedicadas à cooperação e ao desenvolvimento e 

o aumento dos fundos utilizados por estas organizações (hoje são algumas centenas 

espalhadas por toda a Europa); passou de um movimento pouco conhecido e marginal a 

ocupar um peso cada vez maior e a contar com um apoio cada vez mais evidente da 

sociedade civil e um reconhecimento por parte da administração estatal e local; o 

aumento da importância da cooperação municipal nomeadamente nas acções 

humanitárias e de emergência; o acumular de experiência que levou a um natural 

amadurecimento deste sector, que ao longo dos tempos foi desenvolvendo alguns 

aspectos essenciais de trabalho que pretendiam desenvolver como por exemplo a 

realização de projectos de desenvolvimento nos PVD, a educação e a sensibilização na 

Europa e a incidência política sobre governos e instituições. No entanto, o aumento de 

experiência destas organizações significou passar por diferentes fases ao longo dos 

últimos anos. Diferentes conceitos que paulatinamente foram sendo adoptados. 

Destaque para os aspectos relacionados com os fluxos financeiros, já que se 

considerava numa primeira fase que o crescimento económico seria a solução para os 

problemas do desenvolvimento. Centravam-se esforços no sentido de obter junto dos 

países ocidentais uma canalização anual de 0.7% do PIB para projectos a desenvolver 

nos países subdesenvolvidos. Um outro conceito que adquire vigor nesta altura 

relaciona-se com a questão da assistência técnica e formação. A simples disponibilização 

de fundos não é suficiente. Formar e capacitar passa a ser também um objectivo 

prioritário. Aumenta-se a qualidade das intervenções e toma-se mais técnica a 

cooperação, sacrificando-se em alguns casos, a componente social. Também o novo 

panorama das relações internacionais é visto como um factor de mudança. Existe a 
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necessidade de repensar as relações internacionais para que mude alguma coisa. Por 

isso, é necessário intervir junto do Banco Mundial e do FMI, de forma a combater 

eficazmente o tráfico de armas, a exploração infantil e os direitos dos trabalhadores no 

âmbito internacional. Países que não respeitem determinado tipo de princípios não 

devem ter acesso a crédito. E por fim, um outro conceito que apesar de mais controverso 

também adquiriu o estatuto de facto incontornável e a ter em conta, consiste na 

transformação das sociedades dos países industrializados. Ou seja, o modo de vida das 

sociedades industrializadas é insustentável e irreproduzivel à escala planetária. É 

necessário que estes países sofram também transformações. 

A experiência acumulada ao longo dos últimos anos, e todas as transformações 

que caracterizaram o final do último século, impulsionaram o próprio sector da 

cooperação não governamental a avançar com novas formas de intervenção e delinear 

outras linhas de trabalho mais de acordo com o novo sistema internacional. 

2.2.2 Novas Dinâmicas e Estratégias - Identidade das ONG 

O nome ONG (organização não governamental) nasce nos anos sessenta, 

década do desenvolvimento impulsionada pelas Nações Unidas, para referir-se às 

organizações que realizavam cooperação e não estavam vinculadas com as iniciativas 

governamentais. Esta denominação teve como objectivo principal diferenciar a ajuda 

oficial daquela que não era. Posteriormente, esta denominação teve êxito e tornou-se 

extensiva a qualquer tipo de instituição, de desenvolvimento ou não, de índole privado, 

sem expectativas de lucro. 

Actualmente parece que este termo precisa de deixar de utilizar-se, pelo menos 

nos meios especializados, e assim começar a clarificar o sector e ir delimitando as 

diferentes identidades e as organizações que actuam sob o nome de ONGD. 

Em primeiro lugar, é fundamental reconhecer que no mundo da solidariedade 

existem muitos mais actores que as ONGD, e que em nenhum momento as organizações 

de solidariedade quiseram apropriar-se de um espaço. Sindicatos, universidades, 

colégios profissionais, partidos políticos, associações e ordens religiosas são actores 

das políticas de cooperação. Todavia, e devido à popularidade do termo ONG e ao 

prestigio social que finalmente adquiriram, todas as entidades que anteriormente se 
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mencionaram, criaram associações e fundações, que são instrumentos para a captação 

de fundos e acções internacionais, mas sem ter uma independência e organização 

participativa. Tudo isto podemos verificar quando se trata da atribuição de subvenções, 

onde fundações universitárias ou partidos políticos, por exemplo, concorrem como 

ONGD. 

Segundo a Plataforma, organização portuguesa constituída em 1985, e que 

representa cerca de 46 das ONGD portuguesas: 

"As organizações não-governamentais são associações da sociedade civil, sem 
fins lucrativos, que acolhem no seu interior especialidades que as diferenciam do 
Estado e de outras organizações e/ou instituições privadas. 
O movimento das ONG é bastante heterogéneo, estando a sua criação 
relacionada com diferentes circunstâncias, reflectindo diversas tradições e 
culturas. As ONG podem ser classificadas de diferentes maneiras, segundo as 
suas actividades, a sua influência geográfica, etc. 
Assim, as ONG de Desenvolvimento têm como áreas fundamentais de 
intervenção: a Cooperação para o Desenvolvimento, a Educação para o 
Desenvolvimento, a Ajuda Humanitária e de Emergência. 
As ONGD acreditam na importância de uma acção solidária, orientada para os 
objectivos das comunidades com as quais e para as quais trabalham, em 
conformidade com as prioridades identificadas em comum. As ONGD colocam em 
primeiro lugar as necessidades dos seus parceiros do sul e o reforço das suas 
capacidades. 
As ONGD regem-se ainda de acordo com todos os princípios de respeito pelos 
Direitos Humanos e promovem a participação da sociedade civil na Cooperação 
para o Desenvolvimento. 
Para as ONGD, a cooperação é o espaço aberto à partilha de bens e valores, de 
criatividade cultural e perícia humana, dos recursos materiais e espirituais, 
próprios de cada povo. 
Cooperar para o desenvolvimento, é envolver as populações na definição, 
planificação e criação do seu próprio futuro, é capacitar as pessoas e 
comunidades para intervirem no seu próprio desenvolvimento auto-sustentado, 
num mundo cada vez mais globalizado e interdependente. 
Os programas e projectos de cooperação para o desenvolvimento inscrevem-se 
numa perspectiva de longo prazo, de modo a garantir a sua viabilidade e 
pertinência para as populações envolvidas. Por isso, muitas vezes, a sua 
visibilidade e impacto só se podem verificar no decorrer do tempo, exigindo um 
esforço permanente de acompanhamento e avaliação da intervenção 
programada". (Plataforma Portuguesa das ONGD, Site Oficial, Estrutura e 
organização). 

Como podemos constatar nesta definição de organização não governamental 

para o desenvolvimento, estas tem um campo de acção bastante vasto e importante, 
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intervindo muito próximo das populações necessitadas e funcionando como um elo de 

ligação entre as ONGD, a sociedade civil, os órgãos de soberania e outras instituições. O 

protagonismo crescente que vão adquirindo está também patente na influência que 

gradualmente vão conquistando no seio das grandes instituições doadoras 

internacionais. Exemplo do que referi é a existência de uma organização denominada 

Concord, que representa mais de 1200 ONGD agrupadas em 18 plataformas nacionais e 

14 redes europeias. 

" O CONCORD permite que as ONGD trabalhem em conjunto de modo a manter 
a cooperação para o desenvolvimento na agenda das instituições europeias e 
procura assegurar que os compromissos assumidos pela EU sejam honrados. O 
valor acrescentado desta organização reside na capacidade que esta tem de 
representar posições comuns das ONGD europeias, combinando para o efeito, 
experiência, qualidade,representatividade e partilha de informação" (Plataforma 
Portuguesa das ONGD, Site Oficial, CONCORD). 

Existe em Portugal um número considerável de Organizações não 

Governamentais para o Desenvolvimento. Algumas já apresentam um Curriculum 

interessante em termos de ajuda prestada. Outras, que se encontram numa fase ainda 

precoce, dão os primeiros passos na área da cooperação. 

A titulo de exemplo falaremos um pouco da Fundação Portugal - África que vem, 

desde a sua fundação em 1995, desenvolvendo um trabalho interessante na cooperação 

com os PALOP. 

Esta ONGD, que tem como principal fundador o Banco BPI, agrega ainda 23 

instituições financeiras, 13 universidades e institutos de investigação, 5 associações 

empresariais, 4 fundações, 2 municípios, 3 institutos ou comissões da administração 

pública e o estado português. Como vemos, o interesse que nos despertou a Fundação 

Portugal - África, reside em parte no facto desta organização integrar no seu conjunto 

alguns dos actores que hoje são assumidos pela União Europeia como fazendo parte da 

cooperação descentralizada, e que em parceria levam a cabo iniciativas em prole do 

desenvolvimento dos PALOP. 

"De acordo com os seus estatutos, a Fundação tem por fim contribuir para a 
realização e incremento de acções de carácter educacional a desenvolver em 
Portugal e em África, designadamente junto dos Países Africanos de Língua 
Oficial Portuguesa para a valorização e continuidade dos laços históricos e de 

45 



civilização mantidos entre Portugal e os países africanos, numa perspectiva de 
progresso e de projecção para o futuro. 
Nesse âmbito, a Fundação contribuirá activamente para o desenvolvimento 
endógeno daqueles países mediante, nomeadamente a concessão de apoios 
documentais e financeiros, à realização de estudos ou trabalhos sobre África de 
língua portuguesa, o estímulo à formação de quadros, incluindo, quanto a esta, 
variadas formas de contacto profissional prolongado com empresas de 
reconhecida qualidade de organização e gestão, e o fomento da iniciativa e 
capacidades empresariais. 
Com vista a assegurar a prossecução do seu fim, e tendo presente a necessária 
sensibilização da opinião pública para os pressupostos ligados à cooperação e 
desenvolvimento, a Fundação colaborará, pelas formas adequadas, com 
entidades, públicas e privadas portuguesas e dos países africanos, e bem assim 
da União Europeia e internacionais. 
A Fundação organizará um espólio próprio de obras de caracter histórico, literário, 
cientifico, técnico e artístico com interesse, como base de um centro de 
documentação e divulgação e procurará articular com outros centros afins. 
A FPA tem privilegiado iniciativas que criam ou reforçam a capacidade produtiva 
dos Países onde se localizam. Estes projectos visam resolver problemas 
concretos, de forma estruturada, com benefícios mútuos para as partes 
envolvidas. 
Desde Junho de 1995 foram aprovados 58 projectos de iniciativa da FPA ou que 
lhe foram apresentados, num montante global de 3 milhões de contos, (confirmar 
este valor) que estão concluídos ou em execução. Até esta data foi ainda 
aprovado o apoio a quatro outros projectos no valor global de 4 milhões de contos 
(confirmar este valor), que, embora comprometidos, ainda não foram 
despendidos. 
Entre os projectos já aprovados destacam-se: 

• Memória de África (2a fase em concurso) 
Base de dados com mais de 100.000 entradas relativa a 
documentação existente em diversos centros de documentação 
para o desenvolvimento dos PALOP 

• Reactivação da rede de Escolas de Artes e Ofícios de 
Moçambique (3a Fase em preparação) 
Definição dos moldes em que se deverá processar o relançamento 
do ensino de artes e ofícios em Moçambique, correspondendo a 
uma solicitação do governo moçambicano, que está a ser 
efectuado em articulação com o fundador associação empresarial 
de Portugal. 

• Centro de Cooperação Agrária (Lançado a 17 de Abril de 2000) 
Criação de um centro de competências com o objectivo de 
identificar em países africanos, áreas técnicas de cooperação para 
o desenvolvimento rural, a promoção de projectos de cooperação 
descentralizada, a criação de um polo de competências de 
investigação agrária aplicada e a preparação de técnicos, quer 
para apoio ao projecto, quer a iniciativas por ele apoiadas. 
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• Diáspora Africana (em lançamento) Criação de uma rede de 
informações correspondente a um directório com a inventariação 
de quadros africanos vivendo fora dos países de origem, que 
permite desenvolver formas orientadas de comunicação em torno 
de projectos, nos campos económico e social, com interesse para 
os respectivos países, facilitando o retorno em boas condições de 
re-inserção sócio profissional. 

• Observatório de África (em preparação) Criação de uma rede de 
recolha, análise e divulgação de informação sobre África, 
abarcando, designadamente, os domínios económico, social e 
político, dando origem a um observatório geo-estratégico 
susceptível de produzir documentação credível e especializada 
sobre África de utilização por empresários portugueses com 
oportunidades de investimento ou de comércio com africanos 

Dos 58 Projectos já realizados, parcial ou totalmente, destacam-se, ainda, entre 
os concretizados em 1999 e em 2000: 

• Uma acção de formação dirigida a gerentes de empresas com 
capital português em Moçambique, numa iniciativa conjunta de 
Fundadores, a Associação Empresarial de Portugal e o IAPMEI. 

• O apoio à realização, pela Fundação Mário Soares, do Colóquio 
Internacional sobre a situação política na região dos grandes lagos 
no sul da África e nos Congos, que teve lugar no Porto em Maio. 

• O apoio ao projecto de salvaguarda do património histórico da 
África Contemporânea, uma iniciativa em cooperação com a 
Fundação Mário Soares e o Presidente Aristides Pereira, 
coordenador do projecto. 

• O apoio à implementação da Universidade Católica em 
Moçambique, traduzido em acções de estudo e de lançamento de 
actividades docentes. 

• Apoio à publicação do estudo sobre a zonagem agro-económica 
de Angola, em conjugação com o Instituto da Cooperação 
Portuguesa e o fundo da EFTA para o desenvolvimento industrial 
de Portugal. 

• Apoio à organização pelo FMI e o Banco Mundial de um curso de 
gestão macro-económica para os PALOP. 

• Apoio à publicação e distribuição de livros técnicos de agro
pecuária através de acções de formação. 

• Apoio ao equipamento do Laboratório Informático da Escola 
Portuguesa de Maputo. 

• A bonificação dos juros da linha de crédito para cantineiros 
concedida pelo Banco de Fomento de Moçambique." 
(Fundação Portugal - África, Site Oficial, apresentação) 

Como podemos constatar, o trabalho realizado por esta ONGD é de facto 

importante. Tem contribuído para a criação de condições para o desenvolvimento de 
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áreas que se encontram desfavorecidas, e em minha opinião, é um bom exemplo de que 

a cooperação descentralizada, seja ela executada por municípios, ONGD ou outro 

qualquer actor da cooperação, é um instrumento de capital importância no combate ao 

subdesenvolvimento. 

2.3.Mudanças necessárias no combate à pobreza no sistema 
mundial 

No mundo actual da globalização económica e da interdependência, a 

internacionalização da economia e a nova ordem internacional, criou um panorama 

completamente diferente daquilo que era o mundo à algumas décadas atrás. Hoje 

vivemos numa sociedade internacional plenamente universalizada, que abarca todo o 

mundo, onde se desenvolvem diferentes actores com papeis e capacidade de 

intervenção diversas. 

Mas a melhoria de condições de vida, em virtude das grandes transformações 

que ocorreram no mundo nas últimas décadas, não chegou a todos os países. A 

pobreza, a desigualdade e a falta de oportunidades para milhões de seres humanos, 

apesar dos esforços realizados, continua a marcar África, a América Latina, a Ásia e 

inclusive o leste da Europa. 

Conscientes desta realidade, as grandes organizações internacionais e alguns 

Estados, tem procurado e encetado esforços para permitir que as nações mais 

subdesenvolvidas do globo e com piores condições de vida, consigam sair da dramática 

situação em que se encontram. 

As grandes conferências internacionais organizadas pelas Nações Unidas e 

outras instituições a ela relacionadas, nos últimos anos do século XX, serviram apenas 

para aumentar o número de bens públicos globais a perseguir: acabar com a degradação 

do meio ambiente, estimular o desenvolvimento das regiões mais desfavorecidas do 

mundo, mediar conflitos, etc.. 

É evidente que a luta contra a pobreza figura num lugar destacado nas agendas 

das conferências e planos de acção dos organismos internacionais mais importantes, e é 

evidente, também, que com os problemas sociais existentes em determinadas partes do 

48 



mundo desenvolvido sobre as situações de marginalização que gerou a globalização, 

aumentaram os desejos em tentar pelo menos atenuar os problemas do 

subdesenvolvimento. 

A preocupação por estes países ficou expressa em numerosas ocasiões e no seio 

de várias instituições internacionais. 

O Comité de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE, fixou entre as suas 

orientações uma política de recondução da acção dos países doadores sobre o combate 

à pobreza. 

A própria União Europeia vincou claramente a sua dedicação à pobreza através 

das Convenções de Lomé com os países da África, Caraíbas e Pacifico (ACP), e nas 

conclusões do Conselho de Ministros de Desenvolvimento de Novembro de 2000, em 

que se vincava esta aproximação em favor da luta contra a pobreza. 

Mais tarde, em Maio de 2004, em Gaborone, no Botswana, na 29.a Sessão do 

Conselho de Ministros ACP - CE, os Estados membros da União Europeia voltaram a 

manifestar a sua intenção em fomentar o diálogo político e a cooperação comercial, 

aspectos considerados fundamentais para o combate ao subdesenvolvimento e à 

pobreza, entre a Europa e os países ACP: 

" O Conselho ACP - CE centrou particularmente os seus trabalhos em torno das 
seguintes questões: APE (Acordos de Parceria Económica): o Conselho tomou 
conhecimento de um relatório sobre a situação das negociações que mostrou 
terem sido registados progressos desde o início do processo, em Setembro de 
2002, uma vez que foram já iniciadas negociações regionais com quatro 
diferentes grupos de países ACP ( nomeadamente da África Central, da África 
Ocidental, da África Setentrional e das Caraíbas) e que outros também já 
anunciaram a sua intenção de dar início às negociações ainda no corrente ano. 
Os novos acordos comerciais serão celebrados até finais de 2007. Os APE 
deverão constituir instrumentos de desenvolvimento destinados à integração dos 
Estados ACP na economia mundial segundo as regras da OMC; Foi lançada a 
revisão do Acordo de Parceria ACP - CE (Acordo de Cotonu). As partes 
notificaram-se entre si as disposições que pretendem ver revistas. O Conselho 
Conjunto acordou numa estrutura e num calendário para as negociações. A EU 
declarou que na revisão não serão postos em causa os objectivos e princípios 
fundamentais do Acordo de Cotonu, celebrado para um período de vinte anos, 
mas será adoptada a parceria, em especial, a sua dimensão política e as suas 
disposições em matéria de cooperação financeira, por forma a torná-la mais 
flexível e capaz de dar resposta às necessidades dos Estados ACP. (União 
Europeia, Site Oficial, Comunicação à imprensa do Conselho da EU, EU-ACP) 
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Com o actual debate sobre a capacidade de absorção das ajudas externas, da 

eficácia da ajuda ou do aproveitamento da mesma, ou inclusive da capacidade limitada 

dos seus governos em manter um permanente diálogo com as entidades doadoras sobre 

a fixação das verbas destinadas ao desenvolvimento e sobre uma gestão séria e não 

corrupta dos recursos recebidos, os estados subdesenvolvidos recebem relativamente 

menos ajuda do que aquela que lhes corresponderia se tiverem em conta as suas 

necessidades em vez da sua eficácia administrativa. 

Um outro aspecto importante e que alguns analistas referem com cada vez mais 

ênfase e que segundo estes poderia permitir um notório desenvolvimento dos países 

pobres seria o desenvolvimento da agricultura e a redução dos limites impostos ao 

comércio, a par também de uma maior vigilância e combate a alguns intermediários sem 

escrúpulos que negoceiam produtos de contrabando (diamantes, droga etc.), e que estão 

na mão de alguns senhores da guerra em determinados países pobres, e que servem 

para financiar conflitos e guerras civis, que geram emprego entre as milícias envolvidas 

nos conflitos, e que serve igualmente para comprar armamento que em nada beneficiam 

no desenvolvimento das populações. 

O difícil debate sobre o futuro de África surge finalmente na agenda internacional. 

Mas até a União Europeia e os Estados Unidos estarem dispostos a pôr totalmente em 

prática aquilo que em teoria vão sucessivamente discutindo sobre o mercado livre, as 

nações pobres não terão oportunidade de sair de um circulo vicioso de pobreza, apesar 

das tentativas que ocasionalmente vão ocorrendo, principalmente por parte da ONU, 

como foi o caso da Conferência que se realizou no México, em Monterrey, na qual se 

discutiu e se chegou a um consenso sobre a necessidade de se proceder a reformas nos 

países em vias de desenvolvimento e do aumento da ajuda. 

Porém, continua a haver uma tendência para evitar alguns dos temas mais 

difíceis, e que mexem com os novos conceitos de economia mundial, e optar por tácticas 

de campanha de combate ao subdesenvolvimento sem resultados evidentes. 

Segundo alguns analistas internacionais, os países em vias de desenvolvimento 

necessitam muito mais do comércio livre do que de uma maior ajuda. A lição a tirar tanto 

da história dos actuais países industrializados como do mundo em vias de 
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desenvolvimento nas últimas décadas é bastante clara. Quem defende a globalização, e 

tem parte activa na economia de comércio global, é quem prospera. 

Esta mensagem deveria funcionar para os dois lados. Não podemos apregoar as 

virtudes do mercado livre aos outros, e negar-lhes o acesso aos nossos mercados. 

Segundo a Organização Mundial do Comércio (OMC), os países ricos 

industrializados gastam actualmente mil milhões de dólares por dia para subsidiar os 

seus sectores agrícolas. Esta política traduz-se na produção de alimentos mais caros nos 

países industrializados e numa maior pobreza rural nos países em vias de 

desenvolvimento. A lógica seria dar oportunidade aos países em vias de 

desenvolvimento de poderem colocar os seus produtos agrícolas nos mercados 

internacionais e participarem assim no sistema de comércio livre. 

Desta forma, a situação é sombria no que diz respeito aos países produtores de 

produtos primários. As trocas têm continuado a evoluir em desfavor dos países 

subdesenvolvidos e a situação tende a piorar. Não só pelas poucas oportunidades 

concedidas a estes países para participarem no comércio internacional, como também 

devido ao incremento de produtos que substituem os produtos agrícolas, minerais e 

metalúrgicos, desenvolvidos pelas indústrias químicas e biotecnológicas dos países 

industrializados. 

Os países em vias de desenvolvimento ganhariam oito vezes o total da dívida da 

ajuda que lhes é concedida se os países industrializados acabassem com estes 

subsídios e tarifas agrícolas. Uma parte significativa dos países em vias de 

desenvolvimento estão dependentes da agricultura nas suas receitas de exportação. 

Para muitos, a industria têxtil representa o primeiro passo na longa caminhada 

para a industrialização. E no entanto, frequentemente vedamos os nossos mercados aos 

seus produtos alimentares e têxteis. A Europa peca mais pelos primeiros, e os Estados 

Unidos pelos últimos. As consequências de um e outro são igualmente más. 

Demasiadas vezes, os EUA e a União Europeia ergueram barreiras para encobrir 

a sua própria responsabilidade pelas políticas discriminatórias contra as economias em 

desenvolvimento e por tornar grande parte da nossa ajuda menos eficaz. 

Talvez por receio em verem outras economias intervirem nos seus mercados e 

assim poderem, por pouco que fosse, beliscar o nível de vida das suas populações, tanto 

51 



a União Europeia, mas especialmente os Estados Unidos, não pretendem abdicar do 

monopólio que criaram. 

"A «mundialização» tornou-se, em poucos anos, o termo amaldiçoado por causa 
do qual haveria, para uns, que aceitar as transformações em curso e contra o 
qual, para outros, haveria que lutar para preservar a ordem social conquistada por 
tão alto preço. Qual é a parte do mito e da realidade nestes receios? Poderá 
acreditar-se, literalmente, que o comércio com os países pobres seja, enquanto 
tal, causa do nosso «empobrecimento», quando ainda representa apenas menos 
de 3 por cento das riquezas produzidas anualmente pelas nações mais ricas? 
Não se pode. Como tentaremos demonstrar, tudo ou quase tudo é falso nos 
medos que atribuem à «mundialização» as crises que os países ricos hoje 
conhecem, e o proteccionismo recomendado pelos últimos colbertistas seria 
perfeitamente inoperante se fosse aplicado. 
Se os medos ocidentais são, no entanto, legítimos, é num sentido completamente 
diferente. Os termos empregados para descrever o comércio com os países 
pobres - deslocalização, concorrência «desleal»... - apenas parecem justos, não 
pela realidade que deviam descrever, mas muito simplesmente porque convêm à 
nova realidade interna do capitalismo." (COHEN,Daniel, 1997,p.18) 

Desta forma, as nações africanas vão sucessivamente perdendo oportunidades 

atrás de oportunidades para salientarem a necessidade da União Europeia e outros 

países desenvolvidos fazerem reformas significativas nas suas políticas agrícolas de 

forma a contribuírem para as políticas de desenvolvimento. Em vez de usarem o seu 

limitado capital político na luta contra os subsídios agrícolas da União Europeia e dos 

Estados Unidos, a única coisa que tem conseguido são acordos que na maior parte dos 

casos geram muitas dúvidas. 

Os países e as grandes organizações internacionais doadoras continuam a enviar 

dinheiro para África e a perdoar as dívidas aos países em vias de desenvolvimento, mas 

a melhor solução, passaria certamente por dar aos países africanos a oportunidade de 

competirem nos mercados mundiais. Muitos países africanos também reconhecem que o 

aumento do volume de comércio, os ajudaria muito mais a sair dos actuais níveis de 

pobreza do que as ajudas que vêm recebendo. 

Gradualmente, a resolução dos grandes problemas que afectam o continente 

africano, vão sendo incluídos nas agendas dos países ricos e industrializados. Ao G-8, 

grupo dos mais ricos países do planeta, cabe a tarefa de chegar a um acordo sobre o 

pacote de políticas que devem ser aplicadas para ajudar efectivamente os países mais 

pobres. Isto envolverá necessariamente decisões que poderão ser penosas para as 
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diferentes políticas quer dos Estados Unidos quer dos países da União europeia, mas 

não é legitimo pedirmos aos governos das nações africanas que reformem as suas 

políticas se, a Europa e os Estados Unidos, não estiverem disponíveis a abdicar das 

vantagens que até aqui têm tido. 

2.4. O Debate Ajuda/Comercio. 

Seguindo a linha de raciocínio de Francesc Granell, Conselheiro Principal da 

Comissão Europeia e Catedrático de Organização Económica Internacional da 

Universidade de Barcelona, evidenciadas na obra "Cooperation y Desairollo"{GRAUELL, 

Francesc, 2003, p. 179 e 180) irei expor algumas ideias sobre o debate ajuda/comércio, e 

qual das duas formas poderá permitir um maior impulso ao desenvolvimento dos países 

mais pobres. 

Nos primeiros anos da década de sessenta, coincidente com o inicio da UNCTAD 

(United Nations Conference on Trade and Development), estava muito na moda o debate 

sobre se era através da ajuda financeira ou através de favoráveis mecanismos de 

exportação que melhor se impulsionaria o desenvolvimento dos países pobres. 

É certo que em 1960 o Banco Mundial criou a Associação Internacional do 

Fomento, em favor dos países mais pobres, e é certo também que por essa mesma 

altura as Nações Unidas estabeleceram a percentagem de 0,7% do PIB como ajuda 

oficial a transferir dos ricos para os pobres. Apesar de tudo isto, a categoria de países 

menos desenvolvidos não foi criada pelas Nações Unidas até 1971, com uma lista de 24 

países que ao longo dos anos foi sendo ampliada até alcançar hoje a cerca de meia 

centena, o que constitui uma demonstração inequívoca dos fracassos das políticas 

internacionais para travar a marginalização crescente dos países mais pobres. 

Perante tal facto, podemos concluir que o debate ajuda/comercio era ingénuo, 

dado que hoje sabemos bem que não é somente o volume da ajuda oficial ao 

desenvolvimento que determina o desenvolvimento de um país pobre, nem o mero 

acesso ao mercado dos países ricos que garante que os países pobres venham a 

incrementar as suas exportações, pois para isso é necessário que tenham produtos e 

competitividade para o fazerem. Ou seja, mais comercio não significaria obrigatoriamente 

mais desenvolvimento, abrindo um caminho que seria seguido pelos mais radicais, e 
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que hoje seguem os "antiglobalização" no que diz respeito a um amplo questionamento 

sobre a repartição de benefícios entre países industrializados e países em vias de 

desenvolvimento. 

As grandes empresas, geralmente associadas à exploração de recursos naturais, 

possuem formas de actuação específicas. Os objectivos são também a maximização da 

extracção dos recursos com a minimização de custos, impondo muitas vezes políticas 

sectoriais específicas, influenciando as relações externas dos respectivos países, ou 

mesmo com pactos militares em situações de conflito. Destas intervenções resultam 

geralmente pólos económicos com fortes influências sobre as economias e sociedades 

locais. Estas empresas actuam com elevados graus de independência dos poderes e, na 

maioria dos casos, não existem alianças com o capital interno privado, mas sim com o 

público e ou nas relações com os poderes associados aos acordos de concessão de 

exploração. 

Começa a haver consenso que os aparentes processos de liberalização dos 

mercados, a globalização e a internacionalização agravam as desigualdades existentes 

entre os países e nas sociedades. A marginalização do continente africano é cada vez 

maior, o que se traduz no declínio das relações comerciais, dos níveis de investimentos 

privados externos, dos fluxos negativos de capitais na maioria dos países da África 

Subsariana e na ausência do debate dos reais problemas destas sociedades nos Fóruns 

internacionais. A aparente liberalização internacional não beneficia os países em 

desenvolvimento não só devido às distorções dos mercados como pelas capacidades 

competitivas derivadas das estruturas económicas, das tecnologias, da qualificação da 

mão-de-obra e das instituições e do desenvolvimento do tecido empresarial. 

No início da década de 90, com as muitas alterações que ocorreram em todo o 

mundo, mas particularmente na Europa, uma parte importante do interesse que existia 

em manter a ajuda financeira aos "países pobres amigos" desapareceu. O empenho dos 

governos dos países industrializados e ricos em atingir orçamentos equilibrados e em 

conseguir reduzir os gastos em despesas públicas levou igualmente ao abandono do 

objectivo de conceder para a ajuda, 0,7% do PIB dos países ricos para com os países em 

vias de desenvolvimento, salvo raras excepções de algumas ONG solidárias e alguns 

grupos sociais progressistas. 
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O Comité de Ajuda ao Desenvolvimento, os grandes países doadores e certos 

organismos internacionais argumentam que não é necessário aumentar o fluxo de ajuda 

financeira pública aos países em vias de desenvolvimento alegando - tal como o fez o 

Banco Mundial- que não é a ajuda externa mas sim uma boa política interna que propicia 

o desenvolvimento dos países mais atrasados, ignorando que se um país tivesse boas 

políticas internas, boa capacidade de absorção da ajuda exterior e um bom sistema 

redistribuidor do orçamento central, não constaria certamente do grupo de países que 

necessitava do apoio internacional. 

Um outro aspecto que inúmeras vezes é levantado pelas instituições 

internacionais consiste na falta de democracia e corrupção que caracteriza uma boa 

parte dos países receptores da ajuda o que torna inútil a ajuda externa, e que esta se 

converte assim num mecanismo de transferencia de verbas dos contribuintes dos países 

industrializados para os grupos sociais ricos dos países que recebem a ajuda. 

Com esta percepção, a Ajuda Oficial para o Desenvolvimento cresce muito 

pouco, e além disso, é canalizada preferencialmente para países onde os doadores tem 

fortes interesses, por tratarem-se de grandes mercados, passando inclusive por cima de 

restrições políticas relacionadas com a democracia, que só parecem ter real interesse e 

tidas em conta quando se tratam de países receptores de reduzida dimensão e com 

pouco interesse comercial. 

Os últimos dados do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento são bem ilustrativos 

desta situação. Basta verificar os casos aberrantes dos países que constavam da lista 

dos que absorviam mais verbas: Indonésia, China, índia, Egipto, Rússia, Israel, Tailândia, 

Filipinas entre outros, e que inclusive suscitavam muitas dúvidas quanto a questões 

relacionadas com os direitos humanos ou os princípios democráticos, e que 

apresentavam um nível que temos de considerar muito acima do grupo de países 

verdadeiramente subdesenvolvidos. 

No entanto, se a Ajuda Oficial ao Desenvolvimento está mal repartida e limitada 

para os países verdadeiramente necessitados, mas de escasso interesse político e 

económico para os países doadores, o fluxo de capitais e créditos para os países em vias 

de desenvolvimento médio e que dêem perspectivas de segurança e de beneficio aos 

doadores privados e empresas internacionais, teve um grande incremento. 
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Assim, temos um grupo reduzido de países, considerados "interessantes", em 

vias de desenvolvimento, que recebem praticamente a totalidade dos fluxos de capitais 

internacionais. Os países mais carenciados e necessitados de ajuda não são 

definitivamente atractivos para o sector privado internacional. Os países mais pobres não 

figuram entre os mercados emergentes atractivos para o apoio privado, ficando assim 

marginalizados relativamente ao movimento de capitais, muito superiores aos 

movimentos da Ajuda Oficial. Apenas 22% da ajuda global tem como destino os países 

que realmente carecem dela. O restante terá como destino países de nível médio. 

A nível comercial, os países pobres e menos desenvolvidos tão pouco parecem 

ser os mais favorecidos pela expansão do comércio mundial que se abriu com a nova 

fase da globalização da economia mundial que se iniciou a partir de finais dos anos 50, 

depois do período de estagnação registado desde os finais da Primeira Guerra Mundial e 

o período nacionalista entre as guerras mundiais. 

