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1.INTRODUÇÃO 

 
O Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento ( IPAD ), criado pelo Decreto –Lei 

nº5/2003, de 13 de Janeiro é um Instituto Público dotado de personalidade jurídica, de 

autonomia administrativa e património próprio que tem a seu cargo a supervisão, a 

direcção e a coordenação da política de cooperação e de ajuda pública ao 

desenvolvimento.  

A experiência recolhida desde a criação do IPAD demonstrou que se tornava imperioso 

simplificar e racionalizar a estrutura e organização do Instituto, através de uma 

redistribuição de competências entre as respectivas unidades orgânicas, o que veio a ser 

concretizado através do Despacho nº22 251/2004, de 13 de Outubro.   

O IPAD passou assim a dispor de uma estrutura organizativa que  desempenhe a função 

de operador central da política de cooperação e de ajuda pública ao desenvolvimento, 

com mais competência e eficácia e mais consentânea com as necessidades dos países 

receptores. 

Em 2005, a acção do  IPAD terá como objectivo central o reforço dos mecanismos de 

cooperação privilegiada com o espaço lusófono, nomeadamente através da projecção de 

valores e interesses comuns nos PALOP e em Timor Leste e a promoção do 

desenvolvimento económico, social e cultural dos países de língua oficial portuguesa. 

 Contudo tal não obstará a que, face a uma análise dos objectivos e interesses em 

presença, se venha a ponderar uma diversificação das relações de cooperação a outras 

regiões que estejam no centro das preocupações da ajuda ao desenvolvimento da 

comunidade internacional. 

Assim e atentos os compromissos internacionalmente assumidos por Portugal em 

matéria de combate à pobreza e desenvolvimento dos países menos avançados serão 

tomadas medidas que procurem aumentar a eficácia da ajuda pública ao 

desenvolvimento e que estimulem o crescimento económico dos países de expressão 

portuguesa, fortalecendo nomeadamente as Instituições do Estado e a iniciativa privada 

nesses mesmos países. 
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Procurando atingir  sempre níveis de eficiência consentâneos com o empenho patente 

nas acções de cooperação promovidas por Portugal, recomenda a experiência que se 

opte por uma estratégia de concentração dos meios disponíveis num número restrito de 

sectores, criteriosamente seleccionados de acordo com as prioridades estratégicas de 

desenvolvimento dos países beneficiários. A par desta preocupação ressalta um reforço 

dos mecanismos de coordenação, de acompanhamento e de avaliação, por forma a 

conseguir-se um maior impacto e visibilidade dos programas e projectos a desenvolver. 

Reconhecendo-se à iniciativa privada um papel cada vez mais importante como motor 

de desenvolvimento consequentemente da promoção das condições económicas e 

sociais das populações, serão encetadas acções que terão como objectivo a promoção de 

um ambiente favorável à concretização de iniciativas empresariais bem como à criação 

de instrumentos de apoio ao investimento, nomeadamente apoiando reformas 

legislativas. 

Procurar-se-á, ainda, estimular a participação da sociedade civil lusófona no esforço da 

Cooperação, seja através de financiamento de projectos em áreas de interesse comum ou 

no estabelecimento de  parcerias público- privadas em áreas estruturantes do 

relacionamento entre Portugal e os PLOP e que revelam efectivo potencial de 

desenvolvimento sócio- económico em cada um destes países. 

No quadro multilateral, assumir-se-á um papel mais activo, reforçando a participação 

portuguesa nos fora internacionais, em especial nas Nações Unidas, na União Europeia 

e na OCDE  

Desenvolver-se-ão ainda iniciativas que potencializem a intervenção da CPLP nas 

acções de cooperação promovidas pelo IPAD, tendo em conta o objectivo estratégico de 

consolidar e reforçar a Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, mediante 

um maior aproveitamento de sinergias entre a cooperação bilateral e a multilateral.  

O Plano de Actividades para 2005, consubstanciado particularmente nos PIC e PAC 

assinados, reflectirá assim este quadro de opções estratégicas, sendo a materialização de 

acções, no cumprimento de compromissos assumidos no quadro bilateral ou 

multilateral, a concretização natural da política de Cooperação do Estado Português. 