Tanto as recomendações do FMI e do Banco Mundial em relação aos programas 

de reforma macro-económica e ajuste estrutural, como as políticas liberalizadoras do 

GATT e depois da OMC, e as forças impulsionadoras dos fluxos internacionais de 

comércio, assim como a explosão do comércio industrial ou as renovadas facilidades de 

marketing propulsionadas pela sociedade da informação e a rede actual de transportes, 

foram elementos impulsionadores do forte incremento do comércio mundial registado nos 

últimos anos. 

Os países subdesenvolvidos continuaram à margem desta expansão do comércio 

mundial, com a excepção daqueles que dispunham de algumas matérias-primas e que 

assim não perderam interesse para os consumidores dos países ricos, ou que não viram 

limitado o seu acesso aos mercados dos países ricos por políticas agrárias 

proteccionistas e protectoras do interesse da produção local. 

Apesar do aparecimento de inúmeros obstáculos ao comércio, as fronteiras 

nacionais são hoje muito mais permeáveis a importações e exportações do que o eram à 

alguns anos atrás, não só devido às políticas económicas abertas preconizadas pelo FMI 

e pelo Banco Mundial, como também pela diminuição de taxas e direitos alfandegários 

que se registaram a nível global por intermédio do GATT e da OMC e a nível regional 

pela proliferação de zonas de livre comércio e uniões aduaneiras em todo o mundo. A 
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realidade é, no entanto, que quem mais beneficiou em todo este processo foram os 

países industrializados, com capacidade para trocar bens complementares, e os países 

em desenvolvimento de nível médio eleitos pelas multinacionais como plataformas de 

exportação. 

Nesta área, e repetindo histórias passadas, os países em vias de 

desenvolvimento foram os que menos se poderam aproveitar do Boom comercial 

internacional, já que, ou não tiveram estabilidade económica para criar índices propícios 

às exportações, ou porque não tiveram capacidades produtivas necessárias para se 

lançarem à conquista dos mercados internacionais. 

A constatação desta realidade serviu de base para a transformação do sistema de 

preferencias unilaterais em favor dos países da África, Caraíbas e Pacífico (ACP), que a 

Comunidade Europeia manteve em vigor durante a vigência dos sucessivos Acordos de 

Lomé até ao novo sistema dos Acordos de Partenariado Económico Regionalizado ACP-

EU (APER), que foi introduzido pelos Acordos de Cotonou, celebrados em Junho de 2000 

para substituir os Acordos de Lomé. Constatou-se que as preferencias unilaterais da 

União Europeia e dos ACP - dificilmente enquadráveis nas regras da OMC - não tinham 

feito aumentar a competitividade exportadora dos países ACP, as APER introduzem o 

sistema de preferências reciprocas dos países ACP a favor das exportações dos países 

da União Europeia para a concretização de zonas de livre comércio entre a União 

Europeia e grupos ou subgrupos dos países ACP. 

Com esta nova perspectiva, acredita-se que as estruturas dos países ACP sejam 

submetidas ao poder da competência estrangeira e que por seu intermédio aumentem as 

suas capacidades exportadoras. Neste novo plano traçado, os países em vias de 

desenvolvimento terão prazos mais alargados de adaptação, evitando-se assim que a 

súbita exposição à livre troca torne difícil a estes países sair do circulo vicioso de pobreza 

em que estão inseridos. 

Opinião semelhante têm Robert Devlin, Antoni Estevadeordal e Ekaterina 

Krivonos (DEVLIN, Robert, 2003, p. 195 e 196), quando fazem uma abordagem 

relativamente inovadora no âmbito da cooperação para o desenvolvimento. Segundo os 

autores, existe um vínculo entre as componentes comerciais e não comerciais nas 

relações entre os países industrializados e os PVD, quando se produz uma profunda 
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integração entre ambas. Este tema não trata a cooperação para o desenvolvimento em si 

mesmo, como uma política independente, mas sim, os vínculos entre a negociação 

conjunta de um acordo comercial e um programa de cooperação funcional. 

A eliminação das barreiras ao comércio é o primeiro passo e um dos mais 

importantes para o aprofundar das relações entre países e regiões. No entanto, existem 

outros âmbitos nos quais se pode produzir uma determinada coordenação de acções em 

benefício mutuo de todos os intervenientes do processo, especialmente em áreas 

destinadas a promover políticas de desenvolvimento. A cooperação não comercial pode 

acompanhar ou não os acordos comerciais, ou pode produzir-se independentemente das 

relações comerciais. 

Um número cada vez maior de acordos regionais vão para além do comércio, e 

cobrem áreas tão essenciais como o movimento da mão-de-obra e capital, o 

desenvolvimento industrial, as infra-estruturas, a energia e a protecção ambiental. Além 

disso, a dimensão política dos acordos regionais é cada vez mais importante. A União 

Europeia promove dois tipos de cooperação: uma direccionada para o desenvolvimento, 

e outra, mais abrangente, que inclui a interacção de três pilares essenciais: o diálogo 

político, a cooperação económica e a liberalização comercial. 

A cooperação para o desenvolvimento está principalmente direccionada para a 

redução da pobreza mediante transferencias de apoios financeiros. O segundo tipo de 

cooperação, é um conceito mais recente. São acordos de cooperação que integram o 

comércio e o diálogo político como factores dominantes e determinantes para o 

desenvolvimento dos países e dos povos. 

Ao celebrarem acordos de cooperação com a União Europeia, os países em vias 

de desenvolvimento comprometem-se em cumprir as disposições do acordo. Caso venha 

a ser violado o acordo, por exemplo aspectos relacionados com os direitos humanos, 

estes países correm o risco de serem sancionados economicamente. 

Segundo os autores citados, nos últimos anos a tendência tem sido a de 

transformar os programas puramente de ajuda ao desenvolvimento, em acordos de 

cooperação total, económica e financeira. A combinação de áreas de livre comércio com 

a cooperação, aumentará as perspectivas de sucesso. As áreas de livre comércio abrirão 

novas oportunidades para o crescimento de países em desenvolvimento, ao mesmo 
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tempo que a cooperação estabelecerá condições que os ajudará a explorar melhor essas 

oportunidades. 

No entanto, quando se chega a um consenso sobre as acções a desenvolver, 

muitas vezes as partes envolvidas deparam-se com dificuldades e assimetrias políticas e 

institucionais para criar segurança para a execução dos compromissos estabelecidos. Os 

resultados da integração estratégica dependem de muitos factores que caracterizam a 

situação particular. Em grande medida, a dimensão e o poder relativo dos actores 

determina a solução cooperativa. A bagagem cultural dos actores e as experiências 

anteriores são importantes para estabelecer os pontos fundamentais da cooperação. 

Apesar da cooperação multilateral canalizar-se sobretudo através de instituições 

internacionais, a integração regional negoceia-se normalmente mediante os comités 

correspondentes designados pelos governos. Por exemplo, as relações comerciais 

bilaterais, estabelecem-se mediante comités de negociação seleccionados pelo estado. 

Normalmente nestes casos, requer-se junto da OMC uma dispensa para estabelecer uma 

área de livre comércio ou para proporcionar um acesso preferente aos mercados. Por 

outro lado, a assistência ao desenvolvimento bilateral, guia-se principalmente por 

prioridades nacionais dos países doadores e não implica grandes processos de 

negociação. 

Os acordos entre os países industrializados e os PVD podem dividir-se em 

acordos que só abarquem o comércio, acordos sobre uma cooperação sistemática sem 

compromisso comercial ou então acordos que abarquem simultaneamente o comércio e 

a cooperação. Os acordos de cooperação podem ter um alcance bastante global, 

implicando uma cooperação relacionada com o comércio, uma cooperação económica, 

uma cooperação política, iniciativas sociais e culturais, protecção ambiental, o 

desenvolvimento dos recursos humanos, ciência e tecnologia entre muitos outros. 

A liberalização comercial e a cooperação podem evoluir de forma quase 

independente. No entanto, em muitos casos, ambas as componentes estão muito 

relacionadas. Existem várias formas de criar um vinculo entre comércio e cooperação. Os 

dois aspectos podem negociar-se simultaneamente, ou então de uma forma sequencial, 

produzindo-se assim a cooperação. 
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2.5. Uma Nova Visão para o Desenvolvimento. 

No início da década de noventa, foram lançadas as bases para uma nova agenda 

para o desenvolvimento sustentada em conceitos muito mais alargados e abrangentes. 

Segundo Francesc Granell (GRANELL, Francesc, 2003, p. 179 e seguintes) o 

desenvolvimento passou a ser visto como estando directamente associado às pessoas e 

não somente ao desenvolvimento das capacidades produtivas dos Estados 

subdesenvolvidos (o protagonismo passaria a estar associado ao ser humano, às suas 

capacidades, em detrimento da dimensão material e das capacidades produtivas). Ao 

desenvolvimento passaram a estar associados o exercício efectivo dos direitos humanos, 

políticos, sociais e culturais, numa visão muito mais ampla onde se inclui o crescimento 

económico, a equidade social, a democracia e a participação social, a interculturalidade e 

o crescimento sustentável em sintonia com a protecção ao meio ambiente. A comunidade 

internacional, as Nações Unidas, a OCDE, puseram em marcha a realização de 

encontros e conferências onde, de um modo concertado, se procedeu à análise dos 

principais aspectos relacionados com o desenvolvimento a nível mundial. A Conferência 

Mundial sobre os Direitos Humanos de Viena, em 1993, e a Conferência sobre o 

Desenvolvimento Social de Copenhaga, em 1995, organizadas pelas Nações Unidas, 

foram marcos importantes para um novo conceito sobre o desenvolvimento que estava a 

ser criado. Em Copenhaga, foram definidos 10 compromissos internacionais concretos 

para a promoção do desenvolvimento social. Nesta Cimeira, ficou igualmente definido 

que 20% da Ajuda Pública para o Desenvolvimento dos países doadores e 20% da 

despesa pública dos países receptores, seria aplicada na promoção da educação, na 

saúde, no acesso a água potável e ao planeamento familiar. Reafirmava-se assim, um 

quadro normativo dos direitos das pessoas, que transcendesse fronteiras, sexos, 

nacionalidades, raças e religião, num quadro que identificasse a extrema pobreza e a 

exclusão social como uma violação da dignidade humana. 

" Em 1995, a guerra fria terminara, a era da globalização já ia adiantada e as 
oportunidades de uma maior prosperidade pareciam não ter fim. No entanto, mais 
de mil milhões de pessoas continuavam a viver em extrema pobreza, milhões de 
pessoas estavam desempregadas e um número cada vez maior de sociedades 
estava a desagregar-se segundo linhas de fractura raciais, étnicas ou sociais. 
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Perante esta situação, as Nações Unidas convocaram a Cimeira Social, para 
encontrar soluções globais para os problemas da pobreza, desemprego e 
desintegração social. A resposta foi avassaladora. Representantes de 187 países 
- incluindo 117 chefes de Estado ou de Governo -, reunidos em Copenhaga, 
Dinamarca, acordaram um conjunto de medidas destinadas a tornar o progresso 
social uma questão prioritária a nível internacional. Em especial, os países 
aprovaram a Declaração de Copenhaga contendo dez compromissos para o 
desenvolvimento social e um Programa de acção, de 100 parágrafos, que 
delineava estratégias, metas e objectivos para melhorar a qualidade de vida das 
populações de todo o mundo" (Centro Regional de Informação das Nações 
Unidas, Site Oficial, Desenvolvimento Social). 

É neste sentido que surgem as novas orientações estabelecidas pelo Comité de 

Ajuda ao Desenvolvimento (CAD) da OCDE, no qual é dado um ênfase especial à luta 

contra a pobreza. Através do CAD tem sido possível promover uma coordenação e uma 

coerência de políticas entre doadores bilaterais e multilaterais com o propósito de 

assegurar que a ajuda seja eficiente e contribua para apoiar os países em 

desenvolvimento a criar condições necessárias para implementar estratégias 

conducentes ao seu próprio processo de desenvolvimento e à redução da sua própria 

pobreza. 

Neste contexto, era de esperar que os países em vias de desenvolvimento 

fossem recebendo uma cada vez maior atenção por parte da comunidade de doadores 

internacionais. 

Os resultados neste sentido esbarram, no entanto, em três tipos de 

considerações: O aumento do número de frentes abertas na agenda do desenvolvimento, 

o problema da capacidade de absorção da ajuda dos países com estruturas 

administrativas de menor qualidade, que são, como era de esperar, os países em vias de 

desenvolvimento, e a questão do impacto da livre circulação de pessoas e capitais 

derivados do neoliberalismo actual relativamente aos países em vias de 

desenvolvimento. 

Quanto às Nações Unidas, a questão da extensão da agenda para o 

desenvolvimento pode-se resumir evocando a década de noventa e o início do século 

seguinte, na qual diferentes planos de acção foram aprovados pelas conferências 

internacionais das Nações Unidas sobre as mais diversas questões como o ambiente 

(Rio de Janeiro - 1992), a Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento 

61 



Africano (Tóquio -1993), a Conferência Mundial dos Direitos Humanos (Viena - 1993) 

população (Cairo - 1994), questões sociais (Copenhaga - 1995), a mulher (Pequim -

1995), alimentação (Roma -1996), Ambiente (Kyoto -1997), Conferência Mundial contra 

o Racismo, Xenofobia (Durban - 2001), Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento 

Sustentável (Joanesburgo - 2002) e mais recentemente a Conferência das Nações 

Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento - UNCTAD (São Paulo - 2004) 

Hoje, já não é possível vermos a ajuda externa através da realização de grandes 

obras públicas com financiamento exterior, como foi a experiência dos primeiros anos do 

pós-colonialismo, mas sim, em primeiro lugar, ajudar os países beneficiários a criar as 

suas próprias estruturas de governo para que sejam eles mesmos a responsabilizar-se 

pelo seu próprio processo de desenvolvimento e impulsionar tudo o que é necessário 

para que o seu nível de crescimento e consequente desenvolvimento avance. 

Por outro lado, e isto também é importante, a própria definição de 

desenvolvimento é hoje muito mais ampla que no passado, e muitos elementos da 

agenda para o desenvolvimento não se baseiam somente no simples rendimento per 

capita, mas também num vasto conjunto de indicadores que configuram o que hoje se 

considera como desenvolvimento humano. Como exemplo, a questão já anteriormente 

citada de uma política de boa governação, já que se considera que só com bom governo 

e capacidade administrativa do país beneficiário é, por exemplo, possível, passar dos 

projectos específicos em favor do desenvolvimento do passado (obras públicas, 

assistência técnica etc.), para programas mais abrangentes ou para apoiar em termos 

orçamentais os governos locais, para que sejam eles mesmos a executar os projectos 

que entendam ser os mais necessários para as suas necessidades, depois de terem tido 

o correspondente diálogo com os doadores bilaterais ou os organismos internacionais 

incluídos no processo. 

A estratégia estabelecida por todas as partes envolvidas neste processo, 

doadores e receptores da ajuda, vai hoje em dia neste sentido. 

No entanto, cabe referir que os países em vias de desenvolvimento estão 

novamente neste caso numa posição de alguma desvantagem, visto que nem sempre as 

suas administrações nacionais tem as competências sectoriais requeridas para cobrir a 

totalidade dos aspectos que a nova agenda para o desenvolvimento obriga a considerar: 
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o impacto ambiental dos projectos, o impacto sobre a situação da mulher, a questão dos 

direitos humanos, etc.. A isto acrescenta-se o facto de que o maior número de 

preocupações abertas pela nova agenda para o desenvolvimento não corresponder, na 

maior parte dos casos, às prioridades estabelecidas pelos países em vias de 

desenvolvimento, mas sim às prioridades das entidades doadoras. 

Um outro aspecto de importância prende-se com o facto de a proliferação de 

novos objectivos da agenda internacional para o desenvolvimento, não corresponder com 

um aumento do volume de verbas colocadas á disposição dos países beneficiários, ainda 

para mais numa época em que a fadiga dos doadores é evidente e o fluxo de ajuda está 

praticamente estancado, existindo inclusive a necessidade de repartir os recursos 

disponíveis por um cada vez maior número de países. 

Os fluxos de capitais privados que vão para o terceiro mundo procuram 

essencialmente o beneficio, o lucro, e apenas respeitam a agenda internacional para o 

desenvolvimento desde que a mesma não faça diminuir a capacidade de gerar benefícios 

empresariais : questões laborais e sindicais, trabalho de menores, etc. O Secretário Geral 

das Nações Unidas, Kofi Annan, impulsionou um acordo de cavalheiros entre as grandes 

empresas multinacionais que tem papel interventivo nos países subdesenvolvidos para 

evitar que estas considerações sejam o mais neutras possíveis para conseguir, pelo 

menos, evitar prejuízos adicionais para os países pobres. No entanto, esta iniciativa não 

está a ter a continuidade e a atingir os objectivos para os quais havia sido concebida. 

Relativamente à questão da capacidade de absorção dos países com estruturas 

administrativas de fraca qualidade, está praticamente estabelecido como ideia motriz de 

todo este processo que se dará mais ajuda aqueles que demonstram uma melhor 

capacidade de aproveitamento da mesma. 

Esta ideia não joga no entanto a favor dos países em vias de desenvolvimento, já 

que tem menos capacidade de absorver a ajuda e dispõe de menos capacidades para 

administra-la eficazmente. 

O problema para os países mais pobres esbarra nas enormes dificuldades que a 

sua administração tem para lidar com a condicionalidade derivada das novas ideias 

sobre a eficácia da ajuda ao desenvolvimento que não é sempre evidente, sobretudo se 

tivermos em conta que os distintos doadores tem, cada um deles, as suas próprias regras 
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relativamente às adjudicações de concursos e licitações, controle que fazem com que 

sejam precisamente os países melhor dotados de entre os países em vias de 

desenvolvimento os que melhor podem adaptar-se para receber mais ajuda externa. 

Ou seja, os países mais pobres são aqueles que se encontram por isso em 

situação de desvantagem comparativa para lutar no mercado de captação de uma ajuda 

internacional cada vez mais escassa e cada vez mais submetida a condições e objectivos 

difíceis de cumprir pela administração de um país subdesenvolvido. 

Por fim, uma outra questão sobre a qual existem muitas interrogações diz respeito 

à liberalização no movimento de pessoas e capitais em relação aos países em vias de 

desenvolvimento. A livre circulação de pessoas tem, em geral, uma influência nefasta 

sobre a disponibilidade de capital humano nos países pobres. Muitos países pobres tem 

universidades e escolas que formam profissionais de qualidade e que foram postas a 

funcionar com a ajuda externa. A realidade das forças de um mercado laboral globalizado 

não ajuda também os países mais pobres já que muitas vezes os grandes cérebros 

destes países são atraídos por postos de trabalho bem remunerados, somente 

disponíveis nos países ricos ou em países de desenvolvimento intermédio como por 

exemplo o Brasil ou a índia, sem que o sistema profissional dos países mais pobres 

ofereça suficientes saídas laborais de nível. A globalização laboral leva por isso também 

à fuga de cérebros desde os países mais pobres para os países mais avançados, se bem 

que, na maior parte dos casos entrem nos seus países remessas que estes emigrantes 

qualificados enviam aos seus familiares nos seus países de origem. No que diz respeito à 

livre circulação de capitais podemos referir a enorme importância que esta tem para 

alguns pequenos países pobres e em vias de desenvolvimento que se especializaram em 

práticas bancárias e em operações de Off-shore. Os problemas do terrorismo 

internacional e o seu financiamento e a evasão fiscal internacional colocou a OCDE e o 

Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) em alerta para evitar tais práticas. No 

entanto, torna-se evidente que muitas destas práticas são indefensíveis na economia 

globalizada de hoje, não sendo todavia menos certo que alguns países pequenos que se 

tinham especializado neste sector, não tenham muitas mais alternativas se tiverem de ser 

privados destas actividades como consequência da acção internacional para evitar o 

branqueamento de dinheiro e a evasão fiscal. 
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A maioria dos países em vias de desenvolvimento, apesar do apoio que vem 

recebendo, não cessam no entanto de nas reuniões internacionais que se vão 

sucedendo, denunciar a situação que consideram em nada contribuir para a sua 

evolução. Através desta pressão permanente, e também pela pressão das ONG, os 

estados industrializados e doadores vão demonstrando uma crescente saturação. 

É neste sentido que, por exemplo, a Terceira Conferência das Nações Unidas 

sobre os países menos desenvolvidos celebrada em Bruxelas em Maio de 2001, tenha 

sido uma "conferencia das conferencias", no sentido de ocupar-se de todos os problemas 

do subdesenvolvimento. 

É por tudo isto que os estados pobres e subdesenvolvidos participam em todos os 

fóruns e conferencias internacionais, tendo inclusive mobilizado a Commonwealth em 

seu favor criando um Grupo Ministerial de pequenos estados, e na mesma linha de 

actuação mobilizaram o Banco Mundial para avançar por caminhos financeiros que lhes 

sejam mais propícios. No campo do financiamento do desenvolvimento e da correcção da 

fuga de cérebros ou ainda da condicionalidade da ajuda, os países mais pobres esperam 

mais iniciativas do que aquelas que até agora foram produzidas. 

Os países em vias de desenvolvimento constatam que se vão efectuando 

declarações em seu favor em muitos dos encontros internacionais de cariz económico e 

político, mas comprovam igualmente que de momento estas declarações não se 

traduzem em políticas e acções que permitam que a sua situação relativamente á acção 

solidária internacional melhore. 

E neste contexto que surge no seio das grandes organizações internacionais a 

preocupação em impulsionar as integrações regionais entre os países em vias 

desenvolvimento, ajudando dessa forma no aumento da capacidade exportadora dos 

países pobres, com o objectivo de os tornar mais integrados e competitivos na economia 

mundial. Isto constitui um passo positivo, havendo no entanto que analisar de que forma 

estão a ser aplicados os Acordos de Cotonou de Junho de 2000 e se estes podem 

melhorar significativamente as questões até aqui enunciadas. 

É importante também que os próprios governos nacionais transmitam à sociedade 

civil que a segurança da Europa e do mundo depende também da própria cooperação. 

Existe uma relação directa entre os fluxos migratórios, provenientes do continente 
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africano, e os problemas do subdesenvolvimento que definem a grande maioria dos 

países de África, e que impelem milhares de pessoas a procurar, sobretudo na Europa, 

melhores condições de vida. O facto de a Europa dedicar hoje uma maior atenção aos 

países recém integrados na União Europeia, não deve constituir uma causa para um 

abrandamento na cooperação com os países subdesenvolvidos. 

"A cooperação multilateral da Europa com a África traduz-se hoje na convenção 
de Lomé, símbolo maior de uma cooperação para o desenvolvimento, 
desinteressada e liberta dos nacionalismos ligados à natureza dos regimes 
políticos dos países destinatários da ajuda, pode abarcar todas as áreas de 
interesse económico e social nos respectivos países. Na última revisão desta 
convenção, Lomé IV, cuja vigência vai até ao final deste século, deu-se 
continuidade às medias e opções tomadas nas anteriores versões de Lomé, 
sobretudo no que diz respeito à definição de prioridades, à programação da 
ajuda, à fixação de objectivos e programas. O prestígio que a convenção de Lomé 
tem granjeado é sintoma de que a cooperação multilateral se tem revelado, até 
Agora, como a mais adequada às necessidades africanas." (MONTEIRO, Ramiro 
Ladeira, 2001, p. 236.) 
"Actualmente, devido às interdependências nos domínios da economia, da 
política, da demografia e do ambiente, à menor dependência, em matérias-primas 
do norte em relação ao sul, à gradual perda das vantagens do sul em termos de 
mão-de-obra e à viragem do norte do prol dos países do leste europeu, emergem 
novos factores estratégicos nas relações Norte-Sul que contribuíram, certamente, 
para a definição dos contornos da nova ordem internacional, pós-guerra fria. Esta 
fase de transição explicará, provavelmente, as actuais hesitações no processo de 
ajuda pública ao desenvolvimento, perdendo-se, por isso, que nela se venham 
introduzir alguns ajustamentos quanto à definição dos objectivos para eleger e 
das metodologias a utilizar na sua execução." (MONTEIRO, Ramiro Ladeira, 
2001, p. 237.) 

A interdependência entre países industrializados e países em vias de 

desenvolvimento é uma característica evidente de uma época em que os fenómenos são 

cada vez mais globalizados e em que os problemas que afectam uma parte do mundo 

são um problema para todos e não apenas para as regiões afectadas. Por isso, não é 

lógico elaborar um projecto de desenvolvimento consistente sem ter em conta os efeitos 

da globalização. Ou seja, o futuro dos países industrializados está dependente do modo 

como se resolver o problema do desenvolvimento dos PVD. Na realidade, a cooperação 

para o desenvolvimento é de enorme importância e interessa a todos. Não só a quem 

beneficia da ajuda como também para aqueles que a concedem. 
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Podemos assim referir três áreas consideradas importantíssimas para a relação 

entre os países industrializados e os países em via de desenvolvimento. A área 

económica, a questão demográfica e o equilíbrio ambiental. 

A área económica está directamente relacionada com a globalização da 

economia e do grau (limitado) de abertura dos mercados, já que as matérias-primas dos 

PVD são ainda consideradas cruciais para a economia e actividades transformadoras 

dos países industrializados. 

Quanto à questão demográfica, está directamente relacionada com os fluxos 

migratórios do Sul para o Norte, com todos os problemas que isso implica nas 

sociedades de acolhimento. A enorme pressão que existe sobre os países 

industrializados do norte só poderá abrandar se continuar a ajudar o desenvolvimento 

dos países subdesenvolvidos do Sul, uma vez que os desequilíbrios entre as duas 

partes mantêm-se enormes. 

Relativamente ao equilíbrio ambiental, temos de ter a consciência de que o 

planeta é apenas um e que os recursos de que dispomos não são ilimitados. Isto é uma 

questão a nível global e que diz também directamente respeito aos países 

industrializados. O avanço dos desertos, o abate indiscriminado das florestas, a perda da 

qualidade das águas ou o impacto das variações climatéricas sobre a vida humana e 

animal, são desequilíbrios ambientais que devemos, através da cooperação, ajudar a 

combater. 

Trabalhar com base nestes três factores, nomeadamente no que diz respeito às 

relações entre a pobreza e o ambiente, é uma tarefa vital para o futuro da humanidade. É 

talvez uma expressão demasiado pesada quando se fala da necessidade de 

continuarmos com a cooperação, mas não duvidemos de que é de facto o que está em 

causa - o futuro da humanidade. Assim, aliviar a pobreza e proteger o ambiente, uma 

combinação com elevado grau de dificuldade, será um dos grandes desafios para as 

políticas de desenvolvimento das próximas décadas. 

Por todas estas razões a Ajuda Pública ao Desenvolvimento, é determinante para 

o futuro colectivo da humanidade. 
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CAPITULO TERCEIRO 

3. Instituições e Mecanismos da União Europeia para a Cooperação 

A cooperação entre a Europa e os países ACP (África, Caraíbas e Pacifico) 

remonta ao início da Comunidade Económica Europeia em 1957. Surge na sequência da 

independência das ex-colónias de alguns estados que dela faziam parte. O primeiro 

Acordo celebrado foi em 1964 - Acordos de Yaounde. Após a entrada do Reino Unido na 

CEE a cooperação da Europa com os países ACP tornou-se mais abrangente, contando 

em 1973 com 46 países membros. Este conceito de cooperação, impulsionado pela CEE, 

apresentava algumas características inovadoras e que faziam antever um futuro optimista 

quanto aos resultados da cooperação : Pelo facto da ajuda ser estabelecida por períodos 

de 5 anos havia uma maior segurança nas relações de cooperação; devido à existência 

de instituições comuns que facilitassem e promovessem um diálogo permanente; e 

porque este novo modelo de cooperação, lançada pela Comunidade Europeia, iria 

abranger uma muito maior globalidade de situações, que envolve desde sistemas de 

preferencias comerciais, cooperação política, social, educacional, cultural, financeira e 

assistência técnica. 

Em virtude deste novo conceito nasceu Lomé (1975), considerada um modelo 

inovador de cooperação internacional, com base em princípios de uma política comercial 

e de cooperação para o desenvolvimento, sem abarcar grandes considerações relativas 

à natureza dos regimes políticos dos países receptores da ajuda, até aos Acordos de 

Lomé IV, onde, ai sim, passou a verifica-se a condicionalidade da ajuda. 

A Convenção de Lomé transformou-se para a União Europeia no ponto mais alto 

das relações de cooperação estabelecidas entre esta e os países ACP. Tratam-se de 

acordos celebrados onde são definidos métodos e prioridades da ajuda que a Europa 

pode conceder aos países pobres e em vias de desenvolvimento. 

Em 1975, foi assinada a primeira Convenção de Lomé, com 46 países ACP, e em 

1980 a segunda, com 57 países, também por um período de 5 anos. Tanto em Lomé I, 

como em Lomé II foi dado especial relevo à questão das trocas comerciais. Em 1985 foi 

estabelecida a Convenção de Lomé III, envolvendo já 66 países ACP, e Lomé IV, 
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assinada em 1989 vigorou até ao final do século passado com 70 países, tendo 

procurado assegurar uma maior estabilidade ao nível das relações EU - ACP. 

Em Junho de 2000, 77 Estados ACP e os, na altura, 15 membros da União 

Europeia celebraram os Acordos de Parceria de Cotonou (Benim). Este acordo com a 

duração de 20 anos (mas que contém uma cláusula que permite a sua revisão a cada 5 

anos), é um acordo comercial e de ajuda internacional entre os países signatários. 

Para o financiamento das suas iniciativas de cooperação, a União Europeia utiliza 

não só o seu próprio orçamento, como também dispõe de um fundo próprio para estas 

acções, o Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED). O FED é o mecanismo financeiro 

associado às Convenções de Lomé, e cujas verbas são provenientes do contributo dos 

vários Estados membros. O montante do FED é definido por todos os estados membros 

e negociado por períodos de 5 anos. As verbas disponíveis são posteriormente 

subdivididas em vários instrumentos financeiros destinados por exemplo à promoção 

comercial, à ajuda de emergência e aos refugiados, à bonificação de juros e aos capitais 

de risco, aos programas indicativos nacionais e regionais, à cooperação técnica e 

financeira, ao Stabex a ao Sysmin (mecanismos para a estabilização das receitas de 

exportação de produtos agrícolas e recursos minerais respectivamente). (European 

Centre for Development Policy Management, Site Oficial, Cotonou Infokit) 

Com os Acordos de Cotonou, a relação entre a União Europeia e os países ACP 

transformou-se numa verdadeira parceria. Para o Parlamento Europeu, a novidade 

essencial deste acordo reside na criação de uma verdadeira instituição conjunta e 

igualitária: a Assembleia Parlamentar Paritária. 

"Esta Assembleia, única no mundo, realizou a sua sexta reunião em Roma, em 
Outubro de 2003, sendo constituída por um delegado por país ACP e pelo mesmo 
número de membros do Parlamento Europeu. Durante as últimas sessões, os 
deputados europeus puderam constatar com satisfação a crescente participação 
dos seus homólogos ACP. 
Para além das estratégias de desenvolvimento e da luta contra a pobreza, o 
diálogo político está no centro do Acordo de Cotonou. É aí que a Assembleia 
pode desempenhar um importante papel. Para os deputados, o seu principal 
objectivo deve ser a promoção dos processos democráticos, o que se pode 
traduzir, em concreto, pela organização de missões conjuntas de inquérito, como 
na Costa do Marfim, ou de observação das eleições, como no Quénia. 
Contrariamente aos acordos anteriores, o acordo de parceria visa um âmbito de 
aplicação mais abrangente que o do desenvolvimento tradicional. Este reforça a 
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dimensão institucional e política das relações entre a EU e os países ACP em 
domínios como os direitos humanos, a democracia e a boa governação da 
administração pública. Outras matérias como as migrações, a prevenção dos 
conflitos ou a consolidação da paz foram explicitamente integradas no novo 
acordo. 
O objectivo prioritário continua a ser a erradicação da pobreza, mas apenas 
através de auxílios financeiros. Trata-se também de ajudar os países em vias de 
desenvolvimento a integrarem-se na economia mundial, a perseguirem os 
objectivos de crescimento e de desenvolvimento sustentável e a melhorarem o 
seu acesso aos recursos produtivos. Os países ACP são igualmente encorajados 
a praticar uma integração regional e sub-regional mais sustentável e susceptível 
de atrair o investimento privado. 
O Acordo de Cotonou estabelece que a nossa cooperação económica e comercial 
com os países ACP deverá realizar-se "respeitando as suas opções políticas e as 
suas prioridades de desenvolvimento", e segundo as normas da Organização 
Mundial do Comércio. Na Convenção de Lomé, a cooperação comercial 
fundamentava-se, essencialmente, em tarifas preferenciais não recíprocas que 
concediam o acesso, livre de direitos aduaneiros, à maioria dos produtos dos 
países ACP no mercado comunitário. A partir de agora, a União e os países ACP 
deverão praticar o comércio livre entre as partes. Os novos acordos comerciais, 
negociados depois de 2002, deverão entrar em vigor antes de 2008, o mais 
tardar. Um regime de comércio livre recíproco de bens e serviços será agora 
progressivamente criado, de acordo com um grau de assimetria variável em 
função do nível de desenvolvimento dos diferentes países ACP." (União Europeia, 
Site Oficial, EU-ACP) 

Os Acordos de Cotonou, assentam assim em 25 anos de cooperação ACP-EU, 

realizada através das quatro sucessivas Convenções de Lomé, que permitiram a 

consolidação de um modelo de cooperação para o desenvolvimento, baseada nos 

princípios de parceria, diálogo, obrigações e direitos acordados por contrato e 

previsibilidade do apoio financeiro, sendo que o objectivo principal deste Acordo de 

Parceria é a redução e eventualmente a erradicação da pobreza, contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável e para a integração gradual dos países ACP na economia 

mundial. 

O apoio ao ajustamento estrutural é a inovação mais importante de Lomé IV. Esta 

Convenção introduz também o conceito de cooperação descentralizada e o da 

condicionalidade política. 

As Convenções de Lomé II e III têm como características fundamentais o facto 

de abordarem questões relacionadas com a cooperação comercial e a estabilização das 

receitas de exportação definidas pelo Stabex e o Sysmin. 
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Quanto ao Stabex, apesar de lançado logo na primeira Convenção de Lomé, 

apenas começou a ser funcional a partir de Lomé II. Este sistema consiste 

essencialmente na estabilização das receitas de exportação de 48 produtos agrícolas 

oriundos dos países ACP e corresponde a uma garantia dada aos respectivos governos 

contra os efeitos nefastos da instabilidade dos proventos de exportação de vários 

produtos de base como o café, o amendoim e o cacau. 

Relativamente ao Sysmin, é um sistema criado também em Lomé II, que visa 

salvaguardar a produção mineira. Caracteriza-se por apoiar os países ACP cuja 

economia depende dos minérios e consiste na concessão de ajudas financeiras a acções 

destinadas a restabelecer a viabilidade deste sector. 

Stabex e Sysmin são dois mecanismos criados com o intento de fazer face às 

variações do mercado internacional em relação à maioria dos produtos incluídos nestes 

acordos e dos quais dependem muitos dos estados pobres e em vias de 

desenvolvimento. 

Para além destas, outras formas de ajuda foram também postas em prática, como 

é o caso das subvenções e os subsídios, que se destinam à ajuda de emergência e a 

refugiados, apoio ao ajustamento estrutural e ao desenvolvimento rural e industrialização, 

infra-estruturas económicas e ao desenvolvimento social, entre outras. São montantes 

transferidos para fazer face a este tipo de situações a fundo perdido. (AFONSO, Maria 

Manuela, 1995, p. 129 a 132) 

Na Convenção de Lomé IV, as dificuldades encontradas nas negociações do 

último Fundo Europeu para o Desenvolvimento, ao qual certamente não são alheios os 

resultados pouco promissores até aqui obtidos, afastam a cooperação da União Europeia 

das suas características iniciais, acentuando-se de forma crescente a ideia de que Lomé 

está ultrapassada. O crescimento da ajuda humanitária e a prioridade a dar aos acordos 

entre agrupamentos regionais surgiu a partir desta altura como duas das tendências mais 

vincantes. 

A natureza da cooperação ACP-EU mudou consideravelmente e em particular 

depois de 1990. A relação especial com os ACP sofreu grandes pressões devido a uma 

série de factores que a influenciaram, nomeadamente os seguintes: menos interesses 

comuns que foram desaparecendo ao longo dos anos. De facto, aquando da primeira 
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Convenção de Lomé ainda existia uma interdependência mútua entre a Europa e os 

Estados ACP, que entretanto deixaram de ser uma prioridade para a União Europeia; um 

outro aspecto a assinalar é o facto de nas primeiras três Convenções de Lomé o conceito 

de cooperação económica ser a pedra basilar de todo o processo, adoptando a União 

Europeia uma posição de neutralidade nas questões políticas. No entanto, e após o fim 

da Guerra Fria tal deixou de acontecer. Houve uma crescente politização da cooperação 

ACP-EU. O respeito pelos direitos humanos, pelos princípios democráticos e pelo Estado 

de Direito tornaram-se elementos essenciais. Os Estados que não respeitassem estes 

princípios podiam ver suspensa, total ou parcialmente, a ajuda ao desenvolvimento que 

lhes era concedida. Desta forma, a União Europeia pretendia assegurar a utilização 

correcta dos fundos dos seus contribuintes; O processo de liberalização do comércio, que 

marcou a este nível o final do século passado, também afectou a relação entre a Europa 

e os ACP. O regime comercial de Lomé foi colocado em causa quer devido a dúvidas 

quanto à sua eficácia, quer por questões de aceitabilidade política. Apesar do acesso 

preferencial que os produtos ACP tinham nos mercados da Europa, as exportações ao 

longo dos últimos anos foram sempre baixando, para além do facto de as disposições 

comerciais de Lomé terem sido consideradas não compatíveis com as novas regras 

internacionais definidas pela Organização Mundial do Comércio; Um último aspecto 

importante relacionado com o deteriorar das relações entre a Europa e os ACP é aquele 

que está relacionado com a complexidade e impacto questionável que Lomé começou a 

ter. Apesar de a Convenção de Lomé ter sido considerado o mais importante meio de 

cooperação entre os países industrializados e os países em vias de desenvolvimento, a 

verdade é que esta se tornou-se num mecanismo bastante complexo, burocrático e com 

demasiados objectivos. Logo, os resultados obtidos não tiveram a eficácia que se 

pretendia sobre o desenvolvimento. 

A enorme pressão que se abateu sobre Lomé, conduziu a União Europeia a 

encetar novas rondas negociais com perspectivas bem diferentes. Na perspectiva da EU, 

era vital uma maior selectividade da ajuda e diferenciação nas relações com os países 

ACP. Era também importante tornar o regime comercial compatível com as regras da 

Organização Mundial do Comércio, assegurar um maior envolvimento da sociedade civil, 

do sector privado e dos actores económicos e sociais, e por fim racionalizar os 
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instrumentos da cooperação. Assim sendo, foi assinado em 2000 o Acordo de Parceria 

de Cotonou, que apesar de não ser uma ruptura completa com o passado, já que assenta 

nas anteriores convenções de Lomé, é em muitos aspectos diferente e mais compatível 

com as muitas mudanças que se verificaram na cena internacional, nomeadamente no 

reforço das bases políticas da parceria onde se pretende que as instituições conjuntas 

ACP-EU desempenhem um papel mais efectivo nestas questões. (European Centre for 

Development Policy Management, Site Oficial, Cotonou Infokit) 

Apesar de tudo, a Ajuda Pública ao Desenvolvimento não tem tido a eficácia 

desejada. Muitas são as causas. Por exemplo, a má utilização dos recursos com 

investimentos em projectos de desenvolvimento desenquadrados com a realidade local, 

gastos em despesas improdutivas, êxodo de cérebros, utilização de modelos de 

desenvolvimento dos países industrializados sem qualquer tipo de cabimento face à 

realidade dos países em vias de desenvolvimento, as pressões externas, as despesas 

com orçamentos militares que se caracterizaram sobretudo durante o período da guerra 

fria, entre muitas outras causas. 

Uma boa percentagem da ajuda esteve relacionada com a aquisição de 

mercadorias e serviços do país doador. A ajuda alimentar, muitas vezes pouco eficaz, 

permite aos estados doadores, acabar com os excedentes de alguns produtos, mas 

provoca igualmente a redução dos preços nos mercados locais, desmotivando assim os 

agricultores locais a produzir este tipo de produtos, não chegando muitas vezes a 

satisfazer as necessidades de quem realmente necessita de ajuda. 

Apesar de tudo, a ajuda é indispensável à sobrevivência de alguns Estados e 

populações. É muito importante estruturar mecanismos mais eficazes e criar melhores 

meios para melhorar as relações de cooperação para o desenvolvimento com vista a um 

diálogo entre os países industrializados e os PVD mais proveitoso e que garanta os 

objectivos a que se propõem para o desenvolvimento dos países mais atrasados. 

(AFONSO, Maria Manuela, 1995, p.164 e 165) 

De facto, com o fim do período da guerra fria pensou-se que a chegada da paz e 

de um novo sistema internacional pude-se trazer benefícios a todos, já que acabaria o 

confronto entre o leste e o ocidente nos países em vias de desenvolvimento, e que 

assim, todo o empenho aplicado na cooperação seria finalmente orientado para as reais 
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necessidades do desenvolvimento. Apesar desta expectativa, a situação revelou-se 

bastante diferente. 

"Desde a queda do Muro de Berlim, as mudanças ao nível internacional 
ocorreram a um ritmo sem precedentes. A democratização da África do Sul e o 
fim do Apartheid, as negociações de paz no Médio Oriente (entre Israel e a OLP),, 
a transição nos países de Leste e o desmantelar da ex-URSS, os conflitos que 
tem ocorrido na África Central, os fluxos de refugiados, as catástrofes naturais e 
as crescentes necessidades dos PVD, obrigaram a reformular o sistema de 
cooperação para o desenvolvimento e a estudar a eficácia da Ajuda no contexto 
global." (AFONSO, Maria Manuela, 1995, p.167) 

A maior parte dos países industrializados atravessava neste período uma fase de 

dificuldades económicas, o que contribuiu também para moderar o entusiasmo inicial e 

fazer repensar a política da ajuda. 

Surgiram nesta fase novos desafios que se colocaram aos países doadores. Um 

desses desafios foi o de procurar uma maior eficácia nos programas e projectos a levar a 

cabo nos países receptores da ajuda, tendo em conta as restrições orçamentais que 

marcavam a ajuda internacional neste período, a par das transformações no Leste da 

Europa que levaram ao aparecimento de novos receptores da ajuda, que nesta fase 

absorveram uma boa percentagem dos meios que foram colocados à disposição para o 

desenvolvimento de outros Estados. 

Houve então a necessidade de se estabelecerem prioridades tanto ao nível da 

ajuda a conceder, ou seja, privilegiar áreas que se considerava de intervenção imediata 

como por exemplo o ambiente, o crescimento demográfico, a saúde, o combate à droga e 

a manutenção da paz e refugiados, como também ao nível dos países em vias de 

desenvolvimento, já que não eram considerados todos iguais. 

Tudo Isto levou à restruturação das formas de cooperação. Hoje, muitos países 

considerados à alguns anos prioritários na recepção da ajuda internacional, demonstram 

grande vitalidade e dinamismo (sobretudo na Ásia e América Latina), enquanto que 

outros, principalmente em África, não tem tido a evolução que se pensava poderem 

alcançar, apresentando inclusive índices de crescimento extremamente lentos e em 

alguns casos até tem regredido. 

Porém, e contrariamente ao que se pensava, a ajuda é cada vez mais desviada 

para o combate a situações de emergência, que se tem verificado cada vez mais 
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numerosas. Aliviar a pobreza em vez de erradicar a pobreza é provavelmente a 

expressão mais utilizada no seio das instituições doadoras internacionais. 

È muito possível que se mantenha o fosso entre os valores necessários para 

manter a taxa de crescimento fixada pelas Nações Unidas e o volume de Ajuda Pública 

ao Desenvolvimento. Uma melhor e mais consistente forma de gestão da ajuda 

recepcionada, e melhorar a qualidade, a produtividade e a eficiência da ajuda farão 

certamente parte da estratégia a aplicar para conseguir ultrapassar o facto da concessão 

da ajuda não estar a aumentar como seria aconselhável. 

O discurso dos doadores vai em muito no sentido de a ajuda contribuir 

significativamente para o estabelecimento de uma maior estabilidade política e 

económica, a defesa dos direitos humanos, melhorar o ambiente e promover um sector 

privado dinâmico, mas na realidade tem sido diferente, mesmo sabendo-se que os países 

doadores tem perfeita noção de que se está a chegar a um ponto em que não haverá 

mais alternativas do que colocar na prática a teoria. (AFONSO, Maria Manuela, 1995, 

p.169) 

No decorrer do Conselho Europeu de Helsínquia ficou definido que a Comissão 

iria preparar para a Cimeira de Gotemburgo em 2001, medidas a longo prazo que 

relacionem os aspectos económicos, sociais e ambientais das políticas de 

desenvolvimento. A Comunicação apresentada pela Comissão em Abril de 2000 ao 

Conselho e ao Parlamento foi uma primeira amostra deste projecto. O que ficou 

estabelecido nesse documento deveria contribuir positivamente para o estabelecimento 

de uma estratégia geral. 

Esta comunicação em matéria de desenvolvimento faz parte de um conjunto de 

documentos apresentados pela Comissão referentes às políticas a adoptar quanto à 

assistência externa da Comunidade. Por via destes documentos, e dos ajustamentos que 

subsequentemente foram sendo introduzidos, a Comissão pretende estabelecer novas 

regras e formas para a concessão da ajuda. 

A avaliação realizada sobre as políticas de ajuda comunitária destacou a 

existência de alguns entraves e lacunas apresentadas no documento da Comissão, 

sendo de referir as seguintes: 
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• A existência de um sistema de ajuda extremamente complexo e fragmentado, o 

que condiciona o objectivo final destas políticas de assistência externa da 

Comunidade. 

• A instrumentalização das políticas de assistência externa em detrimento de uma 

orientação por objectivos políticos. 

• A falta de recursos humanos necessários para gerir eficazmente o volume de 

ajuda da Comunidade. 

• Complexidade ao nível da atribuição dos apoios financeiros o que em muitos 

casos inibe as partes envolvidas em participar neste processo. 

• Medíocre controlo e avaliação da ajuda que é concedida. 

• Um sistema de controlo extremamente burocrático. 

A União Europeia deve encarar também a assistência externa de uma forma 

mais lata. O conceito de pobreza é hoje muito mais abrangente do que o era à alguns 

anos atrás. Segundo o Banco Mundial pobreza é um fenómeno multidimensional e que 

inclui uma total incapacidade para satisfazer as necessidades mais básicas. Falta de 

controle sobre os recursos, falta de educação, de serviços de saúde, má nutrição, falta de 

abrigo, falta de água potável e de acesso às condições sanitárias mínimas, falta de 

liberdade política e vulnerabilidade a crises. Por isso, a redução da pobreza implica 

também ter em conta estas vertentes económicas, políticas, sociais e ambientais, e neste 

sentido avançar com ajudas externas que favoreçam um desenvolvimento sustentável. 

Para se atingir esta meta, a União Europeia dispõe de três meios: o diálogo 

político, a cooperação para o desenvolvimento e a cooperação para o comércio. Estes 

três instrumentos considerados fundamentais devem funcionar em conjunto, por forma a 

que o combate ao subdesenvolvimento atinja os objectivos a que se propõem. 

O diálogo político entre a Comunidade e um país ou agrupamentos regionais é 

um instrumento que deve ser apoiado, já que permite enfrentar os problemas do 

desenvolvimento num quadro mais restrito do que o da dimensão multilateral. 

Relativamente à questão da política comercial da Comunidade, esta deve permitir 

a criação de um regime de comércio multilateral e justo e que contribua para o 

desenvolvimento, facilitando inclusive o acesso ao próprio mercado da Comunidade. 
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No que diz respeito à cooperação para o desenvolvimento, é um ponto sobre o 

qual a Comunidade já dispõe de uma abordagem mais abrangente, na qual os aspectos 

políticos, comerciais e de desenvolvimento se conjugam. (CARRILHO, Maria, 2000, p.4, 

5e6) 

A União Europeia é hoje a primeira fonte de ajuda pública ao desenvolvimento, 

apesar de cada um dos seus Estados membros dispor de orçamentos e de programas de 

acção cujas prioridades geográficas variam em função do contexto cultural ou histórico. 

Por exemplo a relação privilegiada de Portugal com os PALOP. 

A União Europeia tem a sua própria política que assenta em dois pilares 

fundamentais: as vantagens comerciais e a cooperação financeira e técnica. 

"Gestionária da política comercial comum, a Comunidade faz beneficiar os seus 
parceiros em desenvolvimento de numerosas vantagens e concessões 
destinadas a facilitar-lhes o acesso aos mercados da CEE, acelerando assim a 
sua industrialização. Estas vantagens são negociadas na base de três 
mecanismos, a saber: a Convenção de Lomé, os acordos com os países terceiros 
mediterrâneos (PTM) e o Sistema de Preferência Generalizada (SPG)que se 
aplica aos Estados da Ásia e da América Latina. 
Em matéria de cooperação técnica e financeira, os recursos da Comunidade são 
igualmente diversificados e adaptados aos países beneficiários: empréstimos 
especiais do Banco Europeu de Investimento (BEI)e donativos do Fundo Europeu 
de Desenvolvimento (FED) para os países ACP, protocolos financeiros 
mediterrâneos para os PTM, dotações orçamentais para os países em vias de 
desenvolvimento da América Latina e da Ásia... 
Os financiamentos comunitários dizem respeito, em primeiro lugar, à assistência 
técnica, à formação, à agricultura e às infra-estruturas de base. 
São geradas por apelos de oferta efectuados com prioridade às empresas dos 
países beneficiários e da CEE. 
As delegações da Comissão Europeia acreditadas nos países associados 
desempenham um papel primordial na instrução dos projectos ao lado das 
administrações dos países beneficiários. 
No entanto, a política da CEE respeitante aos países em desenvolvimento está 
longe de ter dado os resultados esperados e é objecto de uma séria dúvida. A 
manutenção, senão mesmo o agravamento do subdesenvolvimento em África, a 
corrupção, a extensão dos flagelos como a SIDA, a droga, a ameaça de uma 
emigração maciça, fazem com que o continente negro e uma grande parte do 
Terceiro Mundo sejam hoje considerados tanto como um factor de risco como um 
campo de exercício da solidariedade." (FONTAINE, Pascal, 1995, p. 164 e 165) 

A União Europeia, seja como um todo, seja de forma bilateral pelos países que a 

compõem, é hoje o principal doador e parceiro comercial dos países em vias de 
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desenvolvimento. A importância na cena internacional aumentou consideravelmente 

após a introdução do euro apesar de em termos gerais, ser de assinalar uma redução 

das ajudas comunitárias aos países em vias de desenvolvimento, facto que em boa parte 

se deve ao alargamento da Comunidade e à subsequente definição de novas prioridades 

na política externa. 

Em suma, é de grande importância que a Comunidade se empenhe a fundo na 

institucionalização de instrumentos de política económica que permitam no plano 

internacional a integração dos países em vias de desenvolvimento na economia mundial. 

O papel da União Europeia no futuro dos países mais desfavorecidos é de vital 

importância. 

3.1.Volume da Ajuda 

" A análise da evolução dos fluxos globais entre o Norte e o Sul não anuncia 
alterações significativas em benefício dos PVD e, em particular, dos Países 
Menos Avançados. De facto, apesar da importância que os doadores atribuem ao 
investimento privado nos PVD, as verbas que lhes são destinadas são cada vez 
menores, e, em termos de prioridades geográficas e de investimentos, não há 
perspectivas realistas no sentido de que cresçam por forma a permitir uma 
redução da ajuda. De acordo com o último relatório do CAD, os países e as 
regiões pobres recebem poucos ou nenhuns fluxos privados. A Título de exemplo, 
no período de 1989-93, dos 20 países receptores de 87% destas verbas, apenas 
3 (China, índia e Indonésia), são PVD. 
Mas, se até aqui os reduzidos fluxos privados eram, em parte, compensados pela 
APD, do que ficou expresso no capítulo anterior ressalta que a Era do gradual 
crescimento da ajuda aos PVD parece ter chegado ao fim. O seu crescimento, 
nos últimos 20 anos, até 1991, teve um ritmo médio de 2 a 3%. 
Porém, em 1992 decaiu 0,3% e no ano subsequente a redução acentuou-se. Pela 
primeira vez, o volume total de APD registou uma diminuição passando de 60,8 
para 55,9 mil milhões de dólares e a relação APD/PNB desceu para os 0,30%, o 
menor valor dos últimos 20 anos, afastando-se ainda mais do objectivo 0,7% com 
que a maior parte dos doadores se comprometeu. Esta situação resulta do clima 
geral de austeridade orçamental dos membros do CAD, com a agravante dos 
principais países doadores não garantirem que nos próximos anos a situação não 
sofra um agravamento. 
O decréscimo dos valores da APD põe em causa os compromissos dos países do 
Norte para com o desenvolvimento dos PVD. As ONGD e outras organizações da 
sociedade civil temem uma crescente marginalização dos países mais pobres. Os 
doadores que pensam manter ou aumentar os orçamentos da Ajuda são poucos: 
Irlanda, Austrália e Nova Zelândia, que, em conjunto, representam apenas 2,5% 
do total da ajuda do CAD. 
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Quanto aos principais doadores, os Estados Unidos reduziram drasticamente a 
ajuda e continua a ser debatida a necessidade de baixar ainda mais a 
percentagem do PNB; a Alemanha realizou um corte de 1,4% em 1995; a ajuda 
italiana neste mesmo ano situou-se 60% abaixo da de 1992; há dúvidas quanto 
ao desejo dos japoneses quererem incrementar a sua ajuda (ela estagnou); os 
aumentos da França, embora bem vindos, foram o resultado de anulações de 
dividas, não representando novos recursos para ao PVD; a ajuda canadiana 
decrescerá 15% entre 1995 e 1996 e atingirá 21% até 1998. 
Entre os doadores tradicionalmente generosos, a Holanda comprometeu-se a 
retomar a ajuda prestada em 1988, i.e., 0,9% do PNB; a Suécia decidiu congelar 
o seu montante em 1,78 biliões de dólares até às próximas eleições, garantindo 
um corte, em termos reais, na ajuda para os próximos 3 ou 4 anos; a Dinamarca e 
a Noruega são os únicos que permanecem acima de 1% do PNB (The reality of 
Aid:3)". (AFONSO, Maria Manuela, 1995, p. 169 e 170) 

Desde aquela data, 1995, até 2002, os montantes que os principais países 

doadores atribuíram para a ajuda ao desenvolvimento sofreu novamente algum 

decréscimo. Em 2002 a Dinamarca, o principal doador, fixou em 1% do PNB, a Noruega 

baixou para os 0.83%, a Holanda apesar das promessas ficou-se pelos 0.82% do PNB, 

Bélgica, Suiça, França e Irlanda, tradicionalmente doadores de peso estiveram todos 

abaixo dos 0.40%. 

As dificuldades orçamentais dos países doadores levaram-nos a procurar 

encontrar um melhor equilíbrio na sua política de cooperação. Assim, começou a ganhar 

mais relevo a ajuda de âmbito bilateral em detrimento dos acordos de cooperação 

multilateral. Os programas de ajuda bilateral são muitas vezes vistos pelos governos 

como uma forma de manter a influência desses países a nível mundial. 

A ajuda multilateral é dessa forma aquela que fica mais prejudicada pela opção 

tomada e a mais afectada pelos cortes orçamentais para a Ajuda Pública ao 

Desenvolvimento. 

"No ano corrente, realizaram-se negociações da AID (Associação Internacional 
para o Desenvolvimento) e do FED (Fundo Europeu para o desenvolvimento). 
Porque os recursos são escassos, parece ser cada vez maior a competição entre 
organizações multilaterais, em especial as vocacionadas para as mesmas regiões 
e/ou problemas. As pressões políticas não estão ausentes das negociações. Por 
exemplo, o Japão quer que a China continue elegível na AID e o governo francês 
pretende que a FED beneficie sobretudo a África francófona. Por sua vez, os 
cortes de financiamento dos EUA à AID são uma ameaça para os países mais 
pobres, para os quais esta organização é uma fonte financiadora essencial." 
(AFONSO, Maria Manuela, 1995, p. 171) 
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3.2.A Composição e Distribuição da Ajuda 

Para além da diminuição dos montantes disponíveis para combater o 

subdesenvolvimento a que estão vetados muitos países do nosso mundo, a quantidade 

de países que carecem dessa mesma ajuda para saírem da situação em que se 

encontram não pára de aumentar. 

Parar com a ajuda para o continente africano significará uma maior degradação 

ambiental, um aumento de doenças, de conflitos e de refugiados. 

A atenção de alguns doadores passou também a centrar-se em regiões que 

anteriormente não recebiam tão grandes percentagens de ajuda como o recebem agora. 

É o caso por exemplo dos países do Norte de África, que após o aparecimento mais 

acentuado do fundamentalismo islâmico, centrou a atenção dos países doadores que 

para ai canalizaram uma razoável percentagem das verbas para a ajuda, em detrimento 

dos países africanos a sul do Sahara, que deixaram de ser os receptores privilegiados da 

ajuda externa internacional em África como até ai vinha acontecendo. 

" A relação entre a EU e os ACP, no plano orçamental estagnou ou degradou-se. 
As palavras de Emma Bonino, Comissária Europeia da Ajuda Humanitária, em 
entrevista à revista Défis-Sud, são bem elucidativas: 
«(...) na época em que o mundo estava dividido em dois blocos políticos a África 
podia facilmente desempenhar um papel estratégico nas alianças. O valor de 
certos países media-se pela importância das suas posições geográficas e pelo 
preço a pagar para que eles se juntassem a um ou outro bloco. A importância de 
certos países de África dependia essencialmente da sua atitude em relação aos 
dois blocos e do peso do seu passado colonial. Com a queda do Muro de Berlim 
tudo mudou. O mundo deixou de estar bipolarizado a África desapareceu da 
prioridade política dos países do norte. Ela corre mesmo o risco de desaparecer 
de todas as prioridades. Os países mediterrâneos, por razões evidentes, têm 
muito mais importância aos olhos dos europeus. Alguns países africanos 
permanecem importantes na cena internacional porque são ricos em matérias-
primas ou conservam uma importância estratégica, como a África do sul. Mas eu 
creio bem que o resto de África perdeu toda a importância política ou económica 
imediata. Em matéria política não fazemos, jamais, projecções a médio e longo 
prazo. O interesse transfere-se para os países de leste ou ex-soviéticos, política e 
economicamente mais importantes hoje." (AFONSO, Maria Manuela, 1995, p. 173 
e174) 
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Em simultâneo, com a alteração da distribuição geográfica da ajuda, também as 

áreas na qual a ajuda é utilizada vem sofrendo progressivas alterações, tentando 

acompanhar as permanentes alterações do sistema internacional. 

Uma cada vez mais significativa fatia das verbas utilizadas para o 

desenvolvimento dos PVD são utilizadas para fazer face a situações de emergência e 

para socorrer regiões que são devastadas por conflitos. Como facilmente se depreende, 

esta situação leva a que exista uma redução dos índices de desenvolvimento. 

As intervenções que ao longo dos anos foram feitas por exemplo nos conflitos da 

Somália, Ruanda, Burundi, Sudão, Moçambique entre muitos outros países que sofreram 

conflitos militares, absorveu muitas das verbas que estavam destinadas ao 

desenvolvimento desses países. 

" De acordo com os relatórios do PNUD, a Ajuda não é orientada para as áreas 
prioritárias do desenvolvimento humano. A educação básica, os programas de 
nutrição, os serviços de planeamento familiar e o fornecimento de água potável 
nos espaços rurais recebem pouca atenção. As diferenças para doadores são, 
contudo, marcantes: para a Dinamarca a participação nestes sectores é de 25%, 
enquanto que para a Alemanha é apenas de 2%, e as instituições multilaterais 
atribuem-lhes cerca de 16%. Nestas, destaca-se a UNICEF que se dedica 
exclusivamente a tais questões. Dentro dos sectores prioritários, a distribuição 
dos recursos favorece os centros urbanos relativamente às zonas rurais; o ensino 
superior recebe mais apoio do que a educação básica e, os cuidados primários de 
saúde beneficiam de menos de 30% do total consagrado a este sector. 
Se o ambiente se tornou uma prioridade, há ainda um grande hiato entre 
objectivos declarados e o respectivo incremento. Para o PNUD, os fins e as 
motivações da Ajuda são demasiado vastos para que a mesma possa ser eficaz. 
Ela deveria concentrar-se num reduzido número de objectivos claros e globais e, 
a partir daí, assegurar-se da ligação entre intenções e resultados. 
« Se a ajuda estivesse directamente ligada à satisfação de certos objectivos 
prioritários de desenvolvimento humano e fossem elaborados tratados mundiais 
de segurança humana, poderia ter um impacto profundo na sua distribuição. A 
afectação da APD seria determinada pela capacidade de cada país contribuir 
para a resolução daqueles objectivos. Em vez de distribuir esmolas aos clientes 
favoritos, a APD poderia chegar onde as necessidades fossem maiores. Passaria 
a ser menos uma questão de caridade e mais um investimento em segurança 
humana mundial»(PNUD: 77) 

O respeito pelos direitos humanos, apesar das dissertações, também parece não 
ser tido em grande consideração na atribuição da APD (a Indonésia e a China são 
apenas dois exemplos). A promoção da capacidade empreendedora nacional e 
da «boa governação», apregoadas nos discursos políticos da Ajuda, nem sempre 
se verificam. A necessidade nem sempre está na razão directa da ajuda, muitas 
vezes os peritos nacionais são preteridos em relação a estrangeiros, e a 
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corrupção e a centralização podem mesmo aumentar." (AFONSO, Maria 
Manuela, 1995, p. 175 e 176) 

Em suma, e conforme se pode verificar nos pontos anteriores, com o fim da 

Guerra Fria e devido às muitas alteração que dai decorreram, existem hoje novos 

desafios para a cooperação resultantes de várias situações, como são o caso da 

diminuição do volume da ajuda fruto das restrições orçamentais e da crise económica, a 

mudança na estrutura da ajuda que hoje em dia é cada vez mais bilateral em detrimento 

da cooperação multilateral, a alteração das áreas consideradas prioritárias nas quais o 

Norte de África assume cada vez uma maior importância, ao invés da África a Sul do 

Sahara que parece cada vez mais esquecida, as alterações na composição da ajuda que 

hoje se centra especialmente no combate a situações de emergência em detrimento do 

desenvolvimento a longo prazo, as condições impostas para a ajuda ser concedida 

nomeadamente a condicionalidade política, entre alguns aspectos mais que determinam 

hoje, " o início de uma nova era nas relações Internacionais da cooperação", tal como 

refere a autora Maria Manuela Afonso. 

3.3.Europa - África. Relações de Cooperação 

Pretendo neste sub-capítulo tecer algumas considerações sobre as relações de 

cooperação entre a Europa Comunitária e África, relações essas caracterizadas por dois 

grandes factores: o político e o económico, apesar de associados a outros grandes 

suportes como são os factores histórico e cultural. 

No que toca à cooperação política, e que ainda é bastante recente, estando 

portanto ainda numa fase bastante prematura e de amadurecimento, sustenta a sua base 

de intervenção numa acção comum por parte de todos os Estados membros da União 

Europeia. 

A Cooperação Política Europeia acaba por ser também um dos vectores da 

política externa europeia, apesar de até hoje se ter sempre manifestado uma certa 

impotência a este nível, ao qual não é certamente alheio o facto de estar ainda numa 

fase bastante embrionária. No entanto, e ao nível da cooperação euroafricana, podem-se 

já salientar alguns casos onde a intervenção da Europa deu os seus frutos, e refiro-me 
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concretamente ao papel desempenhado na África do Sul relativamente ao 

desmantelamento do regime do apartheid. 

Relativamente à cooperação económica, esta é sobretudo caracterizada pela 

intervenção em áreas como a exploração mineira, comércio, indústria, cooperação 

financeira, cooperação técnica, defesa do ambiente, agricultura etc. 

A este nível os montantes disponibilizados pela União Europeia para a Ajuda ao 

Desenvolvimento podem considerar-se dos mais significativos à escala mundial, 

contribuindo assim significativamente para o bolo global da ajuda internacional a África, 

um dos principais destinos da ajuda concedida. 

Para levar a cabo esta política de cooperação, a União Europeia criou vários 

programas de forma a permitir a execução e a correcta distribuição dos montantes que 

anualmente são destinados para este fim. 

Apesar de a ajuda para o desenvolvimento abranger também a Ásia e a América 

Latina, África é inquestionavelmente o principal receptor da ajuda e aquele que mais 

simpatia colhe por parte da maioria dos estados europeus. Seja por razões históricas, 

geográficas, económicas ou culturais, África e Europa sentem-se mais próximas uma da 

outra do que outras regiões. No entanto, é importante também referir que o facto de os 

europeus terem plena consciência dos problemas que afligem e devastam o continente 

africano, levam-nos quase intuitivamente, dada a proximidade geográfica e os laços 

históricos que os unem, a temer a vulnerabilidade a que estão sujeitos face à situação 

iminentemente explosiva vivida naquele continente. 

Assim, e em termos genéricos, a União Europeia apresenta três grandes fontes 

de financiamento da sua política de cooperação para o desenvolvimento: O próprio 

orçamento da União Europeia, o Fundo Europeu de Desenvolvimento e o Banco Europeu 

de Investimento. 
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CAPITULO QUARTO 

4. Portugal. Pol í t icas d e C o o p e r a ç ã o com África 

O processo de cooperação remonta ao início da descolonização e à necessidade 

de apoiar e dotar os novos países de meios indispensáveis para a consolidação das 

estruturas políticas e económicas do estado. 

Nas décadas de 50 e 60 vigorou a ideia de que todo o subdesenvolvimento se 

resolvia através da ajuda pública ao desenvolvimento; nos anos 70 criou-se a ideia de 

que a satisfação das necessidades mais primárias das populações seriam a base para o 

crescimento e desenvolvimento de uma nova ordem económica mundial; e nas duas 

últimas décadas de 80 e 90, o facto de reflectirem o insucesso do passado de muitos 

projectos de ajuda ao desenvolvimento, fez com que a actividade de cooperação 

assumisse apenas e de uma forma conjuntural o apoio a situações momentâneas, a 

maior parte decorrentes de situações de emergência e de fome. Apesar de tudo, a 

cooperação para o desenvolvimento é ainda a mais bem sucedida forma de ajuda às 

regiões mais atrasadas e desprotegidas do nosso planeta. 