Assim, ao IPAD, enquanto órgão central de coordenação e de dinamização da 

cooperação e de principal agente de financiamento, através de uma utilização e gestão 
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correcta e integrada dos recursos e meios que lhe estão afectos, cumpre um papel central 

como estrutura técnica de suporte e prossecução aos compromissos políticos assumidos 

em matéria de Cooperação. 
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2.MISSÃO E COMPETÊNCIAS 
 
O Decreto- Lei nº 5/ 2003 atribui ao IPAD, e em síntese, a missão de supervisão, 

direcção e coordenação da política de cooperação para o desenvolvimento, com vista ao 

fortalecimento das relações externas de Portugal e à promoção do desenvolvimento 

económico, social e cultural dos países receptores de ajuda pública, em especial os 

países de língua oficial portuguesa. 

 

Nesta conformidade, compete  então ao IPAD propor à tutela as indicações relevantes 

para a definição da política de cooperação e de ajuda pública ao desenvolvimento e 

zelar pelo cumprimento das linhas de orientação superiormente definidas, enquadrando 

os programas e projectos nessas mesmas orientações. 

 

Concretamente, cabe ao IPAD assegurar a articulação com as autoridades dos países 

beneficiários; fazer a programação da cooperação e da ajuda pública ao 

desenvolvimento bem como o seu planeamento orçamental; financiar programas e 

projectos da sua iniciativa; emitir parecer prévio vinculativo e promover a execução dos 

programas e projectos de cooperação e de ajuda pública ao desenvolvimento propostos 

por outras entidades; proceder à avaliação dos resultados da execução dos programas e 

projectos; assegurar a articulação com instituições de âmbito nacional, nomeadamente 

de natureza não governamental, e apoiar a sua participação em projectos; promover e 

apoiar a cooperação intermunicipal; assegurar a participação portuguesa nas actividades 

da CPLP relacionadas com a cooperação; e prestar apoio técnico à Comissão 

Interministerial para a Cooperação (CIC). 

 

Ao IPAD compete ainda assegurar a representação e a participação do Estado português 

nas actividades das organizações internacionais relacionadas com a cooperação e a 

ajuda pública ao desenvolvimento.  
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3.ESTRUTURA ORGÂNICA 

Como atrás referido, o IPAD foi criado pelo Decreto-Lei n.º 5/2003, de 13 de Janeiro, 

diploma que veio aprovar os respectivos Estatutos.  

Nos termos do n.º 1 do artigo 15.º dos referidos Estatutos, a organização, as funções e as 

competências dos serviços do IPAD são definidas por despacho do Ministro dos 

Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas. 

Nessa conformidade e por se ter revelado entretanto necessário simplificar e 

racionalizar a estrutura e organização dos Serviços do IPAD, mediante Despacho n.º 

22251/2004 (2.ª Série), do Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 

Cooperação, datado de 13 de Outubro de 2004, proferido no uso da competência que lhe 

foi delegada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, e publicado no Diário da 

República, n.º 256, de 30 de Outubro, procedeu-se à redefinição e redistribuição da , 

organização, atribuições e competências dos serviços, processo que foi implementado 

no decurso do último trimestre de 2004. 

O IPAD integra 6 Direcções de Serviços, 16 Divisões e o Gabinete de Apoio ao 

Conselho Directivo. 

O organigrama que se reproduz a seguir expressa a actual estrutura do IPAD, seus 

Orgãos e Serviços. 
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Núcleo de Apoio Jurídico

Núcleo de Controlo G.D.Organizacional

Gabinete Apoio ao Conselho Directivo
Avª Lib.. - 2º

Vogal
(Dr. Diogo Ribeiro dos Santos)

Vogal
(Dra. Maria Inês de Carvalho Rosa)

Vogal
(Dra. Maria Luís Souto de Figueiredo)

Vogal
(Dra. Vera Vasconcelos Abreu)

Divisão de Planeamento e Programação
Vago

Avª Lib. - 3º

Divisão de Coordenação Geográfica
(Dr. José Rosa)
Avª.Lib. - 3º

Divisão de Avaliação
(Dra. Maria Manuela Afonso)
Francisco Manuel de Melo

D. S. Planeamento Financeiro e Programação
(Dr. Carlos Costa)

Avª Lib. - 3º

Divisão de Análise de Projectos I
(Ang. ;RCV;GBS; STP)

(Dra. Paula Barros)