No caso português, a cooperação adquiriu um maior relevo sobretudo após a 

adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia em 1986, período caracterizado 

por uma maior normalidade, após a ultrapassagem da fase conturbada que sucedeu ao 

25 de Abril. 

No entanto, e apesar deste relativo e normal afastamento: 

" A nova ordem política e constitucional resultante do 25 de Abril de 1974 
instaurou as bases para um novo relacionamento de Portugal com os recém-
independentes Estados africanos e com os países em desenvolvimento em geral. 
Porém é significativo notar que, do ponto de vista geopolítico, as vertentes 
estruturantes do relacionamento de Portugal com o mundo não se alteraram: do 
mesmo modo que o processo de participação nas estruturas europeias era algo 
que desde os finais da década de 50 se vinha efectivando (Portugal assina em 
1955 a Convenção de Estocolmo que cria a EFTA e em 1960 a Convenção de 
Paris que cria a OCDE), Portugal continuou também, logo após o 25 de Abril, a 
afirmar o seu desejo de manter relações estreitas de amizade e cooperação com 
os novos países de Língua Portuguesa em África. É assim que encontramos esse 
desejo expresso desde logo nos programas dos diversos governos provisórios 
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entre Maio de 1974 e Agosto de 1976." (Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
1995, p. 9) 

Vive-se hoje um período de crescimento das iniciativas de cooperação 

portuguesa quer bilaterais, quer multilaterais apesar das muitas dificuldades e atraso 

existentes, quer a nível técnico e humano, quer ao nível do esforço financeiro necessário 

para a ajuda pública ao desenvolvimento. 

Talvez o facto de Portugal ter sido o último país colonizador a abandonar o 

continente africano sirva de justificação para explicar a desvantagem em que se encontra 

relativamente a outros países europeus, com especial relevo para a França, país pioneiro 

da cooperação europeia com a África. 

A prova de que o nosso país passou a intervir mais decididamente nos projectos 

de cooperação foi a criação em 1991 do Fundo para a Cooperação Económica (extinto 

entretanto desde 2002), com o objectivo de conceber apoio financeiro aos investidores 

privados que pretendessem intervir em projectos com os PALOP. Este fundo consiste 

essencialmente em atribuir incentivos aos projectos considerados válidos e à concessão 

de uma linha de taxas de juro bonificadas. 

No entanto, a cooperação portuguesa não se restringe às questões económicas. 

Também dos ponto de vista cultural tem havido intervenções. Destaca-se, assim a 

criação do Instituto Camões, que veio substituir, em 1972, o Instituto da Cultura e Língua 

Portuguesa e que passou a tutelar as funções culturais ao nível da política externa do 

país. 

Em 1994, e na sequência da aposta de Portugal no âmbito da cooperação, foi 

igualmente criado o Instituto da Cooperação Portuguesa (hoje, Instituto Português de 

Apoio ao Desenvolvimento - desde Janeiro de 2003) com o objectivo de melhor 

coordenar a ajuda pública ao desenvolvimento e acompanhar mais de perto o processo 

de cooperação portuguesa em África. 

Cimentando este ciclo foi finalmente, em 1996 constituída a Comunidade de 

Povos de Língua Portuguesa (CPLP). 

Apesar de vários organismos e agentes para a cooperação terem sido criados, 

sinónimo do interesse de Portugal pela cooperação e também de algum receio de perca 

de influência nas antigas ex-colónias, não é no entanto evidente que os resultados até 
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hoje obtidos sejam no mínimo satisfatórios. É um facto que a manifestação de vontade 

demonstrada pela criação de vários mecanismos para a cooperação não é acompanhada 

por verbas adequadas para a concretização de programas no âmbito da ajuda. 

Em muitos casos a ajuda funcionou essencialmente ao nível da ajuda alimentar e 

de emergência, nomeadamente em 1993 devido ao apoio prestado a refugiados e ao seu 

repatriamento em Moçambique e ainda no apoio prestado à população angolana 

aquando do reacender da Guerra Civil naquele período. 

Segundo o IPAD, organismo responsável pela cooperação portuguesa, impõe-se 

assegurar: 

"... que os objectivos e princípios definidos encontram expressão nos programas e 
acções desenvolvidas e nas prioridades estabelecidas e que os mesmos estão 
ajustados à dinâmica do sistema internacional e à imagem e responsabilidades 
que Portugal nele tem vindo a assumir. 
É fácil constatar que, nem sempre, isso se tem verificado. 
Nesta perspectiva, entende-se que a política de cooperação portuguesa deve ser 
desenvolvida de acordo com uma estratégia mais rigorosa, definida e assumida 
pelo Governo, com a directa participação da Assembleia da República e o 
necessário envolvimento dos sectores mais directamente empenhados na política 
de cooperação, designadamente, os municípios, as organizações não 
governamentais para o desenvolvimento, as associações representativas do 
sector empresarial, as universidades, as fundações, representantes das Igrejas, 
enfim, todos os que constituem a vasta comunidade de instituições mobilizadas, 
hoje, na sociedade portuguesa, para a política de cooperação e ajuda ao 
desenvolvimento. 
Uma estratégia que deve passar pela clarificação dos princípios e dos objectivos 
da cooperação e por uma mais precisa definição das prioridades, no quadro mais 
vasto dos princípios e objectivos da política externa portuguesa e atentas às 
novas orientações e concepções teóricas no domínio específico das políticas de 
desenvolvimento. 
É neste contexto, de parceria global e de mais estreita articulação com a 
comunidade internacional e o sistema multilateral na prossecução de objectivos 
comuns, que a nossa política de cooperação para o desenvolvimento se deve 
projectar, independentemente, dos objectivos estratégicos próprios que a 
animam. 
Apesar da limitação dos recursos, a cooperação portuguesa deve, por outro lado, 
ultrapassar o ciclo de relação quase exclusiva com os países africanos de língua 
portuguesa, tornando cada vez mais em consideração a dinâmica de integração, 
que todos estes países hoje conhecem no respectivo contexto regional, e tendo, 
igualmente, em atenção outros países e outras regiões, a que estamos, 
indelevelmente, ligados por laços profundos, em África, na Ásia e na América 
Latina."(IPAD,2003, p.4 e 5) 
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Portanto, pelo que acabamos de citar, o Instituto Português de Apoio ao 

Desenvolvimento, que coordena a política de cooperação portuguesa desde Janeiro de 

2003, entende que como instrumento central da política oficial da cooperação para o 

desenvolvimento, deve tentar melhorar a intervenção portuguesa e assegurar-lhe um 

maior relevo no âmbito da cooperação e no cumprimento dos compromissos 

internacionais assumidos pelo Estado Português. 

No entanto, e apesar de Portugal participar também em planos de cooperação 

multilaterais no seio de organizações internacionais, continuamos a manter uma vertente 

muito directa ao nível da cooperação, através de um plano bilateral, no qual poderemos 

vir a obter uma maior visibilidade. Desta forma o IPAD caracteriza a cooperação bilateral 

portuguesa: 

"...pela sua concentração nos países africanos de língua oficial portuguesa, 
como reflexo dos laços históricos, linguísticos e culturais que ligam Portugal 
àqueles países, mas também como consequência histórica natural da falta de 
relacionamento político de Portugal com os países africanos durante o período de 
descolonização daquele continente e do Próprio modo como se processou a 
descolonização portuguesa (guerras de libertação nacional em três teatros de 
operações). Aliás, durante este período, Portugal, membro fundador do Comité de 
Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE em 1961, apenas pôs em prática até 1974, 
data da sua saída do Comité, programas de ajuda às ex-colónias. A partir da sua 
readmissão, em 1991, confirmou-se e consolidou-se a tendência anterior, não 
obstante os propósitos de diversificação várias vezes anunciados, mas nunca 
concretizados. 
Por outro lado, a cooperação bilateral portuguesa, além de geograficamente 
concentrada, institucionalizou um modelo descentralizado de prestação da ajuda, 
no qual intervêm, com os seus orçamentos próprios, os diversos ministérios, 
segundo as respectivas áreas de competência, os órgãos da administração local, 
sobretudo autarquias, e as entidades públicas autónomas (nomeadamente as 
universidades), não tendo até hoje sido particularmente significativa a acção 
coordenadora e avaliadora da entidade - o ICP - expressamente criada para 
assegurar a coerência das acções postas em prática." (IPAD,2003,p.8) 

Ao nível da cooperação multilateral Portugal encontra-se inserido no seio de 

algumas organizações. Realce para a cooperação multilateral realizada no quadro das 

Nações Unidas, no qual só muito recentemente (1992) é que Portugal passou de 

beneficiário da ajuda internacional, através do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, para a categoria de doador. 
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"...Só a partir de 1992, passou para a categoria de doador passando, 
concomitantemente, a ter maior visibilidade internacional: membro do Concelho 
Executivo do PNUD em 1994-96; membro do Conselho Económico e Social 
(ECOSOC); candidaturas bem sucedidas na ONU e agências especializadas, 
como a Presidência da 50a Assembleia Geral das Nações Unidas e a presença no 
Conselho de Segurança. 
Embora a Ajuda Pública ao Desenvolvimento tenha descido em 1995 e 1996, 
retomou um movimento ascendente em 1997. Portugal tem ocupado, nos últimos 
seis anos, uma posição razoável na lista dos doadores membros da OCDE. 
Recorde-se, ainda, que como estado membro da União Europeia, Portugal faz 
parte do grupo de países que é responsável por cerca de 55% do orçamento da 
ONU. 
No que respeita às agências especializadas das Nações Unidas, foram assinados 
com o PNUD (1991) e com a Unesco (1993)acordos que se consubstanciam num 
mecanismo de co-financiamento de projectos a serem concretizados nos PALOP, 
através da criação de "trustfunds". Além disso, Portugal faz "contribuições 
voluntárias" a cargo, na quase totalidade, da cooperação portuguesa para um 
conjunto de organizações multilaterais das quais se destacam: o PNUD, o PAM,-
Programa Alimentar Mundial, o HABITAT, o FNUAP - Fundo das Nações Unidas 
para a população, o PNUA - Programa das Nações Unidas para o Ambiente, o 
UNIFEM - Fundo das Nações Unidas para a Agricultura..." entre muitas 
outras.(IPAD,2003,p.11) 

No âmbito da União Europeia ena: 

"sequência da adesão à Comunidade Económica Europeia, Portugal passou a 
contribuir financeiramente para o Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED), que 
é o principal instrumento de financiamento das sucessivas Convenções de Lomé, 
sendo a capacidade contributiva dos Estados membros estabelecida de acordo 
com uma "chave de repartição" que, embora negociada, tende a assentar no peso 
relativo do PNB de cada um dos Estados membros. 
Portugal contribuiu financeiramente para o VI FED (1985-1990) com 66,15 MECU 
(0,88%), tendo, até Dezembro de 1997, sido atribuídos contratos de empresas 
portuguesas num montante global de 99,95 MECU. A nossa contribuição para o 
VII FED (1990-1995) foi de 96,14 MECU (0,88%), tendo as empresas 
portuguesas ganho contratos, até Dezembro de 1997, no montante global de 
32,07 MECU. O envelope financeiro para o VIII FED (1995-2000), suportado 
pelos quinze Estados membros, ascende a 13,132 MECU, cabendo a Portugal 
uma comparticipação de 125 MECU (0,973%)." (IPAD,2003, p.12 e 13) 

Ainda segundo o IPAD, a definição de uma política de cooperação para o 

desenvolvimento tem por base a identificação dos objectivos a atingir. Se no âmbito das 

organizações internacionais, das quais Portugal faz parte, os objectivos foram definidos a 

longo prazo, dos quais se destaca a redução para metade da população mundial que vive 
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em estado de extrema pobreza até 2015, a educação primária generalizada e o acesso a 

um sistema de cuidados primários de saúde também até 2015, ao nível de uma 

intervenção bilateral de Portugal na cooperação a curto prazo destacam-se os seguintes 

objectivos: Reforçar a democracia e o Estado de direito; Reduzir a pobreza, promovendo 

as condições económicas e sociais das populações mais desfavorecidas, bem como 

desenvolver as infra-estruturas necessárias ao nível da educação; Estimular o 

crescimento económico, fortalecendo a iniciativa privada; Promover o diálogo e a 

integração regionais; Promover uma parceria europeia para o desenvolvimento humano. 

Para além da participação e da comparticipação financeira com diversas 

organizações internacionais na área da cooperação, Portugal mantém uma política 

autónoma de ajuda ao desenvolvimento, aliás como quase todos os países que também 

integram essas organizações internacionais. 

Relativamente à participação dos municípios portugueses na cooperação, a 

posição do IPAD, apesar de manifestar o reconhecimento da importância da cooperação 

intermunicipal, não deixa no entanto de demonstrar que não pretende perder o 

protagonismo da cooperação portuguesa. 

"A relação privilegiada que se tem estabelecido entre serviços com funções 
semelhantes em Portugal e nos PALOP tem que levar em consideração as 
diferenças de repartição de competências entre níveis da administração nos 
vários países intervenientes e a sua evolução. Em Portugal, são hoje atribuição 
das autarquias locais muitas das áreas que antes estavam a cargo da 
administração central e algumas dessas áreas integram-se em domínios 
fundamentais da ajuda ao desenvolvimento, como seja o caso do ensino primário, 
do saneamento básico e da conservação do património. 
Importa não perder o valioso contributo que o conhecimento vivido da resolução 
de problemas, nestes sectores aos quais as populações são tão sensíveis, 
proporciona às autarquias locais portuguesas. Mas, também importa não 
esquecer os objectivos e opções da política de cooperação, definida a nível 
central. Conciliando estas duas vertentes, a política de cooperação deve integrar 
iniciativas das autarquias locais, apoiadas financeiramente pelo Orçamento de 
Estado, numa base contratual que estipule os domínios dessa convergência de 
interesses. Através de Protocolos com a Associação Nacional de Municípios e a 
União das Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas (UCCLA), estabelecer-
se-ão algumas condições de contratualização em torno de um programa de 
cooperação intermunicipal a preparar e executar por um grupo de missão criado 
para o efeito." (IPAD.2003, p.51) 
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Penso que, no decorrer dos próximos anos, O IPAD e outros organismos 

dedicados à cooperação, se irão aperceber de que a cooperação directa entre municípios 

é bem mais proveitosa do que o que se pensa actualmente, como também é muito 

importante o papel que outros actores da cooperação descentralizada tem tido nos 

últimos anos, como são os casos das universidades, das associações ou das ONGD. 

Exemplo do que referi é a cooperação que é feita sobretudo ao nível técnico e 

que consiste no apoio que anualmente é concedido a milhares de estudantes dos PALOP 

que frequentam cursos médios e superiores em Portugal. No entanto, esta é uma 

iniciativa sobre a qual recaem algumas criticas já que a maior parte dos "cérebros" 

formados em Portugal não regressam aos seus países de origem, não constituindo por 

isso uma mais valia a formação que lhes foi concedida, (sobre esta questão ver no 

capítulo quinto o exemplo da Câmara Municipal da Maia que concede bolsas de estudo a 

estudantes cabo-verdianos, mas que estabelece com eles um acordo tendo em vista o 

regresso dos estudantes a Cabo Verde logo que terminem os estudos em Portugal). 

Todavia, e apesar de todos os benefícios tanto para Portugal como para os 

PALOP numa cooperação mais intensa, a verdade é que na realidade aquilo que tem 

acontecido não é o mais desejado. Portugal enfrenta a concorrência de outros países da 

União Europeia que têm demonstrado ser mais concisos, pragmáticos e empreendedores 

que o nosso país e sobretudo com capacidade financeira e técnica que nos ultrapassa. 

É importante também evidenciar o papel que algumas nações têm vindo a 

assumir no próprio continente africano, nomeadamente a África do Sul, que na região da 

África Austral desponta como uma potência regional. Este país começa a assumir a 

figura de estado charneira no desenvolvimento desta região, tanto mais numa zona onde 

Portugal tem aspirações e interesses. 

É de facto ao nível da cooperação e do fomento ao investimento, um opositor 

interessante que poderá futuramente vincar ainda mais a sua predominância na região. 

Moçambique é disso exemplo, já que na zona de Zambeze, Niassa e na Beira existem já 

muitos fazendeiros sul africanos em actividade. 

Apesar de todas estas dificuldades podemos constatar que a evolução na 

cooperação portuguesa apesar de intermitente tem existido, sendo aliás uma das 
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preocupações da política externa portuguesa, ao lado logicamente do processo de 

construção europeia. 

Se já atingiu o seu espaço próprio é que ainda não sabemos, penso que ainda 

haverá um enorme campo de manobra, outras formas e métodos, outros actores que 

podem perfeitamente imprimir outro ritmo e assim conceder à cooperação portuguesa 

uma maior qualidade. Se não conseguimos competir técnica e financeiramente com 

países como a Dinamarca, a Suécia, a Noruega, a França, a Alemanha, a Holanda ou até 

mesmo a Espanha, podemos perfeitamente ultrapassa-los no que respeita ao 

conhecimento, à paixão, ao interesse que sempre tivemos, temos e continuaremos a ter 

pelo continente negro. 

Em suma, e em jeito de conclusão, referir que apesar do esforço que tem sido 

manifestado tanto pelo poder central como local, como também pela sociedade civil, 

organizações não governamentais e outros actores da cooperação, a cooperação 

portuguesa continua a apresentar dificuldades estruturais importantes, e também uma 

certa falta de coordenação, já que em muitos casos e como atrás foi referido, funciona 

sobretudo mediante certas circunstâncias momentâneas, não apresentando por isso a 

coerência e consistência desejadas. 

Porém, e apesar do contínuo esforço que tem sido feito é também um facto que 

a sociedade portuguesa ainda não terá sentido correctamente a importância da 

cooperação com a África Lusófona, como sendo aliás uma faceta crucial nos interesse 

estratégicos e na política externa portuguesa. 

Cabe ao poder político promover o objectivo da cooperação como um projecto 

nacional de importância extraordinária e onde consiga congregar o esforço dos órgãos do 

poder e de todos os agentes sociais e económicos, políticos e culturais, e onde se 

demonstre o papel que a cooperação desempenha na vida das populações mais 

carenciadas. 

oooooo 

91 



4.1.Cooperação Descentralizada - Vantagens e Desvantagens 

"A dádiva caritativa está, portanto, em vias de se institucionalizar novamente. Mas 
a dádiva não é a terra prometida. Ela pode servir para dar esperança, mas não 
podemos esperar tudo dela, pois apenas os deuses dão tudo ou deram tudo, mas 
fizeram-no precisamente porque não eram homens. A dádiva vai ajudar, mas 
espera-se pelo quê?" (GODELIER, Maurice, 2000, p. 268) 

Começo este ponto do trabalho, com uma frase de Maurice Godelier, na obra "O 

Enigma da Dádiva". Nesse seu trabalho, o autor faz uma crítica à análise feita anos 

antes, por Marcel Mauss, relativamente à dádiva e aos motivos que fazem com que ela 

exista. Godelier considera a Dádiva um mecanismo de equilíbrio natural e inerente ao 

próprio homem e que entra em funcionamento sempre que as condições sociais e 

económicas estão propicias para tal, ou seja, quando se verificam desequilíbrios. 

Num mundo cada vez mais desenvolvido e tecnologicamente avançado, como 

aquele em que hoje vivemos, a questão dos desequilíbrios e assimetrias entre as várias 

regiões do globo, são cada vez mais evidentes e propicias a tornarem-se a cada dia que 

passa, um foco de desestabilização à escala mundial. 

Em África, na Ásia, na América Central e do Sul e até na própria Europa, há 

países onde as condições de vida são muito precárias. Países onde o nível de 

desenvolvimento e os índices de crescimento são extremamente baixos. São Estados 

essencialmente do sul, marcados por fortes desequilíbrios sociais e económicos, 

nomeadamente ao nível da educação, da saúde, da distribuição da riqueza, entre muitos 

outros aspectos, e onde o acesso à satisfação das necessidades básicas é 

extremamente difícil. São portanto, países propícios a convulsões políticas e a guerras e 

que normalmente afectam toda a região onde se inserem com os graves efeitos que daí 

advém. 

Os países industrializados, conscientes da situação complicada em que muitos 

países se encontram e das repercussões que daí podem advir para o resto do mundo, 

nos últimos 30 anos, têm sido realizadas experiências de apoio ao desenvolvimento, na 

tentativa de encontrar a melhor formula de sucesso e de diminuir as diferenças entre os 

países industrializados e os países em vias de desenvolvimento. 
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A Cooperação Internacional promovida pelos municípios é um fenómeno 

relativamente recente, e que terá tido o seu início em finais da década de 80, mas que 

hoje começa a assumir um protagonismo crescente nas relações de Cooperação 

Internacional. 

O número de municípios envolvidos em actividades de Cooperação têm tendência 

a aumentar cada vez mais. Muitas vezes empurrados para a Cooperação, por laços que 

ainda se mantêm desde os períodos coloniais, por afinidades linguísticas ou até porque 

residem nas suas cidades comunidades de outros países, os líderes políticos locais têm 

apostado e envolvido os seus municípios em parcerias de cooperação nas mais variadas 

áreas, com autarquias locais de países em vias de desenvolvimento. 

No caso de Espanha por exemplo, são muitos os municípios que estabeleceram 

protocolos de cooperação com cidades e regiões da América do Sul. 

Em França também se passa o mesmo com municípios das antigas colónias 

francesas em África. 

Quanto a Portugal, são também muitos os municípios portugueses que 

celebraram programas de cooperação internacional com os PALOP. 

Cabo Verde, Guiné-Bíssau, São Tomé e Príncipe e Moçambique são os quatro 

principais receptores da cooperação com os municípios portugueses. 

Se inicialmente a educação, o desporto e a cultura eram as áreas onde havia 

maior intervenção na ajuda, hoje porém há outras áreas que começam a beneficiar 

também dos intercâmbios existentes como por exemplo, a saúde, o ambiente, a gestão e 

a administração municipal, o urbanismo e as infra-estruturas. 

Todavia, a distância que vai do discurso, daquilo que está no papel, à realidade, 

aquilo que realmente é feito, é muito grande. 

Mas apesar dos processos de cooperação internacional estarem numa fase de 

crescimento, a procura de parceiros, a forma como tudo se processa e se dá início à 

formalização da Geminação entre ambas as partes, é ainda bastante desorganizada. Tal 

como refere a Dra. Maria Manuela Afonso: 

"A procura da cooperação internacional é crescente, desorganizada, acidental 
e dependente de indivíduos. Apesar das potencialidades, não há um 
conhecimento suficiente e uma ajuda clara que permita maximizá-las. 
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Os contactos formais são normalmente estabelecidos pelo órgão máximo dos 
municípios (Edil), que se desloca aos encontros internacionais. Os 
relacionamentos pessoais são muito importantes pois muitas geminações só 
aconteceram porque os Presidentes das Câmaras se conheciam mutuamente." 
(AFONSO, Maria Manuela, 1998, p. 48) 

Relativamente às vantagens que a Cooperação Internacional pode trazer para 

ambas as partes, vou focar algumas que me parecem ser importantes e que contribuem 

para o sucesso das iniciativas levadas a cabo. 

A primeira, e que julgo ser primordial, é a aproximação, a relação directa que têm 

nas populações. É muito mais acessível para o poder local transmitir às suas populações 

a necessidade e a utilidade em cooperar e as vantagens que daí advém. É propicio o 

envolvimento das sociedades de ambas as partes, e por inerência, a consciencialização 

das pessoas sobre a interdependência países industrializados/ países em vias de 

desenvolvimento (PVD). 

O facto de existir uma união entre dois municípios, faz com que a médio ou a 

longo prazo possa existir um conhecimento mútuo, uma compreensão das culturas de 

ambas as partes, e dessa forma melhor perceber as causas da pobreza e a forma de a 

combater. Assegura a manutenção de uma dimensão humana nas relações de 

cooperação, que por sua vez ajuda a identificar as tarefas e as formas como as duas 

entidades podem trabalhar juntas. 

Um outro aspecto que considero ser importante, é a questão das limitações das 

instituições locais africanas e que pode ser apontada como um dos principais motivos ao 

reduzido progresso económico e social daqueles países. 

A descentralização e a consequente atribuição de maiores responsabilidades ao 

Poder Local em África, é visto por muitos como uma medida essencial que permitirá um 

mais rápido crescimento económico e social, e uma adequação às necessidades e 

realidades do terreno através de uma clara jurisdição e autoridade entre órgãos locais e 

centrais. A descentralização poderá assim funcionar como um instrumento potenciador 

de um bom funcionamento dos mercados, de uma maior eficácia e transparência na 

utilização dos recursos e como consequência de tudo isto, uma estabilização da 

economia. 
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"Moçambique iniciou, em princípios de 90 com o programa de reforma dos órgãos 
locais, um processo de descentralização, parte integrante de um conjunto de 
reformas políticas, económicas e administrativas em curso desde os anos 80. 
Mas apesar de motivado e iniciado internamente, o processo de descentralização 
foi e é ainda objecto de divisões internas." (FARIA, Fernanda e Ana Chichava, 
1999, p.1.) 

Este excerto retirado de um trabalho realizado sobre a Descentralização e 

Cooperação Descentralizada em Moçambique, refere-se precisamente à questão da 

importância que tem para os países africanos a existência de uma administração local 

eficiente e operante. 

Na cooperação entre os municípios portugueses e os PALOP, em muitos casos é 

colocado ênfase na formação e no desenvolvimento dos recursos locais e de 

capacidades administrativas para fortalecer as instituições locais. Estas iniciativas 

contribuem para dotar os técnicos locais de uma maior capacidade ao nível do 

conhecimento dos métodos utilizados nos países desenvolvidos e garante uma maior 

democratização, liberalização e descentralização, e consequentemente um 

fortalecimento do poder local e regional. E quem melhor do que o poder local para 

resolver os problemas das suas populações e das suas necessidades mais básicas? 

Repito aquilo que anteriormente já referi: a Cooperação Descentralizada entre Municípios 

constitui um meio privilegiado para o desenvolvimento dos países do sul, e neste caso 

concreto dos PALOP. 

Quanto às desvantagens ou dificuldades decorrentes dos processos de 

geminação, no âmbito da Cooperação Intermunicipal, também se podem referir algumas. 

Uma delas, e que considero bastante importante, é o aspecto financeiro. Muitas 

das regiões dos PALOP com as quais estão geminadas os municípios portugueses, 

estão bastante dependentes da ajuda proveniente da cooperação, o que acaba por 

causar uma dependência bastante grande face aos municípios doadores. Ora, se em 

Portugal, por factores internos, sejam eles de ordem política ou económica, se limitam os 

recursos financeiros à cooperação, isto irá afectar o município receptor da ajuda. 

Portanto, quando um processo de cooperação intermunicipal está exclusivamente 

dependente dos meios financeiros de um dos municípios, é óbvio que existem muitas 
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probabilidades das iniciativas levadas a cabo estarem sujeitas a interrupções, ou até 

mesmo serem anuladas. 

Uma das soluções para este problema, é o recurso a programas de cooperação 

que periodicamente são lançados quer pela União Europeia, quer por outras instituições 

doadoras, onde normalmente têm de participar mais de dois parceiros, e em que as 

partes são obrigadas a elaborar um plano de iniciativas, para todo o período que durar o 

programa, e ao mesmo tempo são estabelecidos timings para a disponibilização de 

verbas por parte da entidade organizadora/promotora. Normalmente, a participação 

financeira dos municípios é bastante reduzida comparada com os montantes 

disponibilizados pela entidade doadora e, como na apresentação do projecto são desde 

logo definidas as responsabilidades financeiras de cada uma das partes, isto significa 

que não deverá haver interrupção ou anulação na ajuda. 

Estes mecanismos de incentivo à cooperação lançados por grandes instituições 

mundiais, visam aumentar a capacidade financeira e os recursos humanos envolvidos 

nos projectos, e dessa forma retirar o peso dos encargos aos orçamentos municipais que 

são vulneráveis a oscilações e que obviamente limitam a capacidade de sucesso das 

iniciativas de cooperação intermunicipal. 

Um outro aspecto importante, e que é igualmente uma dificuldade nos processos 

de cooperação intermunicipal em Portugal, é o facto de muitas das pessoas e técnicos 

que estão envolvidos nos projectos não estarem devidamente preparados e informados 

para desenvolverem iniciativas que requerem no mínimo uma compreensão do quadro 

global da cooperação para o desenvolvimento e das realidades africanas. É necessário 

trabalho de investigação, de forma a adaptar a experiência dos países europeus a 

soluções localmente adequadas e relevantes. 

4.2.Cooperação e Desenvolvimento. Políticas de Cooperação 
Internacional. 

Dentro do actual processo de globalização, a cooperação para o desenvolvimento 

deve incluir na sua agenda aspectos políticos, económicos, sociais e culturais, se quer 

ser eficaz para erradicar a pobreza e atacar a raiz dos factores que estão a gerar pobreza 

e que, cruzados de forma distinta, podem gerar igualdade e riqueza. 
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Neste momento, existe uma grande discussão sobre se a globalização vai gerar 

uma maior ou menor riqueza. 

Surge neste contexto a problemática da ajuda e da cooperação para o 

desenvolvimento, que segundo alguns autores é fruto da NOEI (Nova Ordem Económica 

Internacional); logo, é um conceito novo no quadro das relações internacionais que incluí 

a transferência de recursos de um país para outro a fim de promover o desenvolvimento 

do país receptor. No entanto, quando começou a falar-se da necessidade de promover o 

desenvolvimento dos países e das regiões mais desfavorecidas, também começou a 

verificar-se uma grande confusão terminológica, derivada da utilização indiferenciada de 

termos como cooperação, assistência e ajuda. 

Por força dessa indefinição terminológica, o conceito de APD (Ajuda Pública ao 

Desenvolvimento) sofreu ao longo do tempo vários ajustes e conheceu muitas definições 

até que o CAD (Comité de Ajuda ao Desenvolvimento), em 1972, lhe deu uma definição 

que ainda hoje vigora e é considerada a melhor. Para esta instituição, a Ajuda Pública ao 

Desenvolvimento é um conjunto de recursos humanos, financeiros e materiais que, sob a 

forma de donativos ou empréstimos, são transferidos para os PVD directamente pelos 

organismos estatais do país doador ou, de forma indirecta, através dos vários 

organismos multilaterais financiados pelos países doadores. 

De um modo geral, as razões subjacentes à ajuda a África enquadram-se num 

universo mais amplo que é o dos países subdesenvolvidos. Por isso, as discussões e as 

controvérsias que sempre têm acompanhado a Ajuda Pública ao desenvolvimento aos 

países em vias de desenvolvimento também se aplicam ao continente africano. São 

várias as motivações que levam os actores da cooperação a aplicarem uma parte dos 

seus recursos na ajuda ao desenvolvimento das quais se destacam as seguintes : 

Razões Políticas, que em parte estão associadas aos interesses que existiam e que 

ainda subsistem em relação às ex-colónias. Uma parte muito considerável das verbas 

colocadas à disposição da ajuda pública ao desenvolvimento é canalizada, por exemplo 

no caso de Portugal, para os PALOP. Ainda do ponto de vista político quanto às 

motivações da ajuda, destaca-se o interesse que existe na necessidade em satisfazer 

exigências e interesses da sociedade civil, nomeadamente na busca de novos mercados 

e novas áreas de expansão para a economia e indústrias nacionais, para além 
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obviamente do interesse em manter uma influência económica e até cultural nas regiões 

receptoras. Ou seja, a APD permite a um país doador reforçar e defender as suas 

posições no seio da comunidade internacional; Uma segunda motivação está relacionada 

com questões de índole humanitário, que ganha cada vez mais peso nas decisões da 

APD a determinado país ou região, conferindo-lhe assim um carácter de emergência 

relacionado com uma determinada conjuntura. Nos dias de hoje é praticamente 

impensável e moralmente reprovável que graves situações de carência subsistam nos 

países subdesenvolvidos e, para que tal realidade se erradique ou atenue, a motivação 

humanitária da ajuda ganha cada vez maior dimensão; Uma terceira motivação da ajuda 

que se destaca tem a ver com razões estratégico-militares. De facto, os países 

subdesenvolvidos e receptores da ajuda são e serão sempre muitos mais vulneráveis a 

situações de instabilidade. Assim, a Ajuda Pública ao Desenvolvimento pode dar 

preciosos contributos para a estabilidade dos países receptores da ajuda. 

A presença de um país doador pode ser uma "arma" estratégica no âmbito da 

política internacional, como aconteceu por exemplo no período da guerra fria, no qual o 

esforço humanitário do Ocidente, em matéria de política externa, esteve muitas vezes 

relacionado com motivações anticomunistas. Apesar de tudo, esta não terá sido a única 

motivação da ajuda já que a grande aposta estratégica ocidental seria também a criação 

de sociedades africanas mais justas e equilibradas, ultrapassando a simples lógica de 

enfrentar o comunismo nessas regiões e na África em concreto; Uma quarta motivação, 

são as razões económicas, que ganharam peso no período pós-independência já que 

nesta fase as economias locais tiveram de se diversificar, modernizar e abrir ao exterior, 

havendo por isso a necessidade de aumentar a sua capacidade organizativa e 

concorrencial. Sobre esta questão Tibor Mende, refere que: 

"Os países que foram obrigados a renunciar aos seus impérios encontraram no 
auxílio o instrumento mais cómodo para prolongar a sua influência e o seu poder. 
Privados dos meios de participar de maneira decisiva na realidade das novas 
potências, estes laços tradicionais oferecem-lhes a única via decente para 
conservar a sua esfera de influência. Nesta zona restrita podem manter um 
sistema preferencial para as actividades económicas e financeiras dos seus 
cidadãos ou zonas monetárias que lhes proporcionem vantagens financeiras e 
comerciais suplementares". (MENDE, Tibor, 1974, p. 90); 
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Por fim, uma última motivação que impulsionou os estados à ajuda: a paz e a 

segurança mundial. Os Estados doadores sempre tiveram consciência de que a ajuda 

não iria garantir a riqueza e o bem-estar das regiões receptoras, mas que poderia, isso 

sim, garantir um nível mínimo de vida que poderá ser a fronteira entre a paz e segurança 

e a conflitualidade e a insegurança naquelas regiões. Este nível mínimo se não for 

garantido poderá afectar a estabilidade das relações entre os países industrializados e os 

países em vias de desenvolvimento, já que tudo isto poderá alimentar os fluxos de 

refugiados e de emigrantes rumo aos países industrializados do norte. 