Divisão de Análise de Projectos II
(Moç.;  TL; Outros)

Vago

D. S. Assuntos Bilaterais I
(Dra. Isabel Couto)
Avª Lib. - 4º

Divisão de Acompanhamento de Projectos
Eng. Maria do Carmo Fernandes

Avª Lib. - 4º

Divisão de Bolsas
(Dra. Anabela Toscano)

D.Francisco Manuel de Melo

Divisão de Cooperantes
(Dra. Maria Noémia Marques)

Avª Lib. - 4º

D. S. Assuntos Bilaterais II
(Dr. Armando Cruz)
Avª Lib. - 4º

Divisão de Assuntos Comunitários
(Dra. Maria Teresa Soares e Silva)

Braancamp

Divisão de  Assuntos Multilaterais
(Eng. Rui de Noronha)

Braancamp

D. S. Assuntos Comunitários e Multilaterais
(Dra. Manuela Ferreira)

Braancamp

Divisão de Apoio à Sociedade Civil
(Dr. Sérgio Guimarães)
Avª Lib. - 3º e 4º

Divisão de Ajuda Humanitária
(Dra. Rosário Penedos)

Avª Lib. - 4º

D. S. Apoio à Sociedade Civil e Ajudas de Emergência
(Dra. Maria de Jesus Chaves)

Avª Lib. - 4º

Divisão de Gestão Financeira
Dra. Maria Joana Sardinha Soldador

R. Rodr. Sampaio - 2º

Divisão de Recursos Humanos
(Dra. Sónia Pacheco)

R.Rodr.Sampaio - 5º

Centro de Informática
Dra. Luisa Castro
Avª Lib. - 2º

Centro de Documentação e Informação
(Dra Margarida Lages)

Junqueira

D. S. Administração
(Dra. Cristina Pinto)

R.Rodr. Sampaio - 1º

Presidente
(Dr. José Iglésias Soares)
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4.OBJECTIVO E ESTRATÉGIA GLOBAL DO IPAD 
 
A actuação do IPAD terá como objectivo central o cumprimento das  orientações 

superiormente definidas que identificam, como eixos estratégicos de intervenção, o 

reforço da relação privilegiada com o espaço lusófono e o reforço da presença 

portuguesa nas Organizações Internacionais. 

 

No âmbito dos fora internacionais há a destacar os compromissos internacionais que 

resultam nomeadamente da  Declaração do Milénio, em que  Portugal, enquanto Estado 

Membro da União Europeia, se vinculou a que a luta contra a pobreza seria a sua 

principal prioridade estratégica no âmbito da Ajuda Pública ao Desenvolvimento. 

 

Neste sentido, Portugal está vinculado a metas estabelecidas, nomeadamente em termos 

da redução da população a viver em estado de pobreza extrema, de melhorias 

quantificadas dos indicadores de saúde e de educação, e de afectação de recursos 

financeiros, tendo-se associado ao compromisso internacional de aumentar o esforço, 

em termos da sua APD, para 0,33% do RNB, até 2006, aspecto que exigirá uma 

acrescida disponibilidade de meios financeiros a afectar às políticas de cooperação. 

 

No entanto, uma conjuntura ainda pouco favorável  quanto a uma acrescida mobilização 

de recursos financeiros, este quadro de referência  leva a que se actue promovendo uma 

optimização dos recursos e meios disponíveis e a introdução de mecanismos que 

melhorem a eficácia da ajuda, procurando elevar as taxas de execução dos programas e 

projectos de cooperação. 

 

Neste sentido, será dado especial ênfase ao planeamento e programação das 

intervenções, centrando-as num número restrito de países e sectores, seleccionados de 

acordo com as orientações estratégicas da política externa portuguesa e que, como já 

referido, em termos geográficos, se localizam nos países que têm o português como 

veículo oficial de expressão. 
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A língua comum e a mesma matriz em termos jurídicos e administrativos são, por outro 

lado, factores determinantes e facilitadores na definição das  prioridades de intervenção 

sectorial.  Seja no âmbito bilateral seja em articulação no quadro multilateral, 

centrando-se particularmente nas áreas de Educação,  Saúde,  Formação Profissional e 

Capacitação Institucional. Estas mesmas prioridades estão identificadas nos Programas 

Indicativos de Cooperação, instrumentos programáticos estabelecidos com cada um dos 

países, pelo período de três anos, e que traduzem o resultado de uma concertação 

bilateral para a ajuda ao desenvolvimento  para o triénio a que os mesmos respeitam. 