Para os países ricos e industrializados é importante encorajar a coexistência 

pacífica entre as nações africanas pela via do desenvolvimento e do bem-estar e onde a 

cooperação tem assumido um papel importante de forma a conter os conflitos regionais 

africanos saídos dos processos de independência. Por outro, existe igualmente a 

intenção de fomentar a segurança regional, uma vez que os conflitos fronteiriços e inter-

étnicos têm sido uma constante no continente. 

4.3.0 futuro e a importância da cooperação descentralizada para um 
desenvolvimento sustentado. 

Neste sub-capítulo irei abordar algumas perspectivas futuras da cooperação 

descentralizada e a forma em como esta poderá contribuir para um mais eficaz combate 

ao subdesenvolvimento. 

A antiga divisão do mundo em dois blocos de poder, comunismo e capitalismo, já 

não existe. Hoje o grande desafio e ameaça é o abismo em matéria de riqueza, saúde, 

educação, direitos humanos, etc., que separa ricos e pobres. Esse abismo é 

frequentemente descrito em termos de Norte e Sul. Esse é o maior problema e o maior 

perigo com que se defronta o mundo do terceiro milénio. A outra preocupação, que segue 

de muito perto a primeira, é a degradação ambiental, estando as duas intimamente 

ligadas. Na verdade, constituem um só problema, uma vez que a riqueza gera consumo, 

mas também gera lixo. Esse lixo e essa destruição, que aumentaram muito com a 

produção e com o rendimento, ameaçam o esforço em que vivemos e nos 

movimentamos. 
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"Qual o tamanho do abismo entre ricos e pobres? Em poucas palavras: a 
diferença em termos de rendimento per capita entre a mais rica nação industrial, a 
Suíça, e o mais pobre país não industrial, Moçambique, é de cerca de 400 para 1. 
Há 250 anos, esse hiato entre o mais rico e o mais pobre era talvez de 5 para 1." 
(LANDES, David S., 2001, p. 20) 

A distância entre os ricos e os pobres continua a aumentar. Alguns países estão 

cada vez mais pobres, em termos relativos e, por vezes em termos absolutos. Os 

Estados continuam separados entre eles por um enorme fosso em relação aos seus 

rendimentos e às suas riquezas. As causas do subdesenvolvimento são muitas, assim 

como as características que nos levam a classificar os países como subdesenvolvidos: 

" As características do subdesenvolvimento são muitas. De facto, dissemos 
noutro trabalho, os autores falaram de taxas de natalidade elevadas; população 
numerosa; actividade económica girando à volta sobretudo do sector primário; 
rendimentos e consumos por habitante reduzidos; carência de protecção e 
medicamentos, etc. Neste lugar insistimos sobre a pobreza e a não satisfação das 
necessidades fundamentais (alojamento, água potável, saúde, educação, etc.)as 
desigualdades internas enormes entre a minoria da população privilegiada e a 
imensa maioria das pessoas muitíssimo pobres; o crescimento demográfico 
acentuado, resultante do aumento das taxas de natalidade e da diminuição das 
taxas de mortalidade; e a coexistência da sociedade tradicional 
(predominantemente rural) com a sociedade moderna (com bancos, indústrias, 
etc.). 
Alguns analistas consideraram a industrialização sinónimo de desenvolvimento e 
pensaram que ela atrairia para os países subdesenvolvidos os mesmos 
benefícios que atraiu para os países desenvolvidos. A industrialização foi 
apreendida e desejada como se fosse o caminho necessário para conseguir o 
desenvolvimento dos países subdesenvolvidos. Parece inegável que a 
industrialização, orientada pelo modelo ocidental, favoreceu o desenvolvimento 
de alguns países subdesenvolvidos que seguiram determinadas regras. Mas, não 
parece que se deva aplicar esse modelo com a esperança de alcançar sempre o 
desenvolvimento integral de todos os países subdesenvolvidos. 
O desenvolvimento deve atingir o ser humano: deve responder às necessidades 
da pessoa (deve atender ao emprego, à pobreza, aos sectores tradicionais, aos 
valores locais, às diferenças culturais, à vida rural, etc.) e facilitar a realização da 
pessoa humana no contexto dos países, das culturas e do meio ambiente: o 
desenvolvimento deve ser integral: exige a satisfação das necessidades materiais 
e das necessidades não materiais e exige também o respeito pelos direitos 
humanos e o combate à discriminação. Porque o homem é, simultaneamente, um 
ser económico, cultural, social, moral, etc." (MARTINS, Manuel Gonçalves, 1995, 
p.149e 150) 

100 



E por conseguinte vital, que as nações ricas e industrializadas interpretem a 

cooperação não como um sentimento de caridade, porque isso não resolve o problema, 

mas sim como um meio crucial para se obter a paz e a estabilidade em todo o mundo. 

O poder local ou as ONG's não substituem certamente o estado na resolução de 

todos estes problemas, mas são complementares na tarefa de promover um 

desenvolvimento sustentado. São certamente a par da sociedade civil ou até de grupos 

privados, actores importantes para a cooperação. 

No entanto, toma-se importante estabelecer regras muito claras, por forma a que 

a cooperação se faça de forma concertada e utilizando os mecanismos correctos. É 

neste sentido, que eu julgo que o Poder Central, o Estado, tem um papel fundamental. 

Deve criar mecanismos quer logísticos, quer diplomáticos e financeiros, que incentivem 

os municípios à cooperação intermunicipal. No fundo, desburocratizar, criar condições 

que facilitem os intercâmbios e que garantam o acesso a fundos financeiros que possam 

ser utilizados pelos municípios, para que ponham em prática os planos de cooperação 

que definiram. 

A cooperação intermunicipal agrega um conjunto relevante de potencialidades, 

que não deve ser de forma alguma desprezado. O facto de ser um dos modos de 

cooperação que mais proximidade tem com as populações pode funcionar, como se 

pretende, como um instrumento de educação para a consciência pública sobre a 

interdependência entre países industrializados e os países em vias de desenvolvimento. 

Creio também que o Estado deve fomentar a formação, como regra fundamental, 

para que o Poder Local tenha acesso aos programas promovidos, de forma a que quer 

as ONG's, quer as Câmaras Municipais ou a sociedade civil, intervenham no processo da 

cooperação descentralizada com um real conhecimento do que é a cooperação, da 

importância que tem para o futuro da humanidade e de como deve ser realizada, para 

que os esforços feitos não sejam em vão. 

Sobre isto falo por experiência própria, já que profissionalmente esta é a minha 

área. Não é que tenha muita experiência na cooperação que se realiza entre países 

industrializados e os PVD, já que até à bem pouco tempo a base essencial do meu 

trabalho centrava-se essencialmente numa ligação com regiões e municípios da Europa, 

mas estava convencido de que a cooperação com o sul se fazia nos moldes que até aqui 
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vinha utilizando, quer com S. Nicolau, quer com Nampula, com quem a Câmara Municipal 

da Maia têm também laços de amizade e cooperação. 

Quando se coopera e se dá algum material, é importante saber qual o impacto 

que esse material irá ter no país receptor. A cooperação não é colocar 50 recipientes do 

lixo e 30 extintores num contentor, e enviar para Cabo Verde e ficar convencido de que 

estamos a resolver coisas importantes e a contribuir para o desenvolvimento. É 

importante termos a noção da realidade. É importante capacitar os municípios receptores 

de que devem também cooperar e demonstrar-nos o porquê de necessitarem de 

determinada ajuda. 

Percebi também, que a Cooperação Descentralizada é colectiva, ou seja, que um 

dos aspectos essenciais é a intervenção de todos os parceiros, é a procura da 

complementaridade, é a gestão descentralizada do processo e a obrigação de o parceiro 

receptor intervir. 

Compreendi igualmente que os resultados que se pretendem atingir são mais 

vastos e abrangentes do que eu julgava. Não são apenas acabar com a fome e a 

pobreza ou a dificuldade de acesso a bens essenciais como a educação ou a saúde. 

O objectivo é também intervir na raiz desses problemas, dar capacidade e 

autonomia para que as comunidades locais, consigam elas próprias e de forma 

independente construir o seu futuro. E é neste sentido que, em meu entender, a 

cooperação técnica e a formação constituem um instrumento demasiado importante para 

que não seja utilizado. Ou seja, não há cooperação nem desenvolvimento sem o 

empowerment, sem a capacitação. No fundo quer dizer, dá-lhe a cana e não o peixe. 

Antes de terminar este sub-capítulo, gostaria ainda de focar um aspecto que me 

parece importante, tanto mais que se tem falado nos últimos tempos com insistência da 

forma como Portugal encara o facto dos países africanos de expressão portuguesa, 

estarem a enveredar por manter ligações mais fortes com os estados vizinhos e ponham 

de lado: 

"o património histórico comum aos povos do antigo império, à participação da 
língua e dos valores miscigenados à cooperação no mundo globalizado, à 
formação de padrões de intervenção participada na comunidade internacional." 
(MOREIRA, Adriano, 2001, p. 19.) 
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Portugal pertence à União Europeia, Angola ficará abrangida no espaço liderado 

pela África do Sul, Moçambique entrou para a Comunidade Britânica e Cabo Verde, 

Guiné e São Tomé são atraídos para a área de influência francesa. 

Já que tem sido difícil para o governo português preservar os laços que nos unem 

com os PALOP, (nem mesmo a CPLP, nascida a 27 de Julho de 1996, têm obtido bons 

resultados, apesar de ter sido criada para o efeito), porque não apostar na cooperação 

descentralizada? O Estado poderia ditar as regras. Estabelecia os pressupostos 

essenciais para se cooperar. Delimitaria os objectivos e criaria condições financeiras. O 

poder local, as ONGs, a sociedade civil, seriam os parceiros, os executantes dos 

projectos. 

Ao dizer isto, não significa que eu seja paternalista, mas obviamente que como 

português que sou, nutro pelas antigas colónias portuguesas mais vontade de 

aproximação, de cooperar, do que com qualquer município de outro país africano ou do 

mundo. 

Apesar de um grande número de Protocolos de Cooperação entre municípios 

portugueses e africanos, terem surgido do acaso, outros há que são fruto de uma 

estratégia planeada e que se baseiam em motivações bem claras que passam por razões 

políticas, humanitárias, económicas, técnicas ou até mesmo pelo simples desejo dos 

municípios se internacionalizarem, de fazerem contactos com outras culturas, com outras 

regiões do mundo, sobretudo se falarem português e se tiverem um passado tão próximo 

de Portugal como são o caso dos PALOP. 

Existem portanto muitas incentivos para os municípios portugueses se 

envolverem na cooperação intermunicipal, falta todavia um maior apoio por parte do 

Estado para que este processo evolua com sucesso. 

4.4.A Política Portuguesa de Cooperação 

A política portuguesa de cooperação para o desenvolvimento insere-se num 

contexto internacional cada vez mais preocupado em assegurar uma efectiva 

coordenação entre as diversas intervenções bilaterais e multilaterais de modo a que os 

recursos destinados à cooperação para o desenvolvimento possam ser geridos com mais 

eficácia e racionalidade. 
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As principais instituições multilaterais que actuam no domínio da cooperação para 

o desenvolvimento - instituições do Grupo Banco Mundial, Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), outras agências especializadas e União Europeia - têm 

vindo a fazer um grande esforço no sentido de contribuírem para a criação de 

mecanismos capazes não apenas de evitar o desperdício e má aplicação dos recursos 

disponibilizados, mas principalmente introduzir métodos de trabalho destinados a permitir 

o desenvolvimento de abordagens específicas relativamente a cada um dos países 

beneficiários da ajuda e da própria região em que os mesmos se integram. 

Nesta linha serão de referir os documentos elaborados pelo Banco Mundial e pelo 

PNUD, respectivamente, Comprehensive Development Framework e United Nations 

Development Assistance Framework, como pedras angulares de uma política que aponta 

para a coerência dos diversos intervenientes, para a potenciação dos esforços dos vários 

parceiros e para estratégias de desenvolvimento que permitam a cada beneficiário 

passar de objecto a sujeito, interveniente no seu próprio processo de desenvolvimento. 

Portugal participa neste esforço internacional quer através da sua intervenção nos 

grandes instituições internacionais, quer principalmente através da sua política bilateral 

de cooperação, onde se inclui também a cooperação intermunicipal. 

Esta política tem vindo a ser gradualmente reformada, através da implementação 

de uma estratégia que, tendo começado pela identificação dos recursos afectados e dos 

agentes empenhados na cooperação para o desenvolvimento, visa não somente a sua 

concentração numa única entidade, mas acima de tudo a criação de condições práticas 

para a existência de um comando político unificado que possa definir objectivos, 

estabelecer prioridades e, acima de tudo, dispor de meios que tornem a sua prática, tanto 

quanto possível, concordante com as programações realizadas. 

A primeira fase desta reforma permitiu inventariar os recursos disponíveis e 

ensaiar os primeiros exercícios de programação global, quer através dos programas 

integrados de cooperação, quer mediante a assinatura com os principais parceiros de 

programas trienais de cooperação. 

A partir do ano de 1999, foi elaborado um Programa Integrado de Cooperação, e 

do respectivo orçamento. Foi uma medida fundamental para o Instituto da Cooperação 

104 



Portuguesa, já que desta forma se passava a conhecer na integra o orçamento disponível 

que disperso por todos os organismos públicos é anualmente afecto à cooperação. 

A partir de 2002, o Programa Integrado de Cooperação passa a estar mais 

intimamente ligado, tanto nas suas prioridades como nas afectações financeiras, à 

programação trienal que é feita com cada um dos países parceiros e às opções políticas 

assumidas pelo governo. 

Esta nova forma de programação traduz-se num substancial esforço de 

concentração em sectores prioritários para ambos os parceiros, com o objectivo legitimo 

de rentabilização e bom uso dos recursos afectos à cooperação entre ambas as partes. 

Com vista a este objectivo os exercícios de programação tiveram o seu ponto de partida 

na definição, a nível político, das áreas prioritárias para a cooperação segundo dois 

critérios: as prioridades para o desenvolvimento do país parceiro e as mais-valias 

específicas da cooperação portuguesa. A aplicação destes dois critérios permitiu que, 

em cada caso, se identificassem os sectores de melhor aplicação dos recursos da 

cooperação portuguesa. 

A partir de 2002, o Instituto da Cooperação Portuguesa deixou de ser apenas um 

mero financiador de projectos de cooperação, concentrando de ai em diante as suas 

actividades naquilo que são as suas competências fundamentais: 

• Apoio à definição, elaboração e avaliação das acções da cooperação portuguesa; 

• Programação da cooperação a nível global e com cada país; 

• Participação nas instâncias multilaterais de cooperação; 

• Avaliação de projectos e programas de cooperação. 

A criação da Agência Portuguesa de Apoio ao Desenvolvimento (APAD) veio 

dotar o sistema da cooperação de um centro de financiamento e execução que permite 

sustentar as prioridades definidas sob orientação política. Inverte-se desta forma a 

relação que existia entre disponibilidade sectorial de financiamento e programação, 

passando a programação a comandar a distribuição dos recursos financeiros em vez de 

se fazer a programação em função das diversas fontes de financiamento das verbas 

públicas. 

Desta forma, a Agência Portuguesa de Apoio ao Desenvolvimento assume em 

pleno as suas responsabilidades enquanto agente principal de financiamento da política 
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de cooperação, evoluindo no sentido de ser cada vez mais a entidade responsável pela 

identificação e execução de projectos no quadro fornecido pelos exercícios de 

programação. Com este novo mecanismo a cooperação baseada na oferta passou a uma 

cooperação baseada na procura e na identificação dos domínios estratégicos de 

intervenção, o que obrigou a um reforço substancial das equipas a trabalhar no terreno. 

O reforço das delegações técnicas de cooperação implicou uma diferente forma de 

trabalhar, muito mais desconcentrada, algo que se revela fundamental dadas as grandes 

distâncias físicas envolvidas e a impossibilidade de gerir o quotidiano da cooperação sem 

estar imerso nas realidades locais. 

Estas transformações ocorridas no seio das políticas de cooperação portuguesa, 

permitiu colocá-la como interlocutora relevante e participante nas principais instituições 

internacionais, designadamente ao nível das Nações Unidas e outras Agências 

especializadas, Banco Mundial, OCDE e União Europeia, instâncias de relevo 

preponderante na definição das grandes linhas da cooperação internacional para o 

desenvolvimento. A consciencialização em pleno desta responsabilidade torna-se 

especialmente importante neste período em que a coordenação internacional do trabalho 

dos doadores se vem afirmando como instrumento indispensável na cooperação 

internacional, remetendo para um lugar marginal e residual os doadores que não sabem 

actuar nos contextos multilaterais. 

A ausência de um adequado enquadramento político levou a que durante muitos 

anos as actividades de cooperação se tenham desenvolvido de forma avulsa e dispersa. 

O esgotamento desse modelo levou a que nos anos mais recentes se tenha procurado 

racionalizar as áreas de intervenção da cooperação portuguesa, identificando sectores 

prioritários de acordo com dois critérios fundamentais. 

O primeiro diz respeito às necessidades mais prementes dos países parceiros, 

claramente identificados nos documentos orientadores das estratégias de 

desenvolvimento desses países. Exactamente por serem países menos avançados, na 

classificação das Nações Unidas, os países parceiros têm múltiplas carências em todos 

os sectores económicos, sociais e institucionais. Porém, as estratégias de 

desenvolvimento têm de assentar numa identificação clara de prioridades e é hoje 

consensual que a redução da pobreza, e muito em especial o acesso à escolaridade, 
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bem como o acesso à formação profissional e apoio à criação de emprego, e saúde 

básica, são a pedra basilar de qualquer estratégia de desenvolvimento. Em cada país 

esta realidade assume contornos diferentes e a cooperação portuguesa deve procurar, 

através da programação trienal, elaborar uma estratégia de intervenção que apoie e 

reforce os esforços das autoridades nacionais. 

O segundo relaciona-se com a mais-valia específica da nossa cooperação nos 

países de língua portuguesa, num contexto de envolvimento de várias cooperações 

bilaterais e multilaterais em cada país. Assim, os factores que conferem à cooperação 

portuguesa potencialidades únicas radicam na língua comum e no conhecimento 

histórico. O factor linguístico justifica uma maior intervenção nas áreas da educação e da 

formação, enquanto que a experiência histórica, naquilo que nos legou em aspectos 

comuns em algumas áreas, aponta para a importância de se apoiar o enquadramento 

institucional, desde o reforço da capacidade do Estado à promoção de condições de 

governação. 

Uma política de cooperação eficaz exige uma concentração em sectores 

específicos. Assim, deve ser dada especial atenção à afectação dos recursos disponíveis 

às áreas prioritárias, tendo em conta os objectivos estratégicos e as necessidades dos 

países beneficiários. 

É neste sentido, que as directrizes traçadas pela Política de Cooperação 

Portuguesa, definiu que à semelhança de outros países doadores, deverá privilegiar-se 

as abordagens sectoriais ao invés da abordagem projecto a projecto, evitando assim a 

dispersão de recursos, o fraco impacto e a ausência de visibilidade. 

No seu conjunto, a cooperação portuguesa dirige-se prioritariamente a quatro 

áreas de intervenção estratégica: a educação, a redução da pobreza, o reforço 

institucional e a governação e o apoio às actividades económicas. 

Devemos ainda destacar a importância atribuída à formação profissional, uma 

aposta presente em todos os âmbitos da cooperação portuguesa, atravessando e 

consolidando a ligação entre as quatro áreas prioritárias, e cujo contributo para a 

valorização e desenvolvimento de recursos humanos e do sistema de educação-

formação constitui uma significativa opção estratégica da cooperação portuguesa. 
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A educação básica, a alfabetização e o acesso à escolaridade estão na primeira 

linha de prioridades para a criação de condições para o desenvolvimento económico e 

social dos países beneficiários da ajuda. Com os principais destinatários da cooperação 

portuguesa, Portugal partilha um meio de comunicação privilegiado, a língua portuguesa, 

facto que constitui uma mais-valia fundamental e uma responsabilidade primordial na 

cooperação nesta área. 

A cooperação portuguesa atribui uma importância especial à educação básica. 

Esta prioridade inverte a tradição de apoio maioritário na área do ensino superior e 

reflecte-se numa redistribuirão progressiva de verbas nesta área. Não se trata apenas de 

apoios ao ensino primário em sentido restrito, mas de apoios vários ao nível da 

alfabetização, da educação básica não formal para adolescentes e adultos (disseminação 

de informações sobre riscos , tais como a SIDA), e a criação de políticas que favoreçam 

grupos desfavorecidos e marginalizados, centrando a sua actuação em critérios de 

qualidade de ensino. 

O apoio ao alargamento e melhoria da qualidade do ensino secundário será a 

sequência lógica do esforço que se aplica ao ensino básico. 

O ensino superior surge igualmente como uma componente indispensável ao 

desenvolvimento no domínio da educação, já que a garantia de um bom nível de 

qualificação neste grau de ensino é determinante no desempenho noutros níveis de 

ensino. Igualmente importante é o seu contributo para o desenvolvimento e consolidação 

das instituições, assumindo-se como sustentáculo do desenvolvimento em geral. 

Na área da educação também se destaca o papel do instituto Camões, 

designadamente no investimento das áreas dos recursos humanos dos diversos países, 

na criação de infra-estruturas e de centros de recursos locais no apoio ao funcionamento 

e criação de departamentos de português. 

A educação e formação assumem-se, cada vez mais, como factor de 

desenvolvimento individual e colectivo dos cidadãos e das sociedades, quer como 

finalidade desse mesmo processo de desenvolvimento. Por outro lado, a educação e 

formação são um processo permanente, conducente quer ao incremento de aptidões 

pedagógico-técnico-científicas para inserção e intervenção consciente na profissão e na 

transformação social, quer ao desenvolvimento das responsabilidades de cidadania e à 
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melhoria da qualificação académica dos recursos humanos. É nesse quadro que se 

justifica o forte investimento da cooperação portuguesa na educação e formação, ao nível 

dos ensinos básicos, secundário e superior. 

No que respeita à formação profissional, é consensual que ela constitui um 

instrumento fundamental de qualquer política de desenvolvimento assente na 

competitividade, no aperfeiçoamento da qualidade, na rentabilidade dos recursos, na 

inovação e na actualização de tecnologias e métodos de gestão e produção. Esta 

aquisição e desenvolvimento de competências e atitudes, encarada na dupla perspectiva 

de satisfazer as necessidades do mercado e as do próprio cidadão, deve ser concebida 

como atitude estratégica e não como mero recurso conjuntural para funções 

profissionais. Só assim se constituirá em factor de desenvolvimento, pois é a melhoria de 

formação de recursos humanos para áreas de desenvolvimento que permitirá melhorar a 

produtividade, gerar novas oportunidades e criar outras necessidades, aspectos que 

levam ao crescimento e estimulam a actividade económica e social no seu todo. 

É indissociável a relação entre a progressão da pobreza e da exclusão social e os 

problemas associados ao desemprego e à instabilidade no mercado de trabalho. Neste 

sentido, não é surpreendente que uma política de desenvolvimento centrada na luta 

contra a pobreza, passe por estratégias na área do emprego, e da formação profissional 

em particular. 

As situações de guerra, as calamidades naturais e o estado precário da 

assistência sanitária são factores, entre outros, que criam um elevado número de 

pessoas portadoras de deficiência, engrossando as estatísticas da exclusão social nos 

países parceiros da cooperação. Neste sentido, também está previsto pelo governo 

português promover apoios para a criação de condições que incentivem o 

desenvolvimento do ensino especial e o acesso a estabelecimentos de ensino ou escolas 

especializadas. 

O papel da cooperação passa, necessariamente, pelo reforço das capacidades 

institucionais e da boa governação. Para tal, torna-se imprescindível o apoio à formação, 

revisão dos principais instrumentos legais, o reforço das instituições democráticas, 

nomeadamente o apoio à policia, ao sistema judicial, a realização de reformas destinadas 
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a aumentar a eficácia dos serviços públicos e a capacidade de concepção das políticas 

na área social. 

A cooperação portuguesa assume como principal prioridade estratégica a luta 

contra a pobreza. A redução para metade da extrema pobreza até 2015 é assumida por 

todos os Estados como um objectivo fundamental. Esta meta, defendida em termos de 

dignidade humana, deve também ser compreendida como o comprovam a generalidade 

dos estudos mais credíveis e as estratégias das instituições internacionais mais 

credenciadas, como ponto de partida para o desenvolvimento económico. A experiência 

internacional ao longo de décadas de cooperação para o desenvolvimento demonstra o 

fracasso sem excepções de modelos que ignorem a necessidade de reduzir a pobreza. 

Não é por acaso que no seu relatório de 2000/2001 sobre o desenvolvimento mundial, o 

Banco Mundial coloca o combate à pobreza no centro da sua actividade. 

A estratégia de redução da pobreza, deverá ser enquadrada com outras 

estratégias de desenvolvimento humano, em especial nas áreas da educação, saúde, 

agricultura e ambiente. 

Assim, a pobreza não deverá ser abordada de forma simplista, mas sim analisada 

no seu todo, nas suas mais variadas vertentes, e tendo em atenção que a pobreza é a 

causa e não só consequência do subdesenvolvimento. É imperativo que estas questões 

se vejam reflectidas nas políticas, programas e estratégias de cooperação, procurando 

articular um conjunto de estratégias de redução da pobreza. E aqui cabem não só as que 

resultam, em especial das intervenções nos domínios da saúde e escolaridade básicas, 

mas também os projectos no domínio da protecção social, os projectos de apoio a 

actividades associativas ou cooperativas na produção e na comercialização de bens e 

serviços, ou ainda os programas de inserção na vida activa, integrando a formação 

profissional e o apoio à criação de emprego e ao auto-emprego. 

É portanto, na busca desse objectivo de redução da extrema pobreza até 2015, 

que se baseia a programação da política de cooperação portuguesa, segundo um modelo 

que envolva ministérios, câmaras, sector privado e organizações da sociedade civil dos 

países parceiros, estimulando a participação destas através de adequados instrumentos 

de parceria e promovendo a sustentabilidade dos projectos através de uma programação 

de médio prazo, das várias intervenções e dos compromissos assumidos pelas parcerias 
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constituídas, onde Estados doadores e países beneficiários se relacionam nas várias 

estratégias de redução da pobreza. 

Relativamente ao reforço Institucional e governação, de referir que a erradicação 

da pobreza, identificada como principal prioridade na cooperação para o 

desenvolvimento, exige reformas nos mais diversos níveis da sociedade. Para além das 

reformas macro-económicas, o respeito pelos princípios da democracia, dos direitos 

humanos e do estado de direito constituem elementos fundamentais. Nesta linha, 

integram-se as preocupações com o desenvolvimento institucional e com o 

desenvolvimento das capacidades, aspectos realçados também por outros organismos, 

nomeadamente o PNUD, na necessidade de centrar o desenvolvimento nas pessoas, e o 

Banco Mundial, no reconhecimento do papel das instituições na gestão eficaz do 

processo de desenvolvimento. 

Reduzir a pobreza, criar um ambiente propicio ao fortalecimento do sector privado 

e promover o acesso das populações aos benefícios gerados pelo desenvolvimento, 

pressupõe o reforço da democracia e do estado de direito nos países mais pobres. A 

democracia proporciona às populações a participação na definição das políticas de 

desenvolvimento e o controlo da sua execução, conferindo aos representantes do poder 

político legitimidade para, em parceria com os países doadores e as organizações 

internacionais, encontrar as formas de cooperação que melhor servem os seus 

interesses mútuos. O Estado de Direito é a garantia de segurança nas relações entre os 

cidadãos e entre estes e as instituições e, como tal, essencial ao desenvolvimento de um 

clima favorável ao progresso económico e social. 

Contudo, não obstante as melhorias que se tem verificado nos últimos anos, a 

cooperação portuguesa continua a apresentar muitas lacunas. Baseia-se sobretudo nas 

instituições, na legislação, nas declarações de princípios. Ou seja, existe a intenção mas 

na prática falham muitos aspectos como por exemplo o volume de verbas destinadas à 

cooperação serem ainda muito reduzidas, o número de pessoas envolvidas não é ainda 

suficiente e em muitos casos a preparação não é a mais adequada, o papel das 

Embaixadas nos processos de cooperação é quase nulo quando deveriam ter um 

desempenho importantíssimo neste tipo de acções, não se aproveitam devidamente as 
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comunidades locais e menospreza-se a utilidade que poderia ter a cooperação 

descentralizada em particular a realizada entre municípios. 

Sobre este último aspecto gostaria de referir que em Espanha a situação é algo 

diferente, já que a cooperação intermunicipal é considerado um espaço privilegiado para 

criar redes de solidariedade entre povos. Estas redes são construídas a partir da 

participação dos cidadãos em associações diversas, sindicatos, escolas, etc. O 

município estando mais próximo do cidadão tem a responsabilidade de colaborar com 

estas iniciativas sociais, no âmbito do apoio às iniciativas locais, de coordenação de 

esforços e de sensibilização, orientada para um maior equilíbrio entre os países ricos e 

industrializados e os países subdesenvolvidos. 

Em Espanha, tal como em Portugal, nem sempre os municípios tem orçamentos 

capazes para levar um projecto de cooperação até ao fim. A solução encontrada foi a de 

criar Fundos de Cooperação, que são instituições sem fins lucrativos, que reúnem e 

coordenam os municípios e instituições publicas e privadas com a finalidade de criar um 

fundo económico que contribua para o desenvolvimento dos municípios dos países mais 

necessitados. O seu âmbito territorial é a Comunidade Autónoma em que se inserem, 

sendo que os municípios são os protagonistas da vida e acção dos fundos ( Fons Catalá 

de Cooperació ai Desenvolupament; EusKal Fondoa; Fondo Galego de Cooperación, 

etc.). 

O objectivo dos Fundos de Cooperação é o da gestão conjunta dos recursos 

económicos que as diferentes entidades destinam à cooperação com os países 

subdesenvolvidos. O Fundo evita o risco da dispersão de iniciativas e tenta criar um 

programa de trabalho solidário com um perfil próprio, a fim de superar as limitações da 

cooperação centralizada, propiciando projectos e acções de grande envergadura, 

impossíveis de serem levados adiante por um único município. 

Esta forma que é utilizada em Espanha para promover a cooperação 

intermunicipal, tem garantido resultados e cativa cada vez mais os municípios a 

desenvolverem iniciativas de apoio com os seus parceiros menos desenvolvidos, 

sobretudo na América do Sul, sendo que o exemplo referido é também uma 

demonstração de que o poder central reconheceu a importância da cooperação 

descentralizada, algo que a meu ver ainda não sucedeu em pleno em Portugal. 
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4.5. A Cooperação Descentralizada. Aspectos essenciais que 
caracterizam a intervenção portuguesa em África 

Cada vez mais se torna frequente ouvirmos falar sobre a cooperação. Ou melhor 

dizendo, já que é a forma mais comum de cooperar, a Ajuda Pública ao 

Desenvolvimento. 

No caso concreto dos municípios não é comum existirem muitos casos em que os 

municípios portugueses transfiram recursos para os seus congéneres africanos através 

de empréstimos ou donativos. O frequente é através de acordos de geminação ou 

cooperação, os municípios entre si realizarem iniciativas nas mais diversas áreas e que 

podem eventualmente passar pela transferências de capitais para a execução de 

determinado objectivo como por exemplo a construção de uma escola, a aquisição de 

equipamentos desportivos ou informáticos etc. 

Apesar das muitas limitações que ainda subsistem, a cooperação intermunicipal 

começa a evidenciar aspectos positivos, tornando-se por isso uma área importante na 

agenda da comunidade doadora internacional, o que inclusive tem suscitado a vontade 

desta em colocar à disposição dos municípios mais recursos para o desenvolvimento de 

iniciativas na área da cooperação. 

Assim sendo, creio que a cooperação intermunicipal deverá ser considerada 

como um meio de cooperação descentralizada, tanto mais que já está inclusivamente 

previsto na lei portuguesa que assim seja. 

A Lei 159/99 de 14 de Setembro que estabelece o Quadro de transferência das 

atribuições e competências para as Autarquias Locais, delimita, no seu artigo 13° as 

atribuições dos municípios. 