 

A Educação é um sector priorizado pelo seu papel na redução da pobreza e pela sua 

contribuição para o desenvolvimento. Com efeito, a Educação ao proporcionar a 

aquisição de conhecimentos, valores e competências que permitem ao Homem 

prosseguir a aprendizagem ao longo da vida, de forma a valorizar-se e participar 

activamente nas diferentes estratégias de luta contra a pobreza e de desenvolvimento da 

sociedade, constitui um poderoso e indispensável motor do desenvolvimento. De acordo 

com os diferentes PALOP assim será privilegiada a educação básica e secundária ou a 

de nível superior. 

 

Quanto à Saúde, é actualmente consensual que a melhoria dos níveis de saúde é um 

factor fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade e respectiva 

economia. O acesso à Saúde, nomeadamente dos mais pobres, é um elemento central 

nas estratégias internacionais de redução da pobreza, sendo objectivo principal apoiar as 

autoridades dos países parceiros nos seus esforços de melhorar a qualidade da saúde 

pública no país, focando, em especial, o seu apoio na melhoria do acesso à saúde por 

parte das camadas mais desfavorecidas da população. 

 

Por sua vez, a Formação e a Capacitação Institucional, enquanto veículo fundamental 

para assegurar a qualificação das pessoas aos diversos níveis, constitui-se como uma via  

para promover a modernização da sociedade e a consolidação das estruturas, desde logo 

as do Estado, para que desempenhem o seu papel de promotores do desenvolvimento 

social e económico, sendo a actuação transversal, essencial para  melhorar a capacidade 

institucional e de governação dos países beneficiários. 
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Dado o cariz descentralizado da Cooperação Portuguesa, visa-se também com esta 

concentração evitar uma excessiva dispersão de meios em pequenas acções de reduzido 

impacto e fraca visibilidade, mobilizando os meios e recursos  para programas e 

projectos que com acrescida eficácia contribuam para um desenvolvimento sustentado 

dos países receptores da ajuda.  

 

Esta característica da Cooperação Portuguesa leva também a que haja uma preocupação 

acrescida quanto a uma intensificação dos mecanismos de coordenação, nomeadamente 

junto das estruturas públicas portuguesas, seja a nível da orçamentação dos recursos, 

seja no quadro do acompanhamento da execução. Assume, neste contexto, particular 

relevância o “Programa de Cooperação”, vulgarmente conhecido por PO5, procurando-

se introduzir uma acrescida agilização nos respectivos processos  e  um aprofundamento 

das relações com os diversos intervenientes do Programa, por forma a dispor- se de um 

orçamento centralizado que seja tradutor das opções estratégicas nesta área da política 

nacional, e que identifique os recursos financeiros afectos pelos diferentes parceiros 

públicos nacionais, o que se traduzirá em crescentes benefícios para os exercícios de 

programação. 

 

Um outro instrumento fundamental no campo da coordenação é o Secretariado 

Executivo da Comissão Interministerial para a Cooperação (CIC), Órgão Técnico 

coordenado pelo Presidente do IPAD, assumindo um papel mais activo, nomeadamente 

na sensibilização das estruturas sectoriais para a necessidade de um progressivo 

aumento dos índices de execução dos diferentes projectos, bem como para a 

consolidação operacional das estratégias de cooperação. 

 

Assume também acuidade a necessidade de uma maior  articulação com as 

Representações da Cooperação Portuguesa nos países, centros de acompanhamento dos 

projectos no terreno, procurando-se ter uma indicação exacta sobre o alcance dos 

resultados que vão sendo atingidos, por forma a dispor-se de indicadores que levem a 

tomadas de decisão atempadas sobre eventuais correcções a introduzir. 
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As Organizações da Sociedade Civil, em particular as ONGD, desempenham um 

importante papel nas áreas da Cooperação para o Desenvolvimento, da Educação para o 

Desenvolvimento e da Ajuda Humanitária e de Emergência, constituindo-se como 

elementos canalizadores da e para a sociedade civil. Assim, reconhecendo que há um 

conjunto importante de agentes, reais e potenciais, de cooperação fora da Administração 

Central, será promovido um reforço na  estratégia de articulação e de estímulos, 

procurando associar estes agentes à execução da Política de Cooperação. 