É portanto, uma das atribuições dos municípios, a cooperação externa (art.013°, 

n.° 1, ai. q)). No âmbito desta atribuição, compete ao município participar em projectos ou 

acções de cooperação descentralizada, designadamente no âmbito da União Europeia e 

da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, (art.0 31°) 

A Lei 169/99 de 18 de Setembro (com as alterações introduzidas pela Lei 5-

A/2002 de 11 de Janeiro), que estabelece o Quadro de competências e Regime Jurídico 

de Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, refere que compete à 

Câmara Municipal, no âmbito do apoio a actividades de interesse municipal, deliberar 
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sobre a participação em projectos e acções de cooperação descentralizada, 

designadamente no âmbito da União Europeia e da Comunidade de Países de Língua 

Oficial Portuguesa (art.0 64, n.° 4, al.f)) 

São várias as vias privilegiadas que os municípios utilizam para colocar em 

prática o seu desejo em estabelecer parcerias com outros municípios em África. A 

geminação é precisamente uma dessas vias, e que consiste em promover relações de 

amizade, intercâmbio e apoio entre as partes envolvidas e que podem ser não apenas as 

câmaras municipais mas também outros sectores da sociedade civil como associações 

ou ONG. 

Uma relação de geminação consiste essencialmente em promover relações de 

amizade, parceria e intercâmbios mútuos. Apesar de muitos acordos de geminação não 

passarem do papel e da manifestação de boas intenções, as potencialidades quanto aos 

resultados que se podem obter no âmbito da cooperação são grandes. Através de uma 

geminação é possível levar a cabo acções conjuntas, conceder apoio aos parceiros 

menos desenvolvidos, sobretudo em áreas que os municípios doadores estão bem 

preparados e para as quais os municípios receptores necessitam de ajuda. 

Uma geminação poderá também servir para o desenvolvimento de iniciativas de 

carácter cultural e levar ao envolvimento de diversas associações, escolas e outras 

instituições. Através deste tipo de iniciativas pode-se promover a educação para o 

desenvolvimento e assim aumentar a consciência pública sobre as relações entre os 

países industrializados e os países em vias de desenvolvimento, um maior conhecimento 

das causas da pobreza e servir de instrumento de pressão institucional, no norte e no sul, 

na promoção do desenvolvimento. 

Podem igualmente as geminações evoluir para actividades mais complexas 

associadas a interesses comerciais e políticos e de ajuda ao desenvolvimento e 

culminarem no estabelecimento de trocas económicas entre municípios. 

Uma boa parte das relações existentes entre os municípios portugueses e os 

seus congéneres africanos tem como base acordos de geminação estabelecidos, alguns 

já com mais de 15 anos, mas que por vezes são fruto de relações bem mais antigas mas 

que só recentemente foram oficializados através da celebração de acordos de 

geminação. 
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No caso concreto dos municípios portugueses, o nosso passado colonial tem sido 

um dos aspectos mais importantes e que tem potenciado o estreitar de relações entre 

municípios portugueses e dos PALOP. De referir também o impulso que tem sido dado 

por Agências Oficiais de Desenvolvimento que graças aos meios que são colocados à 

disposição tem emprestado à cooperação intermunicipal um cada vez maior interesse por 

parte de todos os intervenientes neste processo. 

As motivações para um município se decidir a investir uma parte do seu 

orçamento em actividades fora do seu âmbito local são várias. Em muitos casos os 

acordos de geminação surgem ao acaso, fruto de um determinado encontro, por exemplo 

de uma visita que é feita por autoridades locais. Outros casos há em que as geminações 

são realizadas após uma selecção criteriosa e devidamente programada. 

Mas concretamente quanto ás motivações são de referir algumas que creio 

representarem uma razoável percentagem no universo das geminações; 

Por questões humanitárias - Com a divulgação que hoje é feita por todos os 

meios de comunicação, as imagens de miséria e de dificuldades são quase diariamente 

expostas ao cada vez maior poder da opinião pública, que perante este cenário admite 

sem grande oposição a disponibilização de fundos para socorrer quem necessita. 

Por questões económicas - Não sendo este o objectivo claro de uma geminação, 

está subjacente em muitos casos o interesse em potenciar as trocas económicas e 

encontrar assim novos mercados. 

Por questões relacionadas com a proximidade geográfica, laços históricos ou a 

partilha de uma língua comum - Neste caso concreto serve como exemplo a 

aproximação que muitos municípios portugueses tem com os PALOP ou os municípios 

espanhóis tem com os seus congéneres da América latina. 

Sendo estes os aspectos essenciais que tem levado à aproximação de municípios 

dos países industrializados com os municípios dos países em vias de desenvolvimento 

outros há que também tem possibilitado a oficialização de acordos nomeadamente o 

facto de os presidentes de câmara se conhecerem mutuamente ou por exemplo um 

grupo de industriais bem sucedidos terem iniciado a sua carreia em determinado 

município africano e que aliciam as autoridades locais das vantagens em se estabelecer 

um acordo de geminação. 

115 



Uma outra via, também ela bastante utilizada no que concerne à cooperação 

intermunicipal é o estabelecimento de protocolos de colaboração. Não sendo tão amplos 

em termos de actividades como as geminações, são porém mais específicos. 

Normalmente este tipo de protocolos impõem uma intervenção ao nível técnico bastante 

intensa. Tem muito a ver com a formação de recursos humanos em áreas especificas, 

como os transportes, as vias de comunicação, a saúde, o tratamento de lixos, a 

reabilitação de património etc. É bastante comum termos municípios geminados e que no 

âmbito desse acordo estabelecem parcerias de colaboração em áreas onde se pensa 

que deve haver uma intervenção mais cuidada e profunda. 

Tanto ao nível das geminações como dos protocolos de colaboração a parceria 

normalmente é bilateral. No entanto, começa a ser mais comum as iniciativas que 

englobam vários municípios doadores já que isto permite a execução de projectos de 

maior envergadura, que se forem levados a cabo por apenas um parceiro tomam-se 

demasiado dispendiosos e correm o risco de ser projectos que devido ao seu elevado 

custo acabam por ir sendo adiados sucessivamente e nunca serem realizados. 

" O envolvimento inicial entre municípios de diferentes países tinha subjacente 
uma filosofia distinta da actual. A evolução recente veio enriquecer este 
relacionamento. Para além dos intercâmbios tradicionais, a natureza e o número 
de actividades realizadas não pára de aumentar. Nos intercâmbios tradicionais as 
actividades diziam respeito a três áreas: educação, desporto e cultura. 
Actualmente, para além destas, outros domínios fazem parte da agenda da 
cooperação intermunicipal. A saúde, o ambiente, a gestão e administração 
municipal, o urbanismo e as infra-estruturas passaram a constar da lista de 
acções encetadas pelos municípios, tirando partido de experiências e 
capacidades desenvolvidas e, por isso, partilhadas com municípios do sul numa 
tentativa de encontrar as melhores soluções para problemas idênticos. Contudo, o 
desfasamento entre o discurso e a realidade ainda é grande, apresentando-se 
como um desafio a vencer." (AFONSO, Maria Manuela, 1998, p.36) 

No entanto, e cada vez mais, começam a emergir outros interesses, já atrás 

referidos, e que são os interesses comerciais, económicos e políticos. Muitos municípios 

tem optado por organizar seminários e missões empresariais por forma a dar a conhecer 

a potenciais investidores das vantagens que existem em promover trocas comerciais e 

em investir nos municípios com os quais estão geminados ou tem protocolos de 

colaboração, e que poderão beneficiar de todo o apoio e cobertura institucional que será 
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garantida, para além obviamente de estarem a contribuir para o desenvolvimento das 

regiões mais carenciadas. 

Relativamente ao financiamento para levar a cabo este tipo de iniciativas 

normalmente os municípios recorrem a fundos próprios ou a donativos privados que 

podem inclusivamente vir das mesmas empresas que aceitaram o desafio de 

desenvolver actividades comerciais com os parceiros africanos e que fruto dessa aposta 

tem colhido dividendos financeiros importantes. Igualmente de agências oficiais de 

cooperação tem sido disponibilizadas verbas para fazer face a despesas associadas a 

iniciativas na área da cooperação. 

Existem igualmente organizações internacionais que contribuem acentuadamente 

para a promoção da cooperação intermunicipal através da disponibilização de fundos que 

estão à disposição dos municípios que devem no entanto cumprir com rigor os 

parâmetros estabelecidos que apesar de serem rigorosos não são tão burocráticos e 

exigentes como aqueles que são postos à disposição pelas autoridades governamentais. 

É neste tipo de programas de cooperação promovidos por organizações 

internacionais, que normalmente aparecem as Associações Nacionais de Municípios. 

Tem por norma um papel de divulgação e promoção junto dos municípios dos programas 

que com regularidade são lançados em prole da cooperação. No fundo são 

intermediários, seleccionando projectos e distribuindo os fundos, promovem encontros de 

diversos tipos (seminários, conferências e outros encontros públicos), estabelecem o 

primeiro contacto entre os municípios que pretendem estabelecer um Protocolo de 

Colaboração com acesso aos fundos de apoio a este tipo de iniciativas, entre outros 

aspectos. 

No fundo, uma Associação Nacional de Municípios acaba por desempenhar um 

papel importante, já que oferece oportunidades para cooperar, colaborar e interactuar 

com os municípios. 

"Representa os interesses gerais municipais face a outros níveis de governo, 
particularmente ao nível nacional e serve de instância de consulta informando os 
municípios em assuntos e matérias que considera importantes. O apoio ao Poder 
Local e a melhoria da sua qualidade, o estímulo à interacção e cooperação entre 
os seus membros e a promoção do desenvolvimento são também objectivos 
desta associação, como acontece com as suas congéneres noutros países". 
(AFONSO, Maria Manuela, 1998, p.59) 
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No âmbito das iniciativas que tem levado a cabo com o objectivo de fomentar a 

cooperação destaca-se: 

"A promoção de encontros entre autarcas portugueses e dos PVD, a 
realização de seminários e conferências e o envio de circulares e notas 
informativas aos seus associados, têm sido as acções realizadas pela ANMP 
(Associação Nacional de Municípios portugueses) para fomentar o 
estabelecimento de laços e para sensibilizar os autarcas para a problemática do 
desenvolvimento e a importância da Cooperação Intermunicipal. Sempre que é 
contactada por municípios ou por associações estrangeiras, com pedidos de 
geminação, sugere o município que mais se adequa para tal e põe em contacto 
as respectivas entidades". (AFONSO, Maria Manuela, 1998, p.60) 

Apesar de ainda não existirem políticas claramente definidas a favor da 

cooperação descentralizada entre municípios, julgo que existe cada vez uma maior 

consciência do importante papel que o poder local pode vir a desempenhar na política de 

investimento no desenvolvimento das regiões mais desfavorecidas. 

De realçar a importância que as Nações Unidas tem atribuído a esta vertente da 

cooperação internacional. 

Seja por intermédio do Banco Mundial que dispõem todos os anos de avultadas 

verbas para programas de apoio à descentralização e às instituições e actores locais dos 

Países em Vias de Desenvolvimento, e que apesar de não permitirem uma solicitação 

directa dos municípios às verbas disponíveis, permitem a participação destes por 

intermédio de ONGs ou outras organizações internacionais, seja por intermédio do PNUD 

- Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que encerra a figura do 

organismo da ONU mais importante para a área da cooperação, desenvolvendo um 

intenso trabalho ao nível da atribuição de competências e responsabilidades ao poder 

local. 

Outras agências como por exemplo a UNICEF ou o Programa das Nações Unidas 

para o Ambiente desempenham igualmente um papel importante na promoção da 

iniciativa local na resolução dos problemas. 

Existem no entanto outras organizações internacionais que a par das Nações 

Unidas vem desde à alguns anos concedendo apoio e granjeando bons resultados ao 

nível da cooperação internacional, sobretudo pela importância que gradualmente vem 

atribuindo aos municípios como por exemplo a OCDE - Organização para a Cooperação 
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e Desenvolvimento Económico., o Conselho da Europa que encoraja uma maior 

participação dos municípios na cooperação norte/sul, e a própria União Europeia que por 

via de diversos programas abrem as portas à participação dos municípios. 

Em suma, tudo isto nos leva a constatar que os municípios são cada vez mais 

encarados como um elemento chave no futuro da cooperação internacional. As 

organizações internacionais tem programas próprios de cooperação intermunicipal. Em 

muitos casos os recursos disponíveis vão directamente para os municípios dos países 

desenvolvidos que fornecem assim assistência técnica aos municípios dos países em 

vias de desenvolvimento. Noutros casos, como já atrás referimos, as verbas são 

colocadas à disposição das Associações de Municípios que por sua vez se encarregam 

de as disponibilizar para os seus associados. 

No entanto há muito quem defenda a ideia de que um processo de geminação 

não tem a mesma importância que os acordos de colaboração no âmbito da realidade 

actual das relações entre os países industrializados e os PVD. Defende-se a tese de que 

a colaboração ao nível técnico e institucional é bem mais proveitoso do que investir em 

iniciativas de cariz cultural e social que caracterizam o grosso das geminações. Em meu 

entender, e apesar de estar de acordo que existem necessidades mais prementes do que 

os intercâmbios culturais ou desportivos por exemplo, uma geminação que tenha por 

base este tipo de iniciativas pode perfeitamente levar a que o amadurecimento das 

relações que vai sendo adquirido ao longo dos anos, ultrapasse no futuro este tipo de 

iniciativas e desemboque em outras consideradas mais necessárias para o 

desenvolvimento de um determinado município ou região. 

Serão estas algumas das mais importantes motivações que levam os municípios 

dos países industrializados a procurar parceiros nos PVD e a encetar políticas de 

cooperação. Mas apesar de tudo a cooperação intermunicipal ainda se processa de uma 

forma algo rudimentar, desorganizada e dependente de pessoas. 

Mas acima de tudo creio que ambas as partes chegaram à conclusão de que a 

cooperação intermunicipal vale a pena e é um meio privilegiado para potenciar o 

desenvolvimento das regiões do globo mais desfavorecidas. O facto de ser um processo 

de cooperação mais "intimo", mais próximo das pessoas, leva a que exista um maior 
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conhecimento da realidade, ou seja a uma maior consciência pública sobre a 

interdependência norte/sul. 

" Ao estabelecer ligações entre poderes locais do Norte e do Sul e ao 
proporcionar o envolvimento das sociedades das duas áreas, pode contribuir para 
o incremento do intercâmbio, da amizade e da valorização cultural destas 
sociedades e, simultaneamente, estimular a emergência da sociedade civil do sul. 
O estabelecimento de laços, como é o caso das geminações, permite que a 
médio e longo prazos possa existir um conhecimento mútuo, uma compreensão 
das normas culturais do outro, um maior conhecimento das causas da pobreza e 
da maior ou menor eficácia das alternativas existentes." (AFONSO, Maria 
Manuela, 1998, p.50) 

Um outro aspecto extremamente importante e que a cooperação intermunicipal 

pode ajudar a solucionar, ou pelo menos contribuir para que o seu funcionamento seja 

mais equilibrado, são os problemas associados ao mau funcionamento do poder local em 

África. Por norma, os municípios africanos tem um alto défice na eficiência administrativa 

e técnica, o que transforma o sector público local num entrave ao progresso económico e 

social. Um aspecto essencial é a questão dos recursos humanos que não estão 

devidamente preparados nem tem conhecimentos técnicos adequados para fazer face ás 

necessidades com as quais um município local diariamente se depara. É sem dúvida 

uma área que merece a maior atenção nas políticas de cooperação. Deve ser dada a 

maior importância à formação e ao desenvolvimento dos recursos humanos locais. 

" É certo que o Poder Local é apenas um dos aspectos a equacionar no 
desenvolvimento de um país. Ao decidir-se um programa de ajuda há que discutir 
com ele as suas prioridades e ter em consideração as suas especificidades. Mas, 
intimamente ligado ao processo de democratização e liberalização em curso nos 
PVD, há todo o interesse na descentralização e no fortalecimento do Poder Local 
e regional, entendido, ou não, como uma instituição semelhante às da Europa. 
Decorrente das mudanças ao nível global, e directamente relacionada com a 
reavaliação do papel do estado no processo de desenvolvimento, há em muitos 
destes países um reconhecimento de que as questões do desenvolvimento local 
não podem ser enfrentadas apenas através de iniciativas do governo central. Os 
recursos locais devem ser utilizados e a iniciativa da população local encorajada. 
A Cooperação intermunicipal pode apoiar a divulgação e troca de conhecimentos 
técnicos e experiências não só ao nível norte/sul mas também ao nível sul/sul." 
(AFONSO, Maria Manuela, 1998, p.51) 

Uma outra questão, também ela de relevo, tal como refere a autora Maria 

Manuela Afonso na sua obra dedicada à cooperação descentralizada, é a mudança de 
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atitude que, por exemplo, uma geminação pode provocar ao nível da participação das 

organizações da sociedade civil no desenvolvimento do seu município: 

" Como a participação é um dos elementos-chave do desenvolvimento, as 
geminações podem estimulá-la partilhando técnicas, abordagens ou programas 
de formação que facilitem a criação de comunidades participativas e melhorem a 
qualidade de governação." (AFONSO, Maria Manuela, 1998, p.52) 

Uma outra virtude que é evidenciada pela cooperação intermunicipal tem a ver 

com as relações que ao longo do tempo vão sendo criadas pelos técnicos de ambas as 

partes envolvidos nos projectos. Ou seja, com o passar dos anos as geminações 

possibilitam o aprofundamento das relações interpessoais. O mesmo dificilmente 

acontece com os outros tipos de cooperação. À medida que as pessoas se conhecem 

vai-se tornando cada vez mais fácil executar projectos a longo prazo. 

No entanto, e apesar da ideia quase unanime das vantagens de uma cooperação 

intermunicipal, existem obviamente algumas situações que nos levam também a verificar 

que também existem na cooperação intermunicipal dificuldades. Exemplo disto temos as 

limitações financeiras dos municípios doadores, que na maior parte das vezes tem 

imensas dificuldades em encaixar nos seus orçamentos anuais verbas destinadas à 

cooperação. Talvez por isso a figura de um terceiro elemento que pode ser uma 

organização ou agência internacional, surja com cada vez mais força. A ingerência 

destes novos actores na cooperação internacional facilita as relações entre os municípios 

não só do ponto de vista financeiro como também ao nível de recursos humanos que na 

maior parte das vezes são escassos para serem destacados para programas de 

cooperação intermunicipal. Um outro aspecto que por vezes marca negativamente as 

relações de cooperação é o facto de muitos dos técnicos envolvidos em projectos de 

cooperação não terem a clara noção do que é a cooperação para o desenvolvimento e 

da verdadeira realidade africana, nomeadamente ao nível da experiência local que por 

vezes não é adequada à resolução dos problemas das comunidades africanas. 

Logicamente que tudo isto limita as potencialidades deste tipo de relacionamento. 

Cabe, como o próprio termo indica, aos municípios, levar a cabo a cooperação 

intermunicipal. A única limitação que se impõem é apenas quando existem contenciosos 

ao nível do estado português. De resto os municípios tem total liberdade para encetarem 

os contactos internacionais que muito bem entenderem. 
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Apesar de ser um processo relativamente recente, é cada vez maior o número de 

municípios que optam por levar a cabo relações internacionais. O facto de Portugal ter 

passado um longo período sob a agida de um estado centralista inibiu as instituições do 

poder local de estabelecer laços internacionais. A mudança de regime ocorrida em Abril 

de 1974 abriu as portas à transferência progressiva de poderes para as autarquias locais 

concedendo-lhes assim uma maior autonomia. A descentralização e o também recente 

fenómeno da globalização impulsionou os municípios portugueses a fomentar a 

internacionalização dos seus contactos. 

Apesar da grande diferença que ainda separa os acordos de geminação e 

cooperação que mantém os municípios portugueses com os restantes países europeus, 

o facto é que nos últimos anos tem-se verificado um aumento significativo dos acordos 

estabelecidos. Angola, devido à situação política vivida após a independência, é o país 

com menor número de geminações, situação que se espera venha a alterar em virtude 

do clima mais estável que actualmente se vive naquele país. Moçambique, São Tomé e 

Príncipe e a Guiné-Bissau caracterizam-se por um razoável número de geminações, 

sendo que os dois primeiros tendem a captar cada vez mais o interesse dos municípios 

portugueses. Quanto a Cabo Verde, a distância face aos outros países dos PALOP é 

considerável, tendo nos últimos 10 anos celebrado bastantes geminações com as 

Câmaras Municipais Portugueses. É sem dúvida o país para onde os municípios 

portugueses tem canalizado mais esforços na concretização de políticas de cooperação. 

4.6.A importância da Cooperação Intermunicipal 

"As independências dos estados africanos que adoptaram o português como 
língua oficial obtiveram as suas independências em meados da década dos anos 
70. A independência da maioria destes países foi obtida depois de uma guerra de 
libertação nacional de aproximadamente uma década. Às opções políticas e 
económicas e consequentemente as da organização do Estado estão assentes 
nestes períodos, razão pela qual se referem de forma breve e esquemática , 
alguns aspectos que parecem essenciais para entender a configuração das 
burocracias . Os conflitos influenciaram de forma significativa as formas de 
organização, os métodos de direcção e gestão, as opções políticas e ideológicas 
e a concepção do Estado, enquanto organização. 
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Durante as lutas de libertação nacional, os movimentos independentistas, nos 
seus processos internos de luta política e ideológica e nas definições das 
estratégias militares de cada momento, foram transformando-se em partidos 
políticos fortemente influenciados pela componente militar quanto à concepção 
organizacional e aos métodos de formas de comando. O surgimento das 
chamadas zonas libertadas forçou os movimentos de libertação de Angola, da 
Guiné e de Moçambique à administração desses territórios. Havia a necessidade 
de enquadrar as populações nas zonas libertadas, considerando a guerra, a 
produção camponesa, o comércio rural, a defesa, a educação, a saúde etc., 
principalmente em função das necessidades e estratégias da luta armada." 
(MOSCA, João, 2002, p. 112 e 113) 

" As relações externas dos movimentos de libertação influenciaram de forma 
significativa algumas opções após as independências. Elas possuíam como 
objectivo o estabelecimento de alianças e parceiros para o apoio à guerra como a 
principal forma de luta. No contexto da guerra fria, as clivagens eram mais 
evidentes. Os movimentos de libertação, principalmente de Angola, Guiné-Bissau 
e Moçambique foram, todos, apoiados pelos países da região embora com 
algumas diferenciações." (MOSCA, João, 2002, p. 117) 

Depois de se tornarem independentes, Angola, Guiné-Bissau e Moçambique 

optaram pelo apoio do bloco socialista. 

Uma das primeiras acções desenvolvidas pelos novos poderes foi a 
restruturação das burocracias e a extensão da organização partidária ao conjunto 
do território. A nomeação de responsáveis aos diferentes escalões e o 
preenchimento dos quadros técnicos foi dificultada por três razões fundamentais : 
primeiro, como consequência da saída em pouco tempo dos funcionários 
portugueses que ocupavam os lugares dirigentes e técnicos; segundo, devido à 
designação de elementos com base na confiança política e se (ou pouca) 
consideração pelos requisitos para o desempenho de actividades directivas e 
técnicas; terceiro, porque surgiram, em quase todos os países, situações de 
instabilidade e conflito. 
As formas de organização e de comando militares fortemente hierarquizadas e 
disciplinadas foram introduzidas no Estado e nas empresas públicas, onde as 
funções das estruturas embrionárias do partido e dos sindicatos esgrimiam 
espaços de poder." (MOSCA, João, 2002, p. 118 e 119) 

Nas décadas de 60 e 70 a economia africana desenvolveu-se positivamente. Os 

indicadores sobre o crescimento apresentavam sinais de que a situação estava a 

melhorar nos países que obtiveram a independência. Os motivos que permitiram que o 

desenvolvimento se verificasse foram variados, sendo de destacar o facto deste ter sido 

um período favorável para África no que diz respeito às trocas no mercado internacional; 

a nível mundial também se atravessava uma boa fase com excesso de liquidez; e, foi 
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também um período marcado por importantes iniciativas na área da cooperação e ajuda 

internacional que desenvolveu bastantes acções e colocou em prática planos de 

cooperação para África que resultaram bem e perspectivaram um futuro bem melhor. 

Este crescimento económico não foi acompanhado de transformações 
estruturais. Para muitos autores, o crescimento que teve lugar reforçou a 
estrutura económica e social, a dependência económica e a subordinação das 
economias nacionais aos interesses externos e às multinacionais (geralmente das 
potências ex-colonizadoras). Estas economias, dominantemente de produção 
primária, mantiveram-se dependentes, muito vulneráveis aos choques externos, 
com baixa tecnologia e produtividade, com infra-estruturas produtivas e de 
serviços muito débeis. Coincidindo com o final desta etapa, as economias em 
desenvolvimento entraram em crise, cuja responsabilidade principal é atribuída 
aos «choques do petróleo» e, sob esta influência, nos finais dos anos 70, a 
situação internacional experimentou mudanças importantes. As economias em 
desenvolvimento tentam combater a crise com políticas recessivas e 
proteccionistas, a oferta de crédito no sistema financeiro internacional baixou 
provocando a subida das taxas de juro e o dólar sobe de cotação, com 
importantes efeitos sobre as balanças de pagamentos e particularmente sob a 
dívida externa. Os termos de troca no mercado externo inverteram-se em prejuízo 
dos países em desenvolvimento. Os fluxos de capital para os países da África a 
sul do Sahara diminuíram. A participação destes países no comércio internacional 
decresceu rapidamente. 
As políticas económicas da maioria dos países do Terceiro Mundo e as 
respectivas estruturas produtivas não tiveram capacidade de reacção." (MOSCA, 
João, 2002, p. 135) 

"Com o incumprimento dos compromissos da dívida, os países em 
desenvolvimento aumentaram as dificuldades de acesso aos recursos externos. 
Os défices externos e particularmente a chamada capacidade de importação 
afectaram os países mais dependentes das importações e dos fluxos de capital 
para a reprodução das suas economias. 
A importância dos factores externos, a dificuldade da maioria das economias de 
se reproduzirem sem esses recursos e a ausência de alternativas de 
financiamento internacional tornou a entrada no Fundo Monetário Internacional e 
no Banco Mundial como a única possibilidade para a negociação da dívida e o 
acesso a novas fontes de financiamento." (MOSCA, João, 2002, p. 138) 

Actualmente, e perante o quadro negro que representam as dívidas dos países 

em vias de desenvolvimento, para com as instituições e países que durante as últimas 

décadas foram concedendo crédito, tenta-se reformular a questão do alívio da dívida. É, 

aliás, um dos pilares da cooperação portuguesa para o desenvolvimento, tanto a nível 

bilateral como no âmbito das políticas multilaterais, de que são exemplo as medidas que 
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tem sido tomadas no quadro do Clube de Paris. Portugal tem vindo a desenvolver 

esforços no sentido de pressionar a comunidade internacional a aliviar a dívida dos 

países em vias desenvolvimento, já que este é um factor de inibição do potencial de 

crescimento económico e desenvolvimento social dos países subdesenvolvidos. 

Em simultâneo, Portugal tem tentado encetar medidas que convertam a dívida 

em investimento, o que para além de fomentar o investimento português naqueles 

países, têm resultados directos nos níveis de desenvolvimento económico. 

Recuando um pouco no tempo e numa breve evolução histórica sobre o início das 

iniciativas de cooperação, concluímos que estas surgiram nos anos 40 na forma de 

geminações entre cidades da Europa Ocidental. Tiveram o seu início logo após o fim da 

Segunda Guerra Mundial, com a intenção de assegurar a manutenção da paz e a 

amizade dos povos, em especial franceses, ingleses e alemães. 

Todavia, nos países em vias de desenvolvimento a situação era diferente. Muitos 

desses países eram ainda colónias e as verbas disponibilizadas para o desenvolvimento 

destes países eram bastante limitadas. 

A experiência foi no entanto alastrando-se não só na Europa como por todo o 

mundo: 

" Nos anos 50, as relações entre cidades irmãs foram activamente encorajadas à 
escala nacional nos EUA, seguindo o apelo que o Presidente Eisenhower 
designou de "diplomacia pessoa a pessoa". Este relacionamento, que enfatizou 
os laços culturais e sociais, também se tornou popular no Canadá. Nos anos 60, 
as cidades japonesas também começaram a envolver-se, num grau significativo, 
particularmente com cidades americanas. Seguindo o processo de liberalização 
da China nos anos 70, os municípios japoneses estabeleceram novas parcerias 
com este país e noutros do Leste Asiático. No início dos anos 70, a elevada 
cotação do yen foi seguida de uma quebra das exportações, o que levou o então 
Primeiro Ministro Tanaka a incentivar os municípios japoneses para o 
estabelecimento de relações com as autoridades locais na Ásia (e particularmente 
com as chinesas), como estratégia para encorajar o comércio e as relações de 
amizade" (AFONSO, Maria Manuela, 1998, p. 18) 

Os primeiros acordos que foram concretizados primavam sobretudo pela 

realização de intercâmbios ao nível cultural, mesmo percebendo-se que em alguns casos 

poderia haver subjacentes motivações políticas ou económicas. 

Durante alguns anos, esta formula de relacionamento entre os povos não sofreu 

alterações significativas, apesar de se ter alargado geograficamente. 
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Apenas quando começaram a ocorrer as independências e os países em vias de 

desenvolvimento entram na cena internacional é que os processos dos Acordos de 

cooperação e geminação ganharam um impulso importante e definitivo. 

Foi nos finais da década de 70 que a cooperação adquiriu então um estatuto 

diferente em que para além da realização de trocas culturais começou-se a dar cada vez 

mais importância às vertentes da ajuda, do comércio e às questões de carácter político. 

Os municípios começaram a estabelecer numerosos contactos económicos em muitos 

casos através de missões ao estrangeiro e a tentar com isso obter incentivos fiscais para 

os investidores estrangeiros. 

A Holanda, um dos pioneiros na cooperação nos anos 70, encetou contactos com 

os países em vias de desenvolvimento, demonstrando a sua solidariedade através do 

envio de ajuda material e financeira. No fundo assumia a questão da cooperação como 

um instrumento de compensação das relações desiguais entre os países industrializados 

e os países em vias de desenvolvimento. 

Mais tarde , outros países como a França, Alemanha, Bélgica, Reino Unido, 

Espanha e Canadá começaram igualmente a promover a cooperação internacional. 

Desta forma, durante as décadas de 70 e 80 o relacionamento entre municípios 

internacionais diversificou-se bastante, não apenas no que diz respeito aos países 

receptores da ajuda como também quanto à substância da ajuda. Ao mesmo tempo 

questões relacionadas com a organização, o financiamento, aspectos logísticos de 

distribuição da ajuda, sofrem igualmente uma enorme evolução. 

O grande desenvolvimento que sofreu a cooperação durante esta fase pode-se 

explicar por algumas alterações consideradas fundamentais como elementos 

impulsionadores. A rápida evolução do sistema de comunicações e de transportes; o 

processo de descentralização da administração pública sobretudo nos países mais 

desenvolvidos; a reavaliação do papel do Estado ao nível da cooperação que até aqui 

era considerado como o elemento líder ao nível da cooperação e que a partir de uma 

determinada altura se começaram a considerar outros actores também eles de tanta 

importância como próprio Estado e por fim as mudanças nos países em vias de 

desenvolvimento, sobretudo nos países africanos, que durante este período 

implementaram grandes reformas internas. 
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" O fracasso das estratégias de desenvolvimento tradicionais teve a ver, entre 
outros, com o facto de a ajuda ao desenvolvimento passar frequentes vezes ao 
lado das origens, e como tal das soluções, das desigualdades estruturais, e por o 
próprio impacto global da ajuda ter sido negligenciado. Por outro lado muitas das 
relações N/S caracterizaram-se pelo paternalismo. A mudança de atitude é, por 
isso, necessária e a cooperação descentralizada procura ser uma das vias. 
Porém, a debilidade dos parceiros do sul e a falta de auto-reflexão no Norte, entre 
outros factores, têm impedido mudanças significativas nas práticas. Espera-se, 
ainda assim, que as intenções amplamente difundidas por organizações 
internacionais e poderes nacionais dêem lugar a medidas e acções concretas no 
sentido da descentralização da cooperação e de uma maior equidade nas 
relações N/S. 
A cooperação intermunicipal é, nesta linha, «(...) uma forma de cooperação 
descentralizada na qual os municípios assumem eles próprios a tarefa de 
participação activa nos processos de desenvolvimento(...). 
Pôr este conceito em prática tem provado, contudo, ser difícil e os resultados da 
cooperação descentralizada no âmbito de Lomé IV têm sido desastrosos. Entre 
os factores que contribuíram para essas dificuldades estão: 

a) a resistência política dos governos nacionais, os quais não têm querido 
devolver responsabilidades por forma a reter o controlo dos fluxos de 
ajuda; 

b) os pontos de vista conflituosos sobre os objectivos da cooperação 
descentralizada; 

c) a falta de instrumentos operacionais (para atribuição de recursos e para 
a selecção de áreas prioritárias, parceiros, estruturas e procedimentos); 

d) os problemas de capacidade entre os diferentes parceiros envolvidos» 

A cooperação intermunicipal ou cooperação autárquica é entendida neste estudo 
como o estabelecimento de relações entre duas ou mais comunidades e onde os 
principais actores são os municípios ou seus equivalentes, de acordo com a 
organização administrativa dos diferentes países. Nestas relações entre parceiros 
podem envolver-se outros actores, tais como ONG, outras organizações da 
sociedade civil, associações empresariais/industriais, etc. 
Entre as partes envolvidas são definidas, numa relação de igualdade, a natureza e 
o carácter do seu relacionamento. A natureza dos "contratos" celebrados é variada: 
as geminações, os protocolos/acordos de colaboração/cooperação e as redes são 
disso exemplo. Todos eles podem ser classificados como "cooperação 
descentralizada", embora este seja um conceito mais amplo e ainda não haja 
consenso no sentido operacional de termo. De facto, estamos numa fase de 
indefinição de um conceito que está na moda e no qual cabe tudo o que o 
pragmatismo de quem o utiliza dita. 
Ainda que não seja o item principal da ajuda ao desenvolvimento, todas as 
organizações internacionais e agências bilaterais de cooperação fazem questão de 
falar em cooperação descentralizada, sobretudo no momento em que se discute o 
futuro da cooperação internacional. A título de exemplo, referem-se algumas das 
definições utilizadas : 
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Para a EU, a cooperação descentralizada «não pretende (...) ser um 
instrumento mas sim uma abordagem diferente que complemente as 
formas tradicionais de concepção e execução da cooperação» (CCE, 
1996:2). É entendida como uma forma de cooperação mais próxima das 
necessidades das populações, as quais são chamadas a participar e a 
envolver-se na sua definição e execução, ou seja, visa reconhecer 
oficialmente o papel fundamental da sociedade civil no processo de 
desenvolvimento. Por isso, na linha do desenvolvimento participativo, 
engloba todas as iniciativas tomadas pelas autoridades públicas locais 
ou associações nos PVD, incluindo aquelas em parceria com os seus 
parceiros Europeus (Convenção de Lomé, 1989, art.0 21) com o 
objectivo principal de reforçar as competências das organizações locais. 
Embora não haja uma lista limitativa de sectores de intervenção, 
pressupõe uma coordenação com as autoridades nacionais devendo 
estar inserida na lógica dos Programas Indicativos Nacionais/Regionais 
(PIN/PIR). 

Para o Banco Mundial (BM) a cooperação descentralizada é uma 
parceria formal entre autoridades locais de diferentes países, que se 
empenham num programa de intercâmbio e colaboração que visa a 
melhoria das condições económicas e sociais das respectivas 
comunidades e aumenta as capacidades e competências dos parceiros 
envolvidos (BM, 1994) 
Em 1994, no encontro de Paris da OCDE, foram identificadas quatro 
características gerais da cooperação descentralizada: 
1 parceria de longo prazo entre autoridades locais do Norte e do Sul; 
2 formas específicas de intervenção; 
3 ênfase no intercâmbio técnico e formação; 
4 reconhecimento do papel das autoridades locais como 

interventores principais. 
Para a Cidades & Desenvolvimento (C&D) a cooperação descentralizada 
é um meio através do qual se aumenta a qualidade de vida das 
comunidades locais e se lhes fornecem melhores serviços. O 
envolvimento directo das comunidades locais neste processo, embora 
não necessariamente as autoridades locais, é um factor de igual 
importância para esta organização. 
Para outros, a cooperação descentralizada inclui as acções 
desencadeadas em conjunto por ONG, grupos comunitários e governos 
locais para promover o desenvolvimento global, mas exclui as iniciativas 
de desenvolvimento desencadeadas apenas por ONG ou grupos de 
cidadãos e as iniciativas puramente locais. Nesta definição o 
desenvolvimento é muito mais do que o simples crescimento do nível de 
rendimento da população. Inclui melhorias nos requisitos de uma vida 
melhor - equidade, direitos humanos, democracia, protecção ambiental 
e paz (Shuman Apud Schep, et ai, 1995:23-24). 
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Para a Federação Mundial das Cidades Unidas (FMCU) (1996), a 
cooperação descentralizada é um modo de cooperação posto em prática 
pelas autoridades locais, que prolonga e desenvolve a tradição das 
geminações e dá uma nova dimensão às relações entre as cidades. 
Enquanto tal, ela constitui "uma política de cooperação" que é, por sua 
vez, uma melhoria qualitativa da cooperação tradicional e um passo em 
frente nas relações internacionais. 
Para o Centro Norte-Sul do Conselho da Europa a cooperação 
descentralizada é a cooperação internacional entre colectividades 
públicas locais, entendendo a ideia de descentralização de forma ampla 
e atribuindo um papel importante, mas não exclusivo, aos poderes 
públicos locais, ou seja, o Estado e os actores económicos e sociais são 
parceiros indispensáveis desta cooperação. 

Apesar destas limitações, a cooperação descentralizada começa a aparecer 
como uma área importante na agenda da comunidade doadora internacional, a 
qual está (pelo menos ao nível do discurso) disposta a aumentar o volume de 
recursos para esse efeito. 
Do que acaba de ser exposto decorre que a CIM (cooperação intermunicipal) 
pode e deve ser considerada como uma forma de cooperação descentralizada. A 
sua concretização é feita através de variados programas, projectos e actividades, 
por diferentes actores que operam ao nível local, nacional ou internacional 
usando várias estruturas organizacionais. 
As geminações são uma via privilegiada de implementação da CIM, e como tal da 
cooperação descentralizada. No presente trabalho são entendidas como 
parcerias permanentes, formalizadas mediante acordos entre as partes, 
reconhecidas oficialmente, entre dois ou mais municípios e que promovem a troca 
de conhecimentos e de experiências, podendo envolver diferentes sectores da 
sociedade civil (associações, ONG, outras organizações). 
A relação de geminações consiste em promover relações de amizade, 
intercâmbio e apoio mútuo. Embora muitas não passem do acto formal, as 
potencialidades quanto à sua utilização enquanto canais de cooperação são 
grandes. Através delas se podem se podem desenvolver acções conjuntas, 
apoiar os parceiros do sul em questões que são rotineiras para os municípios dos 
países desenvolvidos mas que exigem um considerável esforço nos do sul ( infra-
estruturas básicas, abastecimento de água, recolha e tratamento de resíduos, 
etc.). Podem constituir a plataforma de intercâmbio cultural entre associações 
e/ou escolas, possibilitar o envio de voluntários e o estabelecimento de convénios 
com ONGD. Através delas pode-se promover a educação para o desenvolvimento 
aumentando a consciência pública sobre a interdependência Norte-Sul e a 
compreensão e o respeito pelas outras sociedades e culturas ( através de 
campanhas de informação e dando rosto a povos que em geral não chegam à 
população senão através dos media - exposições, actividades culturais com 
participação do sul), para além de um maior conhecimento das causas da 
pobreza e da maior ou menor eficácia das alternativas existentes. Podem, ainda, 
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servir de instrumentos de pressão institucional, no Norte e no Sul, na promoção 
do desenvolvimento." (AFONSO, Maria Manuela, 1998, p. 24 a 29) 

Ao longo dos tempos as geminações tem acompanhado as mudanças 

permanentes da cena internacional e de forma gradual passado de iniciativas de cariz 

cultural e de solidariedade, para actividades mais consistentes e de ajuda ao 

desenvolvimento de índole política e cultural: 

" Por exemplo, recentemente, e intimamente ligada à alteração das relações 
internacionais e do papel do Poder Local em muitos países, as geminações 
tendem a evoluir para o estabelecimento de trocas económicas entre municípios." 
(AFONSO, Maria Manuela, 1998, p. 29 e 30) 

No entanto, este tipo de iniciativas ao nível económico apenas funcionará se as 

partes envolvidas partilharem níveis de desenvolvimento bastante aproximados, o que 

por norma não é muito habitual suceder entre municípios dos países industrializados e 

dos países em vias de desenvolvimento. 

" A cooperação intermunicipal pode também ser concretizada através de 
protocolos de colaboração. Estes, dada a sua natureza mais específica, dão 
normalmente lugar à transferência de conhecimentos, realizada ao nível da 
cooperação técnica, tirando partido do desenvolvimento das capacidades e das 
actividades empreendidas pelo Poder Local. Este tipo de relacionamento 
pressupõe um forte envolvimento do município e dos seus serviços técnicos 
especializados. Diz respeito à formação dos recursos humanos em áreas 
específicas como sejam o saneamento (recolha e tratamento de resíduos, luta 
contra a poluição), os transportes urbanos, a qualidade de vida, a reabilitação do 
património imobiliário, a gestão municipal, etc. As intervenções dos técnicos 
fazem-se ao nível dos estudos preliminares, da elaboração dos projectos, da 
formação do pessoal e da transferência de tecnologias. 
Um outro tipo de protocolos tem a ver com a transferência de conhecimentos em 
domínios mais teóricos, ligados á elaboração de políticas locais, como é o caso 
da troca de experiências relativas à reconversão industrial entre municípios da 
Europa Ocidental e da Europa Central e Oriental. 
Pela sua natureza , é frequente a assinatura simultânea de protocolos de 
colaboração/cooperação aquando do acto de geminação. O inverso já é menos 
frequente, ou seja, podem existir protocolos de colaboração que ainda não deram 
lugar a acordos de geminação." (AFONSO, Maria Manuela, 1998, p. 30) 

Ao longo dos últimos anos foram-se realizando diversos encontros e conferências 

com o intuito de se discutir o papel a desempenhar por municípios e ONG nos planos de 

cooperação para o desenvolvimento. Desta forma foram surgindo algumas organizações 
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que agregavam estes actores da cooperação, como por exemplo a União Internacional 

das Autoridades Locais, a Federação Mundial das Cidades Unidas, ou então de forma 

mais especifica quanto à área de intervenção, a Organização Ibero-americana de 

Cooperação Intermunicipal. Qualquer destes três exemplos contribuiu para o 

aparecimento do movimento de geminações com os países em vias de 

subdesenvolvimento. 

" A primeira conferência internacional teve lugar em Florença, em 1983, intitulada 
Cidades na Cooperação para o Desenvolvimento, e nela se discutiu a 
participação dos municípios nas actividades de cooperação. Como resultado 
deste debate, constituiu-se um consórcio internacional de associações municipais 
eONG. 
Em Setembro de 1985, realizou-se a Primeira Conferência Europeia sobre as 
cidades e o Desenvolvimento, em Colónia, na Alemanha, de onde saiu o 
documento que mais tarde se veio a chamar Declaração de Colónia. Esta 
Declaração, dirigida às ONG e aos municípios, incita-os a desenvolverem acções 
conjuntas e a participarem de uma forma mais activa no campo da ajuda ao 
desenvolvimento e da cooperação, tirando partido de toda a sua variedade de 
recursos e capacidades, contribuindo, por essa via, para a mudança no 
relacionamento entre o Norte e o Sul." (AFONSO, Maria Manuela, 1998, p. 32) 

A Declaração de Colónia foi assim um marco importante já que cimentou a ideia 

de uma abordagem nova nas políticas de cooperação entre os países industrializados e 

os PVD. Os municípios e as ONG passaram a partir desta fase a ver reconhecido um 

papel importante no âmbito da cooperação. 

A partir da Declaração de Colónia deu-se um muito maior ênfase à participação 

das autarquias locais no desenvolvimento e nas ligações entre os países industrializados 

e os PVD 

No entanto, e apesar de países como a Bélgica, a França, Holanda e alguns 

países nórdicos já desenvolverem nesta fase iniciativas de ajuda ao desenvolvimento, o 

resto da Europa, no qual se incluí Portugal, ainda não dedicava a atenção necessária a 

esta matéria. 

Outros passos se seguiram com as conferências de Madrid, de Bulawayo, no 

Zimbabwe e Sevagram na índia, que voltaram a chamar a atenção para a urgente 

necessidade de cooperarem com os países subdesenvolvidos, que cada vez mais davam 

indícios de necessitar do apoio internacional. 
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Em 1995, em Haia, realizou-se a Conferência Um Mundo de Municípios: A forma 

Local de Inovar na Cooperação Internacional. Visou-se nesta conferência evidenciar uma 

vez mais o papel importante que cabia aos municípios na promoção da melhoria da 

qualidade da cooperação internacional e o reconhecimento da cooperação intermunicipal 

como uma importante vertente para a cooperação. Contribuiu tudo isto também para 

aliciar outros municípios europeus a participarem na cooperação e nesta nova ligação 

com os países subdesenvolvidos. 

" Na CIM Norte/Sul um dos objectivos centrais tem sido a de encontrar vias mais 
eficientes de promoção do desenvolvimento, direccionadas para os poderes e 
populações locais e para a resolução de problemas directamente relacionados 
com a sua qualidade de vida. Deste ponto de vista, e tendo em consideração que 
uma das preocupações actuais é a da sustentabilidade do desenvolvimento e que 
a mesma é difícil de alcançar, a cooperação Sul/Sul a este nível pode tomar-se 
uma forma eficaz de concretizar tais objectivos, através da disseminação de 
experiências entre municípios do Sul, ainda que existam poucos exemplos deste 
tipo de cooperação. O seu sucesso e incremento inicial parece ser facilitado pela 
intervenção de uma terceira parte, seja ela os doadores Bi ou multilaterais, as 
ONG ou outros municípios. Os dois últimos posicionam-se, do nosso ponto de 
vista, como os que estão em melhores condições para tal envolvimento. A criação 
de redes e de outras parcerias S/S apresenta-se, também, como potenciadora do 
desenvolvimento das capacidades locais." (AFONSO, Maria Manuela, 1998, p. 
34) 

Inicialmente, e no âmbito da cooperação, três áreas eram destacadas e mereciam 

praticamente toda a atenção dos municípios: a educação, a cultura e o desporto. A 

evolução mais recente veio lançar novas áreas de intervenção, onde para além destes 

três sectores que são agora mais secundários, se dá um especial relevo à saúde, ao 

ambiente, à gestão e administração municipal e às infra-estruturas. 

Em conclusão, e apesar das dificuldades que continuam a marcar a participação 

mais activa dos municípios nos processos de cooperação, estes adquiriram nos últimos 

anos uma importância crescente e um papel que hoje já não se dispensa. Em muitos 

casos tenta-se inclusive associar aos planos de cooperação a participação do sector 

empresarial, através da organização de seminários, feiras e missões empresariais e 

económicas, para conhecimento mútuo e avaliação das possibilidades de investimento 

futuro, o que previsivelmente poderá dinamizar os mercados locais e consequentemente 

permitir um maior desenvolvimento. 
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4.7.0 desafio dos países africanos 

"Durante a Conferência de Bandoung (Indonésia, 1955) os Estados que tinham 
ascendido recentemente à independência política, criticaram as potências 
ocidentais por procurarem resolver os assuntos asiáticos sem atenderem ao 
parecer dos indígenas, negligenciarem a intervenção dos nativos e lhes 
atribuírem lugares secundários nas relações entre os Estados; e mostraram que 
possuíam consciência da sua identidade. 
Posteriormente a humanidade compreendeu claramente que, realmente, existiam 
muitos países com características especiais comuns. Esses países tinham sido 
colonizados pelo Ocidente, possuíam independências incompletas e, sobretudo, 
eram subdesenvolvidos." (MARTINS, Manuel Gonçalves, 1995, p.322) 

A consciencialização por parte dos países industrializados, de que o 

subdesenvolvimento afectava as relações entre os Estados de todo o mundo e de que 

era um problema global e não apenas dos países subdesenvolvidos da Ásia, África e 

América do Sul, levou a que os países ricos e industrializados avançassem com novas 

políticas que visavam estabelecer uma nova ordem mundial, mais justa e equilibrada. 

O problema do subdesenvolvimento assume então uma importância grande, que 

o transporta para o primeiro plano da política internacional. 

"O sul (os países subdesenvolvidos - em vias de desenvolvimento) afirmou (e 
afirma) que o Norte possui uma divida (o desenvolvimento dos países ricos foi 
conseguido explorando os recursos das nações da periferia) e deve repará-la; 
disse que não aceita vender a energia bruta e as matérias-primas a preços que 
(por causa da inflação) são cada vez menores, e comprar os produtos 
alimentares, os bens de equipamento, etc., a preços cada vez maiores; e exigiu a 
ajuda internacional (o aumento do seu volume), a protecção contra a inflação, a 
diminuição da dívida pública, o desenvolvimento industrial (a expansão das 
transferências de tecnologia e dos investimentos privados), a abertura dos 
mercados das nações ricas aos produtos dos países pobres, a transformação "in 
loco" das matérias-primas, a estabilização das receitas das exportações e o 
desenvolvimento das produções atendendo às necessidades dos países 
produtores. 
Parece inegável, afirmamos ao apresentar as causas do subdesenvolvimento, 
que as relações económicas estabelecidas pelos colonizadores prejudicaram o 
desenvolvimento das colónias, orientadas principalmente para satisfazer as 
necessidades das metrópoles; e a parte retirada dos países subdesenvolvidos 
aumentou com a expansão do capitalismo e não diminuiu (pelo contrário) com a 
descolonização política (o neocolonialismo parece ser mais prejudicial aos países 
subdesenvolvidos do que o colonialismo). 
Por isso, parece necessário e urgente redistribuir as riquezas (as possibilidades 
de desenvolvimento) e estabelecer o equilíbrio internacional. Mas, para realizar 
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esta tarefa é preciso tomar as cautelas necessárias e eliminar os perigos 
inerentes! É ilusório pensar que todos os povos podem desfrutar, simultânea e 
indefinidamente, de crescimento elevado, etc.. De qualquer forma instaurar uma 
divisão internacional do trabalho diferente abalará a distribuição e o exercício do 
poder e as forças ambiciosas de domínio, procurarão aproveitar-se da conjuntura! 
Por isso, as ambições de poder podem contrariar a obtenção da justiça, e a 
redistribuição das riquezas pode prejudicar gravemente a segurança 
internacional." (MARTINS, Manuel Gonçalves, 1995, p. 327 e 328) 

É por isso, de grande importância, que se consiga retirar do passado e das 

experiências mais recentes, até ao estado actual da situação mundial, ensinamentos que 

permitam aos países ricos e industrializados evitar alguns erros cometidos, mas 

sobretudo, encarar no presente, o problema do subdesenvolvimento como uma 

prioridade, não só por uma questão de justiça e de consciência para com os países que 

padecem dessa situação, mas também para garantir que as nações ricas e 

industrializadas não venham num futuro próximo a sentir nos seus próprios países os 

efeitos dos problemas inerentes ao subdesenvolvimento e que rapidamente se podem 

propagar pelo resto do mundo. Segundo o autor João Mosca, o contexto actual leva-nos 

a supor três grandes questões a ter em consideração para o futuro de África: a unidade 

e a consolidação das nações, a paz e a democracia e o desenvolvimento económico e 

social. 

As guerras coloniais, a formação de sociedades hierarquizadas e que potenciou o 

aparecimento de elites nacionais, a guerra fria, a presença de regimes de apartheid, 

entre muitos outros factores, foram algumas das causas que proporcionaram o 

aparecimento mais recente de sociedades pouco homogéneas e segmentadas, onde os 

factores de conflito têm sido manipulados e têm-se manifestado, quase sempre, com 

maior influência que os factores de convivência e progresso, como por exemplo as 

questões tribais, as raciais, as regionais, as diferenças religiosas. Definiram-se 

sociedades onde os horizontes políticos, económicos e culturais dificultaram a formação 

de novas nações e que impedem a unidade nacional. 

Os desafios dos países africanos são completamente diferentes dos desafios dos 

países desenvolvidos ou em desenvolvimento, de outros continentes. 

"O continente africano atravessa períodos de graves conflitos, que após a queda 
da influência do bloco comunista deixaram de representar confrontações no 
contexto da guerra fria e começaram a possuir naturezas regionais e ligações 
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internacionais de diferentes naturezas. Estes conflitos multiplicaram-se a partir de 
finais da década de 80. As guerras e as crises sociais agravadas pela 
marginalização dos processos de globalização e internacionalização, conduziram 
estas economias a situações de instabilidade prolongadas onde nem sempre se 
respeitam os mais elementares direitos do homem. Os conflitos, grande parte 
deles com fortes manipulações étnicas, põem em perigo os países como 
agregações político-administrativas e o risco da balcanização está sempre 
eminente. Nestas condições, é difícil dar expressão prática às pressões 
internacionais para a democratização, quando persistem horizontes políticos e 
culturais limitados espacilmente e onde os conceitos de nação e Estado são 
difusos e muitas vezes sem significado para a maioria da população. 
Economicamente, estes países caracterizam-se por possuir profundas rupturas 
nos tecidos económicos onde os mecanismos reprodutivos foram abruptamente 
alterados e onde as funcionalidades sectoriais (entre os sectores«moderno» e 
«tradicional» e entre os diversos tipos de agentes económicos) sofreram crises 
que forçaram as populações ao retorno às economias de subsistência e, em 
muitos casos, a sobrevivência biológica é mantida a níveis mínimos através de 
programas de assistência humanitária. Paralelamente, emergem ou reforçam-se 
agentes económicos através da obtenção de altas taxas de lucro, por um lado 
justificadas pelos elevados riscos das actividades em situação de guerra, mas 
também como consequência do colapso da oferta de bens e serviços nos 
mercados. As necessidades básicas estão por satisfazer para a maioria, não 
existindo em grande parte dos casos estratégias económicas para a 
solução/redução das crises. (MOSCA, João, 2002, p. 72 e 73). 

Surgem então as três questões já atrás citadas e que constituem grandes 

desafios para as sociedades africanas: a unidade e consolidação das nações, a 

democracia e a consolidação da paz, e o desenvolvimento económico e social. 

A unidade das nações é fundamental para se atingir um ponto que sem ele 

praticamente nada é possível e que é a paz. Se a paz não existir nenhum Estado 

conseguirá funcionar devidamente, e consequentemente não é viável o desenvolvimento 

interno e o estabelecimento de relações externas proveitosas. Da mesma forma que um 

Estado democrático e reconhecido pela maioria da sua população, é extremamente 

importante para a consolidação da unidade nacional e o desenvolvimento económico. 

Quanto à questão da democracia nos países africanos, esta surge sobretudo por 

influência externa, e tem como objectivo fomentar o aparecimento de regimes com 

princípios e regras mais próximos dos que vigoram no ocidente e mais respeitadores dos 

direitos humanos. Pretende-se desta forma evitar a existência de regimes ditatoriais e 

autoritários que apesar de tudo ainda se mantêm em África nos dias de hoje. 
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No entanto, é tido praticamente como consensual que os povos africanos não tem 

grande apetência pela democracia. O poder estabelecido pelas sociedades tradicionais 

não se caracteriza pela existência de métodos democráticos. Os valores locais, étnicos, 

religiosos e outros, continuam a ser elementos fundamentais a ter em conta sempre que 

são realizadas eleições, razões pelas quais, as democracias africanas não são um 

garante de estabilidade e solidez. 

Apesar de tudo, são preferíveis este tipo de democracias a governos ditatoriais. 

"Se a democracia nestes países é uma realidade quase virtual, as situações de 
instabilidade, de guerra e de crise económica graves e prolongadas, quase que 
anulam os elementos positivos que se poderiam extrair dos sistemas 
democráticos importados em África. As situações de guerra conduzem a 
dificuldades na definição entre o que são as questões de Estado e as que o não 
são e amplia-se a dimensão dos assuntos que podem ser considerados como tal. 
Este elemento limita naturalmente a democracia, aumenta o controlo das forças 
de segurança e de defesa sobre a sociedade, impõem métodos militarizados nas 
burocracias e na economia e cria ambientes pouco transparentes". (MOSCA, 
João, 2002, p. 81) 

Um terceiro grande desafio para as sociedades africanas é a questão do 

desenvolvimento económico e social, que por razões obvias deverá interagir com os 

aspectos políticos, de paz e reconciliação, da unidade nacional e da democratização das 

sociedades. 

"A reconstrução das infra-estruturas produtivas, principalmente as vias de 
comunicação, as fontes de energia, o tecido urbano, a rede comercial rural, os 
sistemas de regadio, etc., constitui um importante elemento para a consolidação 
da paz e da unidade..." (MOSCA, João, 2002, p. 90). 
"O ensino, a formação profissional e o acesso aos sistemas de educação 
constituem necessidades importantes para o desenvolvimento dos países, 
sobretudo quando persistem taxas elevadas de analfabetismo real e funcional." 
(MOSCA, João, 2002, p. 92). 

Em suma, ao longo deste sub-capítulo procurei vincar alguns aspectos que se 

podem considerar fundamentais para o futuro do continente africano. Tentar interligá-los, 

fazer com que sejam alcançáveis pelos países subdesenvolvidos, é um caminho longo e 

que em alguns aspectos "viola" a realidade africana, mas que com a ajuda da 

comunidade internacional se torna possível de alcançar. 

A comunidade internacional tem por isso um papel importante na obtenção de 

todas estas condições essenciais, nomeadamente através das relações entre os Estados 
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e organizações internacionais, favoráveis à resolução dos conflitos e à formação de 

nações sólidas, sustentadas por Estados democráticos e que procurem atingir níveis de 

desenvolvimento económico, social e político. 
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CAPITULO QUINTO 

5. Es tudo d e casos 

A opção tomada em avançar para a análise de casos, em detrimento de outra 

metodologia de observação, análise estatística ou inquéritos por exemplo, ficou a déver

se em parte, ao facto de ter sido extremamente difícil estabelecer contactos com a 

maioria das Câmaras Municipais, sobretudo com os técnicos ou vereadores responsáveis 

pelo Pelouro das Relações Internacionais ou da Cooperação. Na maioria dos situações, 

ou não obtive respostas, ou então o tempo que demorei a estabelecer contactos com as 

pessoas responsáveis inviabilizou por completo o sentido das minhas intenções iniciais, 

obrigando-me a desistir e a ter que optar pela análise de casos. 

Contudo, e mesmo que tivesse sido feita a análise estatística ou os inquéritos, 

estou certo de que os estudos que iria apresentar, apesar de considerarem um universo 

muito mais abrangente sobre a cooperação intermunicipal em Portugal, do que a análise 

de casos realizada, e que se refere apenas a dois municípios do nosso país, correriam o 

risco de não corresponder totalmente à realidade. 

A escolha recaiu nos municípios da Maia e de Palmela. O primeiro, pela facto de 

eu trabalhar na Câmara Municipal da Maia, na área das relações internacionais e 

cooperação e ter, por conseguinte, total conhecimento daquilo que este município realiza 

em termos de cooperação. Palmela, por ser um município de outra região geográfica do 

país, pelo facto de politicamente ser dirigido por um Presidente de Câmara do Partido 

Comunista, lado oposto ao da Maia, que tem no poder o Partido Social Democrata, e 

ainda pelo motivo de que o contacto que efectuei com este município me ter permitido 

tomar conhecimento das muitas iniciativas que estavam a ser levadas a cabo no âmbito 

da cooperação. Tudo isto me pareceram motivos suficientes e interessantes para 

justificar a escolha que fiz. 

Ao longo da análise aos casos da Maia e Palmela, procurei analisar as áreas 

preferenciais em que estes municípios intervinham na cooperação. Com quem a 

cooperação era realizada. Quem são as pessoas envolvidas nos processos de 
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cooperação. Se envolvem ou não a sociedade civil e o sector privado. Proveniência das 

verbas utilizadas na cooperação, etc.. 

Julgo que em ambos os casos é possível ter-se uma percepção daquilo que dois 

municípios portugueses realizam com os seus parceiros nos PALOP (e neste caso 

ambos com municípios de Cabo Verde), na área da cooperação descentralizada. 

5.1.Maia 

Quando em 1996, por iniciativa da Presidência da Câmara Municipal da Maia, foi 

criado o Gabinete de Relações Internacionais, ficou definido que um dos objectivos 

prioritários seria o estabelecimento de contactos com municípios e regiões dos PALOP, 

tendo em vista o estabelecimento de Protocolos de Cooperação e Geminação. 

Inicialmente criado como um Gabinete de Assessoria à Presidência da Câmara 

Municipal da Maia, na altura presidida pelo Prof. José Vieira de Carvalho, passou por um 

período de 4 anos (1999 a 2003) em que esteve associado ao Pelouro da Cultura, já que 

assim se justificava tendo em conta que a maior parte das tarefas que o Gabinete de 

Relações Internacionais vinha levando a cabo estavam relacionadas com a concretização 

de intercâmbios de cariz cultural. A partir do ano de 2003, o actual Presidente da Câmara 

Municipal da Maia, Eng.° António Bragança Fernandes, voltou a repor a situação inicial 

colocando novamente as Relações Internacionais na dependência directa da 

Presidência. 

Apesar de um dos pressupostos iniciais que caracterizava as competências do 

Gabinete de Relações Internacionais da Câmara Municipal da Maia ser a cooperação, 

ficou claro ao fim de algum tempo que afinal de contas este não seria um objectivo muito 

importante para a instituição. Não trazia projecção nem mais valias para o concelho da 

Maia. Os maiatos em pouco ou nada beneficiariam dessas actividades e acima de tudo 

gastava-se dinheiro. 

Assim sendo as primeiras iniciativas que foram levadas a cabo foram a 

celebração de Protocolos de Geminação com regiões e municípios da Europa, os quais 

permitiam ao município em vez de gastar dinheiro, poupar, já que no âmbito desses 

acordos era possível trazer à Maia grupos culturais e desportivos, que por via dos 
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acordos estabelecidos não cobravam qualquer cachet pela sua presença em festivais e 

outros eventos que foram sendo organizados. 

Foram necessários quase 2 anos para demonstrar aos mais cépticos a utilidade 

que as Relações Internacionais podem ter num município. 

Finalmente, em 1998, foi estabelecido o primeiro Acordo de Cooperação com um 

município dos PALOP. 

São Nicolau, ilha do arquipélago da República de Cabo Verde, foi o primeiro 

município africano com o qual a Maia celebrou um acordo de cooperação. Aproveitando a 

visita a Portugal, do na altura Primeiro Ministro daquele país, Dr. Carlos Veiga, que vinha 

acompanhado dos Presidentes de Câmara da maioria dos municípios cabo-verdianos, 

foi, no dia 29 de Junho de 1998, celebrado nos Paços do Concelho da Maia, um Acordo 

de Cooperação que previa o estabelecimento de laços de amizade e entreajuda nas 

áreas da cultura, do desporto, da educação e da formação, bem como apoio ao nível 

técnico. 

Desta forma, desde a assinatura do Acordo de Cooperação, que a Câmara 

Municipal da Maia tem participado em alguns projectos nas mais diversas áreas, que têm 

como principal objectivo atenuar algumas carências da população de São Nicolau e 

garantir para o futuro melhores condições de vida para a população local. 

a) Projecto de constituição de um Centro de Informática 

Apesar de ainda não estar concluído, foi decidido avançar-se para a execução 

deste projecto, já que, sobretudo a população mais jovem de São Nicolau à 

muito tempo vinha solicitando apoio neste sentido à Autarquia local. 

A finalidade deste projecto é a criação de um Centro de Informática para 

leccionar crianças, jovens e outras pessoas que pretendam iniciar-se nesta 

área de conhecimento. 

Desta forma, a Câmara Municipal da Maia disponibilizou para o Centro 

Cultural de São Nicolau 12 computadores e 6 impressoras (material que será 

entregue logo que existam condições para ser recepcionado). 

A segunda e conclusiva parte deste processo irá ocorrer durante o ano de 

2005, onde se prevê que o restante material informático (programas de 
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software, scanners, impressoras a lazer, modems de acesso à Internet, 

leitores de DVD etc.), possam ser entregues ao município de São Nicolau. Em 

paralelo, prevê-se ainda que 2 técnicos da Câmara Municipal da Maia possam 

acompanhar durante 2 meses a instalação de todo este equipamento e dar 

formação, e ainda que, os técnicos cabo-verdianos responsáveis pela gestão 

deste projecto em São Nicolau, possam igualmente deslocar-se à Maia 

durante períodos de duas a três semanas para frequentarem cursos de 

formação na área da informática. 

Nesta iniciativa, está também previsto como parceiro a inclusão da empresa 

municipal Maia Digital, que opera no concelho da Maia na área das novas 

tecnologias e que terá um papel importante na consolidação e evolução deste 

projecto, nomeadamente na formação dos quadros da Câmara Municipal de 

S. Nicolau. 

O custo total deste projecto está orçamentado em cerca de 28.000 euros, 

sendo que o Município de São Nicolau apenas comparticipará com a cedência 

do espaço (que será o Seminário Liceu de S. Nicolau que actualmente se 

encontra desocupado com a partida dos Salesianos para a S. Vicente) e 

assumirá com as despesas de alojamento e alimentação dos técnicos 

envolvidos neste projecto, 

b) Projecto de criação de um Corpo de Bombeiros Municipal 

Na ilha de São Nicolau, onde as limitações são de vária ordem, e devido à 

sua situação de periferia e precária acessibilidade da maior parte das suas 

comunidades, a inexistência de um corpo de bombeiros, minimamente 

preparado e equipado para a prestação de primeiros socorros em caso de 

acidentes graves, mostra-se preocupante. 

São os acidentes uma das maiores causas de morte em Cabo Verde e uma 

das primeiras na diminuição da expectativa de vida. Daí o crescente interesse 

pela epidemiologia dos acidentes de viação domésticos, de trabalho ou 

desportivos e conflitos bélicos, como também catástrofes naturais nas suas 

vertentes de prevenção, tratamento e reabilitação. 

141 



E nesta sequência lógica que a Câmara Municipal de São Nicolau, estando 

ciente desta nova realidade social, pretende implementar este projecto, com o 

apoio da Câmara Municipal da Maia, que estando dentro do seu Plano 

Municipal de Emergência, venha a ter como princípios genéricos o fiel 

propósito de sistematização de um conjunto de normas e regras de 

procedimento destinadas a evitar ou a minimizar os efeitos de um acidente 

grave, catástrofe e/ou calamidade, assim como outros males sociais e 

naturais que infelizmente a qualquer momento podem ocorrer na ilha. 

O objectivo geral é criar um Corpo de Bombeiros adaptado à realidade e às 

características da ilha, detentor de capacidades materiais e humanas e que 

esteja capacitado e vocacionado para prestar à sua população um serviço 

com as mínimas qualidades necessárias, assim como detentor de uma 

filosofia que ajuda a evitar e prevenir possíveis situações graves passíveis de 

ocorrer em São Nicolau. 

Um aspecto importante e que foi bem analisado tanto pelo município de São 

Nicolau como pelos técnicos da Maia, tem a ver com a localização e as 

características da ilha, uma vez que todo e qualquer tipo de Corpo de 

Bombeiros deve situar-se num ponto estratégico que lhe permita em qualquer 

situação de emergência a maior mobilidade possível, e assim actuar 

atempadamente com a rapidez e eficácia necessárias. 

Devido às características da ilha, no que diz respeito aos seus problemas de 

acessibilidade/encravamento e à dispersidade da maior parte das suas 

comunidades, conjuntamente com as especificidades do seu relevo, e tendo 

em conta a existência de dois povoados com alguma expressividade 

populacional ( Vila da Ribeira Brava e Vila do Tarrafal), em termos de 

viabilidade técnica, eficácia e rápida mobilidade que se espera deste Corpo de 

Bombeiros, para actuação em caso de emergência, a melhor solução seria 

constituir dois núcleos de Bombeiros, um em cada povoado. Mas em caso de 

impossibilidade da constituição destes dois corpos na ilha por razões 

económicas/financeiras, torna-se necessário que pelo menos se implante uma 

ramificação deste corpo na Vila do Tarrafal, principalmente no que diz respeito 
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aos serviços de primeiros socorros, com o objectivo de dar resposta às 

possíveis solicitações da população local e arredores, como também tendo 

em conta as expectativas criadas em torno do desenvolvimento turístico que 

se pretende implementar naquela localidade. 

Deste modo, torna-se imprescindível a criação de uma força de prevenção 

mesmo que seja com as condições mínimas de funcionalidade, numa primeira 

fase, para socorrer pessoas em caso de emergência. 

Feito o apelo por parte do município de São Nicolau para a concretização 

deste projecto, a Câmara Municipal da Maia, decidiu avançar com o envio de 

diverso material necessário para a formação de um corpo de bombeiros, 

nomeadamente: luvas, botas, capacetes, aparelhos respiratórios, cintos de 

segurança e extintores. 

Com a colaboração das Corporações dos Bombeiros de Moreira da Maia e de 

Pedrouços, está-se neste momento a encetar esforços para a aquisição de 

uma viatura de combate aos fogos e de uma ambulância (usadas e que 

posteriormente através dos serviços de mecânica da Câmara Municipal da 

Maia serão devidamente preparadas para serem entregues em bom estado). 

A aquisição de outro material considerado necessário está igualmente em 

equação e a ser preparada uma lista daquilo que deve ser adquirido por 

funcionários da Protecção Civil da Maia e dos Bombeiros, que irão igualmente 

deslocar-se a São Nicolau para dar formação aos bombeiros municipais 

locais. Este é aliás um dos requisitos básicos: a Formação. Sem pessoas 

capazes e preparadas para o manuseamento, como também capazes de 

aproveitar da melhor forma possível as condições que vierem a ser criadas, 

de nada servirá qualquer investimento a este nível. 

Até ao momento já foram gastos na aquisição e envio de material e em visitas 

preliminares a São Nicolau cerca de 10.000 euros. Para a conclusão deste 

projecto que se espera concluído no Verão de 2006 estima-se serem ainda 

necessários cerca de 25.000 euros, a serem na sua totalidade 

disponibilizados pela Câmara Municipal da Maia. A Câmara Municipal de São 
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Nicolau comparticipa com a cedência de instalações para a futura sede dos 

Bombeiros Municipais de São Nicolau. 

A implementação de um projecto deste tipo na ilha de São Nicolau, trará sem 

dúvida para a sua população, uma série de benefícios tanto em termos sociais 

e económicos como também ambientais, pois contribuirá para minimizar os 

efeitos da prevenção e de acidentes graves, diminuindo não só o sofrimento 

das vitimas, como também contribuindo para a diminuição de perdas 

humanas e materiais. 

c) Projecto na área da formação e ensino 

Desde o início do ano lectivo de 2002/2003, 5 alunos de São Nicolau 

frequentam cursos superiores no Instituto Superior da Maia, nas áreas de 

Gestão de Recursos Humanos, Informática de Gestão, Desporto e Economia. 

Através de um Protocolo que a Câmara Municipal da Maia estabeleceu com o 

Ismai, os alunos estão isentos do pagamento de qualquer propina, recebem 

uma bolsa de estudos mensal no valor de 400 euros e recebem todo o apoio 

do gabinete de Relações Internacionais durante a frequência do curso 

superior. 

Como compromisso da parte dos alunos, estes devem ter um rendimento 

escolar bom, sendo que uma eventual reprovação implica a cessação da 

bolsa de estudos. Assumem igualmente o compromisso de que quando o 

curso estiver concluído devem regressar a Cabo Verde para ai colocarem em 

prática a valorização que adquiriram em Portugal. 

A selecção dos alunos que são abrangidos por este projecto é feita pelo 

município de São Nicolau. 

Anualmente este projecto custa à Câmara Municipal da Maia cerca de 35.000 

euros 

d) Reabilitação dos Paços do Concelho de São Nicolau 

Projecto que está em fase inicial, mais especificamente na conclusão do 

projecto de arquitectura que antecede a fase dos trabalhos de construção. 

Existe no entanto já o compromisso da Câmara Municipal da Maia em apoiar 

em cerca de 65% no valor global de obra que está orçada em 77.100 euros. 
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Os restantes 35% terão a comparticipação do município de São Nicolau e do 

Governo de Cabo Verde. Está prevista a conclusão da reabilitação do edifício 

para Setembro de 2005. 

Esta obra é considerada de grande importância por parte das autoridades 

locais, que entendem que é primordial dotar o Município de infra-estruturas 

capazes para atender condignamente os munícipes e agregar todos os 

sectores técnicos e administrativos da Câmara Municipal num espaço só. 

Trata-se também da restauração e remodelação de um edifício histórico, onde 

antigamente funcionavam os serviços administrativos da ilha. O projecto 

mantém o caracter da construção valorizando-a e dignificando-a ainda mais. 

Uns em estado mais avançado de conclusão, outros em etapas mais precoces, 

estes são os projectos, que no âmbito da Política de Cooperação estabelecida pela 

Câmara Municipal da Maia, vem sendo executados com o Município de São Nicolau. Nos 

quatro casos exemplificados a decisão de se optar por estes projectos, já que outras 

possibilidades existiam, coube em consenso a ambas as partes. Na perspectiva da 

Câmara Municipal de São Nicolau, e tendo em conta as limitações orçamentais da 

Câmara Municipal da Maia para este tipo de iniciativas, estas eram as "obras" que mais 

urgência tinham em serem levadas a cabo. 

A principal dificuldade com que se debate o Gabinete de Relações Internacionais 

da Câmara Municipal da Maia está relacionada com a vertente financeira dos projectos, o 

que obriga muitas vezes a ter que prolongar no tempo iniciativas que teoricamente eram 

possíveis de realizar em poucos meses. Obviamente que isto obriga a que outros 

projectos, também eles considerados importantes, tenham de aguardar por 

disponibilidade de verbas. 

Até ao momento a Câmara Municipal da Maia não recorreu a qualquer fundo 

europeu ou outros mecanismos e instituições que comparticipem financeiramente a 

execução de iniciativas na área da cooperação. 

Tem no entanto, havido algum apoio e envolvimento da sociedade civil que tem 

colaborado nomeadamente na recolha de livros e manuais escolares para a formação de 

uma biblioteca municipal em São Nicolau. Neste campo, também o sector privado tem 

145 



concedido algum apoio, citando como exemplo a empresa Porto Editora, que ofereceu 

algumas dezenas de dicionários para serem distribuídos pelas várias instituições de 

ensino em São Nicolau, na Vila da Ribeira Brava e no Tarrafal. 

Apostar nos contactos com o sector privado e envolver de forma mais activa a 

sociedade civil nestes projectos é para a Câmara Municipal da Maia uma prioridade. É 

importante legitimar a cooperação e o desvio de verbas para sustentar projectos em 

Cabo Verde. Não é fácil explicar a estudantes maiatos que a Câmara Municipal não os 

pode subvencionar com bolsas de estudo, sabendo eles que a Câmara o faz com 

estudantes cabo-verdianos. 

O envolvimento da sociedade civil e do sector privado na cooperação é visto por 

conseguinte como um factor de grande importância, não só por tudo o que atrás se disse, 

como também porque permite diminuir para a Câmara Municipal os gastos que 

anualmente se tem com a cooperação. 

Para concluir, uma breve referência ao Acordo de Cooperação que a Câmara 

Municipal da Maia celebrou com o município moçambicano de Nampula, em Outubro de 

2000, mas que até ao momento resultou apenas num intercâmbio cultural, realizado na 

Maia, e que contou com a presença de um grupo de danças tradicionais moçambicanas. 

A mudança de Presidente de Câmara em Nampula e o facto de ainda nenhuma 

delegação da Maia se ter deslocado a Moçambique, facto que considero importante já 

que com África o contacto pessoal é fundamental para o aprofundar das relações, são 

alguns dos motivos pelos quais este acordo não tem tido os resultados desejáveis. 

Neste sentido, o ano de 2005, perspectiva-se como o ano de arranque para dar 

vida a este Protocolo de Cooperação, e iniciarem-se iniciativas que visem cooperar com 

o município de Nampula em áreas nas quais seja necessário intervir, sendo que para o 

efeito está prevista uma deslocação de uma delegação da Maia a Nampula em Setembro 

de 2005. 

5.2.Palmela 

Palmela é outro dos municípios portugueses que vem desde à alguns anos 

levando a cabo iniciativas na área da cooperação com os PALOP. 
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Através do Serviço Municipal de Protecção Civil e Cooperação Internacional / 

Divisão de Apoio aos Órgãos Municipais, área que está sob a dependência directa da 

Presidência, a Câmara Municipal de Palmela realiza todos os anos várias acções de 

cooperação no âmbito do Protocolo de Geminação celebrado com o município de S. 

Filipe na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, em 1996. 

Em Janeiro de 1999, uma delegação constituída por dois elementos da Câmara 

Municipal de Palmela e por um elemento da AMI, deslocou-se a S. Filipe com o propósito 

de aprofundar relações nas áreas da prospecção de recursos hídricos e da saúde. 

Ao nível da saúde foram avaliadas as condições do Hospital Regional de S. Filipe, 

tendo-se constatado a inexistência de algum material considerado fundamental para 

prestar um serviço médico útil à população da ilha. Com o apoio do elemento da AMI, foi 

elaborada uma lista de material necessário e que o município de Palmela procuraria 

enviar no futuro. Apesar das carências, o hospital revelou razoável nível de organização, 

e um corpo de profissionais de saúde tecnicamente aptos e interessados em 

actualizarem os seus conhecimentos. 

Nesta visita, ficou definido que a Câmara Municipal de Palmela iria subsidiar a 

permanência de 2 elementos da AMI em S. Filipe com o objectivo de dar formação nas 

valências mais carenciadas, reforçar os recursos humanos do hospital e outras 

actividades a equacionar no futuro. Ficou igualmente estipulada a oferta de diverso 

equipamento médico e medicamentos para suprir as necessidades do Hospital Regional 

de S. Filipe. 

Relativamente à segunda vertente que caracterizou esta visita da Câmara 

Municipal de Palmela a S. Filipe, a prospecção de recursos hídricos, constatou-se que o 

sistema público de abastecimento de água gerido pela autarquia assenta, na sua quase 

totalidade, em recursos hídricos existentes no subsolo e explorados através de furos de 

captação localizados à quota zero. Segundo a informação disponível, os recursos 

hídricos são de boa qualidade e em quantidade suficiente para o abastecimento às 

populações. No entanto, o uso da água para outros fins, nomeadamente agrícolas, é 

economicamente pouco viável devido ao seu custo de exploração elevado. 

A resolução deste problema, com fortíssimas implicações na economia da ilha, 

passaria pela execução de furos de captação com caudais significativos, a uma quota de 
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400m ou superior. Tal permitiria efectuar o transporte e distribuição da água por 

gravidade, fazendo baixar o custo de exploração muito consideravelmente. A concretizas

se esta hipótese a ilha do Fogo transformar-se-ia na mais competitiva do arquipélago em 

termos agrícolas, o que contribuiria decisivamente para promover um desenvolvimento 

sustentado da mesma. 

Ainda no âmbito desta visita foram recenseadas outras possibilidades de 

cooperação nomeadamente na publicação de brochuras de promoção turística, 

fornecimento de equipamento informático e ajuda alimentar de emergência, já que no 

decorrer do ano de 1999 as populações viviam uma situação de carência alimentar muito 

difícil, agravadas pela seca e quebra nos fornecimentos garantidos pelo Programa 

Alimentar Mundial. 

Desta forma, desde a assinatura do Acordo de Geminação, e passada a fase das 

visitas preliminares, a Câmara Municipal de Palmela tem participado em alguns projectos 

nas mais diversas áreas, que têm como principal objectivo atenuar algumas carências da 

população de S. Filipe e garantir para o futuro melhores condições de vida para a 

população local. 

a) Assistência Médica 

Projecto de assistência médica em parceria com a AMI, apoiando o "Projecto 

de Formação em Saúde Pública, Educação para a Saúde e Assistência de 

Enfermagem", com o objectivo global de melhoria da qualidade de vida e das 

condições sanitárias da população, e com os objectivos específicos de 

prestação de cuidados primários de saúde aos utentes de dois postos 

sanitários, distribuir e ministrar a medicação adequada aos pacientes, 

melhorar os conhecimentos técnicos dos agentes sanitários, realizar acções 

de educação para a saúde à população, sobre higiene e saúde pública. As 

intervenções com a AMI são implementadas em estreita coordenação com as 

autoridades locais, pois o objectivo é o de complementar a actividade destas e 

não a de as substituir. À AMI compete ainda preparar a continuidade futura do 

trabalho iniciado por este projecto, fazendo, no final da operação, a entrega 

de bens e equipamentos a entidades idóneas que estejam ao serviço da 
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comunidade local. O principal impacto deste projecto será o bem estar 

alcançado pela população do interior da ilha, que passará a contar com uma 

assistência de enfermagem e medicamentosa mais próxima. 

No final do ciclo de projecto, a AMI apresentará um relatório final à Câmara 

Municipal de Palmela, o qual resumirá as actividades desenvolvidas e indicará 

os resultados do trabalho desenvolvido no terreno. A avaliação final do 

projecto conta com as opiniões críticas dos vários intervenientes no projecto, 

de forma a que possa fornecer toda a informação pertinente à melhor 

continuidade por parte das entidades que permanecem a trabalhar no terreno. 

O custo anual deste projecto para o Município de Palmela, e que teve o seu 

inicio em 1999 e com final previsto para 2006, é de 35.000 euros, sendo que a 

AMI também comparticipa com idêntico valor. Ao Município de S. Filipe 

apenas cabe a responsabilidade de garantir todas as condições para que o 

projecta seja executado, 

b) Apoio à criação de um Corpo de Bombeiros Voluntários 

Num primeiro momento efectuou-se a caracterização do sistema local de 

protecção civil e o levantamento de necessidades, de modo a definir um plano 

de cooperação a médio e longo prazo entre os dois municípios nesta área de 

intervenção, tendo em vista o eventual apoio à constituição de um grupo de 

bombeiros. 

Posteriormente, em Setembro de 2001, uma Missão técnica da Câmara 

Municipal de Palmela deslocou-se a S. Filipe na sequência da doação de três 

viaturas de emergência (2 ambulâncias e uma viatura de combate a incêndios 

urbanos), pelas Associações de Bombeiros Voluntários do Concelho de 

Palmela (Águas de Moura, Pinhal Novo e Palmela). Em resultado da referida 

doação, entenderam os dois municípios e as Associações de Bombeiros do 

Concelho de Palmela, que seria crucial proceder-se à criação de um Corpo de 

Bombeiros Voluntários em S. Filipe, única forma de garantir o uso eficaz do 

equipamento oferecido. 

Nesse sentido, promoveram-se conferências sobre o modelo organizativo das 

Associações de Bombeiros Voluntários, a estrutura de comando e 
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organização dos corpos de bombeiros voluntários e deu-se formação 

elementar em socorrismo e combate a incêndios urbanos. Foi possível 

desenvolver um intenso trabalho de sensibilização e de formação, de que 

resultou a criação de uma Comissão Instaladora da actual Associação de 

Bombeiros Voluntários de S. Filipe. No que respeita à formação, as acções 

realizadas tiveram um enorme impacto junto da comunidade local, atraindo 

inclusive, formandos de outras ilhas. 

O custo deste projecto para o Município de Palmela, foi até ao momento de 

9.000 euros, referente ao envio de 2 contentores com todo o material 

oferecido, sendo que este material foi doado ao município de Palmela pelas 

três Associações de Bombeiros do concelho. Ao Município de S. Filipe apenas 

cabe a responsabilidade de garantir todas as condições para que o projecta 

seja executado, 

c) Apoio à recuperação e beneficiação da rede municipal de jardins de infância 

O projecto visa a intervenção em 14 jardins de infância da rede municipal 

(geridos pela Câmara Municipal de S. Filipe). As acções destinadas a 

colmatar as carências nos jardins de infância referidos, destinam-se aos 

edifícios (reparações pontuais interior e exterior, construção de uma casa de 

banho e uma pequena cozinha de apoio, arranjo de janelas e portas) e ao seu 

equipamento (kit mínimo a fornecer constituído por mobiliário, material 

didáctico, material de apoio, higiene e limpeza, e material para fornecimento 

de refeições). No que respeita aos edifícios, o Município de Palmela conta 

com o apoio de uma ONG que tem como missão principal a sensibilização e 

envolvimento da comunidade, nomeadamente as associações de pais e 

associações de desenvolvimento comunitário, a fim de que estes participem 

nas intervenções a efectuar, assegurando, no futuro, a sua manutenção. 

O custo para a execução deste projecto para o Município de Palmela é 

extremamente reduzido, tendo sido gastos até ao momento cerca de 1.000 

euros, referentes à recuperação de algum equipamento que tem sido doado 

pelas instituições do concelho e posteriormente restaurados pelos serviços 

municipais (O material recuperado, foi entregue em Cabo Verde nos mesmos 
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contentores utilizados para o envio de todo o material doado pelas 

Associações de Bombeiros). Ao Município de S. Filipe apenas cabe a 

responsabilidade de garantir todas as condições para que o projecta seja 

executado. 

d) Formação certificada de educadores de infância - em parceria com a IPSS 

COI - Centro de Ocupação Infantil de Pinhal Novo 

Este projecto visa o estabelecimento de relações de cooperação entre 

instituições de Educação pré- escolar dos dois municípios, e proporcionar 

uma formação prática e teórica às monitoras que trabalham com crianças em 

idade pré- escolar para que o seu desempenho se torne mais qualificado e 

sustentado. A formação, reconhecida pelo Ministério da Educação e o Instituto 

de Formação Profissional de Cabo Verde, dará uma certificação profissional 

às monitoras aprovadas, com o reconhecimento necessário para a 

contratação de trabalho em Cabo Verde. Na construção da arquitectura do 

projecto de formação de primeiro nível, foram considerados os seguintes 

aspectos: o nível de formação académica das monitoras, o contexto social e 

cultural em que a sua actividade educativa se vai desenvolver. O segundo 

nível destina-se a educadoras de infância/ monitoras qualificadas, que no 

futuro se pretende que sejam os elementos de contacto e desenvolvam 

acções de reciclagem e apoio pedagógico e de coordenação a nível local, em 

termos de formação contínua de monitoras. 

Todas as despesas com este projecto foram na integra assumidas pela IPSS 

COI. Os Municípios de Palmela e S. Filipe apenas garantiram todas as 

condições para que este projecto fosse realizado nas melhores condições 

possíveis. 

e) Apoio à criação de uma rádio local 

Efectuaram-se inúmeros contactos e visitas, tendo por objectivo avaliar as 

condições técnicas para a instalação de uma rádio em S. Filipe, tendo-se 

efectuado formação sobre os modelos de gestão e organização das rádios em 

Portugal. 
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Apenas se contabilizam despesas decorrentes realizadas com visitas e 

contactos, no valor aproximado de 1.500 euros, 

f) Campanhas anuais de Solidariedade (material escolar, roupas e equipamento, 

medicamentos, alimentos) 

As campanhas de solidariedade realizadas pelo Município de Palmela, (uma 

vez por ano) têm gerado forte adesão da sociedade civil, (munícipes, 

empresas, não só do município, mas do país em geral), graças à 

sensibilização e divulgação dos relatórios das missões técnicas, o que permite 

à população conhecer melhor a realidade de S. Filipe, e saber que o material 

que irá doar será entregue, em mãos, ao destinatário. As escolas de Palmela 

geminadas com escolas de S. Filipe, também contribuem em larga escala 

para sensibilizar a população. 

Não existem despesas a registar. O envio de todo o material recolhido tem 

sido feito nos mesmos contentores utilizados pelas Associações de 

Bombeiros de Palmela 

No âmbito da cooperação em geral foi possível obterem-se ainda os seguintes 

resultados: 

A avaliação de anteriores projectos, tendo-se apurado que a 

distribuição dos bens oferecidos foi, na generalidade dos casos, 

executada de acordo com o programado. 

Constatou-se a existência de algumas carências que ainda não 

foram possíveis de colmatar. 

As instituições contactadas em S. Filipe expressaram a sua total 

disponibilidade para estabelecer laços de parceria com 

congéneres do município de Palmela (escolas, clubes 

desportivos e a paróquia). 

A Câmara Municipal de S. Filipe expressou a sua disponibilidade 

para desenvolver projectos de cooperação em outras áreas, 

nomeadamente: formação de quadros, assessoria técnica e 

apoio a projectos na área social. 
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A permanência da equipa de médicos e enfermeiros da AMI tem 

tido bom acolhimento e desenvolvido um trabalho considerado 

positivo por todas as entidades locais. 

Segundo informações prestadas pela Dr.a Patrícia Soares, Coordenadora dos 

Projectos de Cooperação do Município de Palmela, estes são os projectos que foram 

levados a cabo ou estão em curso no âmbito da política de cooperação estabelecida pela 

Câmara Municipal de Palmela. Em todos os casos, a decisão de se optar por estes 

projectos, já que outras possibilidades existiam, coube em consenso a ambas as partes, 

tendo sido levado em linha de conta as limitações orçamentais da Câmara Municipal de 

Palmela. 

Até ao momento, a Câmara Municipal de Palmela não recebeu qualquer 

comparticipação do Estado Português, apesar de já ter apresentado por diversas vezes 

projectos. 

Tem no entanto, havido apoio e envolvimento da sociedade civil e do sector 

privado, que têm colaborado na recolha de diversos material (roupa, material escolar, 

medicamentos, equipamentos de protecção civil etc.), 

Apostar nos contactos com o sector privado e envolver de forma ainda mais 

activa a sociedade civil nestes projectos é um dos objectivos prioritários para a Câmara 

Municipal de Palmela. 
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CONCLUSÕES 

Com o acesso à independência da maioria dos países africanos nas décadas de 

60 e 70, pensou-se que estariam criadas condições para a maior parte dos novos 

Estados africanos caminharem rumo à paz e ao progresso. O tempo veio a demonstrar 

que quem assim pensava, estava enganado. Os conflitos causados, a fome, a guerra fria, 

as secas e muitos outros factores, contribuíram para que o continente africano fosse 

ficando cada vez mais para trás. 

A libertação do continente transformou a segunda metade do século XX num 

período triunfante para os povos africanos, mas no final do século o triunfo deu lugar à 

desilusão com os frutos da independência. É perante este cenário que surge a 

cooperação. 

Nestas últimas cinco décadas, ou por iniciativas de organizações internacionais 

como a ONU e a União Europeia, ou por iniciativas directas dos próprios países 

industrializados, foram lançadas várias campanhas tendo em vista o combate à pobreza 

e ao subdesenvolvimento que caracterizava a situação do continente africano. 

A guerra fria acabou e também as independências dos países em África. A crise 

do petróleo já foi há mais de 20 anos, e a difícil ressaca dos anos 80 também já faz parte 

da história. 

A década de 90, a da Conferência de Copenhaga, marca então uma nova era na 

política mundial para a cooperação. Apesar da crise que abalou os "Tigres do Sudoeste 

Asiático" e das consequências que teve em todo o mundo, foram lançadas durante esta 

década, as bases para uma maior coordenação internacional em termos de ajuda pública 

ao desenvolvimento. 

Os fracos resultados obtidos nas décadas anteriores, levam a que na década de 

90 se inicie a análise e avaliação a todo o processo de cooperação como forma de 

garantir o sucesso futuro. 

O difícil debate sobre o futuro de África surge finalmente na agenda internacional. 

Mas até a União Europeia e os Estados Unidos estarem dispostos a pôr totalmente em 

prática aquilo que apregoam sobre o "mercado livre", as nações pobres não terão 

oportunidade de sair de um circulo vicioso de pobreza. 
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Os países em desenvolvimento necessitam para além de toda a ajuda que possa 

ser dada no âmbito da cooperação, do comércio livre. São em meu entender dois 

aspectos que têm de estar associados. Quanto maior for o apoio técnico dado aos 

países africanos, mais capacidade estes países terão em ser parte activa na economia 

de comércio global. Penso que esta terá sido uma das grandes conclusões no final deste 

trabalho. Seja cooperação intermunicipal, entre Estados ou por intermédio das grandes 

instituições internacionais, os resultados que possam vir a ser obtidos nunca serão 

satisfatórios, se aos países mais pobres de África e de outras regiões do mundo não lhes 

forem dadas possibilidades de competirem e participarem no comércio internacional 

livremente. 

A Oxfam calculou, que a África geraria um rendimento de 70 milhões de dólares, 

se aumentasse a sua taxa nas exportações em apenas um por cento. Muitos países 

africanos também reconhecem que o aumento do volume de comércio os ajudaria a sair 

dos actuais níveis de pobreza. 

Com África a receber a pouco e pouco a atenção que merece, os países 

industrializados têm de se articular entre si e chegarem a um acordo sobre o pacote de 

políticas que os ajudará efectivamente. 

Isto envolverá necessariamente decisões que poderão ser penosas para as 

diferentes políticas quer dos Estados Unidos, quer dos países da União Europeia. 

As ligações culturais e históricas constituem uma importante base de 

entendimento entre Portugal e os PALOP, e certamente permitirão consolidar e 

intensificar as relações de natureza económica entre Portugal e África, com benefícios 

mútuos. 

O continente africano figura num lugar de relevo entre as prioridades da política 

externa portuguesa, apesar de também ser evidente que, a nível da Administração 

Central, o que se tem feito ser manifestamente pouco. Veja-se, por exemplo, e porque 

isso interessa particularmente para o nosso trabalho, o incentivo praticamente nulo que é 

dado aos municípios para que estes possam desenvolver processos de cooperação. 

Na qualidade de país membro da Comunidade Europeia, Portugal, em conjunto 

com alguns outros países, tem chamado a atenção aos seus parceiros para a 

necessidade de a Europa dar a atenção devida às matérias relativas a África. Apesar de 
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se reconhecer que o alargamento da Europa a Leste, recentemente realizado, constar 

hoje como uma das prioridades da União Europeia, seria um erro muito grande se a 

Europa decidisse permanecer fechada sobre si própria, esquecendo um continente que 

está tão próximo pela história, pela geografia e por todo um conjunto de relações 

políticas, económicas e culturais. 

A Maia, um dos casos estudados, é um concelho industrial, onde estão instaladas 

centenas de empresas. Como a Maia, existem em Portugal muitos outros concelhos, que 

para além de todo o apoio que possam vir a conceder aos seus parceiros de cooperação 

em África, podem também lançar as bases para uma cooperação económica mais 

intensa. 

Creio que, a par de todas as medidas que referi ao longo deste trabalho, e que 

são uma base fundamental para a cooperação, é importante também termos consciência 

de que aquilo que se dá, terá que ser eficaz para que no futuro seja um instrumento 

fundamental para o desenvolvimento dos povos. 

Não podemos nunca esquecer, para além de todas as outras motivações que 

servem de base à cooperação, que África está bem ao nosso lado e que esse facto 

poderá vir a ser, no caso de não serem tomadas medidas urgentes com resultados 

positivos, um factor de perturbação para a Europa, tal como referiu Boumedienne ao 

Washington Post "Um dia, milhões de homens deixarão as áreas pobres do Sul do 

Mundo, entrando pelos espaços, relativamente acessíveis, do Hemisfério Norte, em 

procura da sobrevivência". 

Nas décadas de 70 e 80, a cooperação entre a Europa e os países em vias de 

desenvolvimento estava totalmente centrada em actividades que eram levadas a cabo 

pelos Governos. A intervenção de outros actores estava sempre dependente da vontade 

dos países receptores da ajuda. 

Apesar de gradualmente a situação se ter alterado, com uma participação mais 

activa e reconhecida de outros actores, apenas no início dos anos 90 é que se deu um 

merecido ênfase à cooperação descentralizada e ao importante papel que novos actores 

poderiam vir a desempenhar no desenvolvimento de países e regiões mais carenciadas. 

A este facto foi dada uma grande relevância nos Acordos de Lomé IV e mais 

recentemente nos Acordos de Cotonou. Nestes ficou estipulado que aos actores da 
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cooperação descentralizada devem ser fornecidos recursos financeiros para apoiarem os 

processos de desenvolvimento local e devem ser envolvidos na implementação de 

projectos e programas de cooperação nas suas áreas de interesse ou onde estes actores 

tenham uma vantagem comparativa. Ou seja, a cooperação descentralizada e quem nela 

participa ganham espaço de actuação nos processos de cooperação internacional. Para 

que os resultados da cooperação sejam melhores, devemos valorizar a importância dos 

municípios e de outros actores da cooperação descentralizada, como sendo parte 

integrante e fundamental do grupo de instituições doadoras internacionais. 

Seria curioso fazer-se uma investigação sobre a disponibilidade dos municípios 

portugueses em integrarem programas subsidiados de cooperação, que fossem lançados 

ou pelo governo português ou por qualquer outra instituição internacional. Cremos que a 

grande maioria dos municípios portugueses aceitaria o desafio, mesmo sabendo que isto 

acarretaria algumas despesas ao orçamento municipal. 

Um outro aspecto fundamental, implícito em muito do que dissemos, é de que é 

fortemente recomendável que a Europa "volte" a África. Não com o espírito de conquista 

das suas potências colonialistas, da gesta quinhentista dos Descobrimentos, mas 

descobrindo a África como parceiro imprescindível de uma sociedade universal cujo 

desenvolvimento é sustentado nos seus diferentes equilíbrios. Não por razões 

meramente económicas, mas porque num universo globalizado os guetos rapidamente 

se transformarão em pontos críticos desestabilizadores do equilíbrio socio-político. E 

também porque é possível em nome dos valores da nossa civilização, contrariar o 

fatalismo e todas as formas de submissão que negam ou discriminam o papel do ser 

humano como sujeito da história. 

Mas as grandes caminhadas fazem-se passo a passo. 

A cooperação descentralizada, nomeadamente aquela que resulta das acções 

municipais através dos protocolos de geminação e cooperação têm resultado num 

processo eficaz, ainda que insuficiente face às carências de recursos disponíveis para 

responder á imensidade dos problemas. 

Reconhece-se a necessidade de uma maior sensibilização capaz de se traduzir 

em acções concretas. Neste contexto, a realização de um Congresso de Cooperação 

Intermunicipal com os países africanos de expressão portuguesa, num futuro breve, em 
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parceria com outros municípios já com experiência nesta área e sob o patrocínio da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, poderia ser um contributo importante. 

Um apontamento final. A ANMP acaba de lançar uma campanha de recolha de 

fundos envolvendo todas as Câmaras Municipais, destinados ás vitimas do maremoto na 

costa do Indico. Importa perceber porque é que este acontecimento, sem dúvida trágico, 

gerou um importante movimento de solidariedade internacional, enquanto as sucessivas 

hecatombes, com muito maior expressão, que devastam o martirizado continente 

africano não provocam equivalentes movimentos, em muitos casos nenhuns, de 

solidariedade e entreajuda. 

Esta será uma das áreas que certamente me virá a ocupar, até porque admitimos 

que esta consciencialização pode ser obtida através do efeito multiplicador da 

cooperação descentralizada traduzida em múltiplos actos, no âmbito da formação de 

quadros técnicos e quadros operacionais, no desenvolvimento de acções educativas, no 

apoio a acções preventivas nas áreas da saúde e da protecção civil, na deslocalização 

de técnicos e professores, na criação de bolsas de investigação, etc. Não se deve 

resumir à cooperação financeira, com dificuldades de enquadramento nas políticas 

municipais. 

Mas pode-se ir bastante mais longe, mobilizando o tecido empresarial para a 

implantação em África de empresas de mão de obra intensiva em alternativa à Europa de 

Leste e abrindo assim os nossos mercados aos produtos de origem africana. Como 

também, incentivar os roteiros turísticos africanos na sequência dos programas 

direccionados para a terceira idade e para os jovens, que hoje se multiplicam em alguns 

dos nossos municípios. 

A grande conclusão é a de que há um enorme trabalho pela frente a desenvolver, 

que carece da mobilização das vontades de todos os agentes envolvidos neste esforço 

de cooperação descentralizada, trabalho que terá de ser feito com uma lógica de 

projecto, com perseverança, com a convicção de que este é um dos caminhos a 

percorrer e onde "é proibido" desistir. 
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