 

Como já referido e ainda na prossecução do objectivo central será reforçada a actuação 

no quadro da CPLP, procurando articular as actividades integradas na ajuda bilateral 

com as iniciativas tomadas neste âmbito, evitando-se o eventual desperdício de recursos 

e a sobreposição de acções.  

 

IPAD procurará, ainda a nível interno, desenvolver uma prática que leve a uma maior 

racionalização de meios, procurando obter  assim “ganhos” em eficiência. seja, 

mediante a introdução de novas ferramentas a nível da gestão dos recursos financeiros 

(criação de centros de custo por país e área de intervenção), seja pela introdução de 

melhorias no funcionamento dos serviços (normalização e simplificação dos 

procedimentos, implantação de um adequado Sistema de Informação, formação e 

valorização profissional dos funcionários e desenvolver um sistema de gestão 

electrónica documental e de processos), seja ainda pela centralização dos Serviços nos 

seus dois principais edifícios. 

 

 

5. OBJECTIVOS PARCIAIS E METAS PARA 2005 
 

Tendo como referência os aspectos estratégicos  atrás delineados, a actividade do IPAD, 

em 2005, desenvolver-se-á em torno dos seguintes objectivos parciais: 

• Aumentar a eficácia da Ajuda Pública ao Desenvolvimento em relação aos 

países de expressão portuguesa melhorando os elementos de planeamento e 

controlo das acções a desenvolver; 
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• Procurar estimular o crescimento económico dos países de expressão 

portuguesa, fortalecendo a iniciativa privada e o funcionamento das instituições 

públicas nas áreas de maior relevância; 

• Dinamizar a cooperação no quadro da CPLP como factor de coesão da 

lusofonia; 

• Reforçar a presença portuguesa nas Organizações Internacionais no âmbito da 

APD, assumindo as iniciativas de cooperação multilateral como meios para uma 

maior visibilidade da cooperação portuguesa. 

 

Relativamente a cada um destes objectivos estabelecem-se metas, por forma a que os 

resultados a atingir sejam consentâneos com as orientações superiormente definidas no 

quadro da política de cooperação e de ajuda pública ao desenvolvimento correspondam 

às necessidades de desenvolvimento dos países receptores e contribuam para se atingir 

os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. Serão ainda identificadas as opções 

estratégicas a prosseguir e as principais acções a desenvolver. 

 

5.1.Aumentar a eficácia da Ajuda Pública ao Desenvolvimento em relação aos 

Países de Expressão Portuguesa 

 

Para que se atinjam os objectivos assumidos internacionalmente por Portugal, 

nomeadamente de atribuir, em 2006, uma percentagem mínima de 0,33% do RNB à 

APD, será necessário desencadear medidas que elevem  o total da despesa  em acções 

de ajuda  pública ao desenvolvimento. Não dispondo, em 2005, de recursos orçamentais 

adicionais, tal desiderato será prosseguido, através de uma  melhoria dos mecanismos 

de eficácia da ajuda, cujos resultados só serão visíveis a dois/três anos. Assim, a 

pulverização das acções em curso requer uma fase de transição para uma estratégia de 

concentração em cerca de três grandes eixos por país. 

  

Paralelamente serão desencadeados procedimentos que, por um lado,  maximizem  a 

execução dos Programas Indicativos de Cooperação (PIC) e dos Planos Anuais de 

Cooperação (PAC) em vigor com os seis países, e que, por outro, melhorem os 

procedimentos e métodos da programação financeira e técnica e a acção de avaliação. 
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Procurar-se-á ainda mobilizar a sociedade civil para acções de ajuda pública ao 

desenvolvimento, potenciando a sua actuação mediante a concessão de apoios ou 

constituição de parcerias. 

 

Convirá ainda reflectir sobre a evolução da estrutura conceptual dos futuros PIC, 

fazendo-os evoluir de programas tendencialmente indicativos para programas de 

cooperação, dotados de Medidas, com dotações financeiras próprias, que se concretizam 

pela inscrição de projectos. 

 

Este será um modelo desburocratizante, flexível na sua programação material e 

financeira, encontrando-se enquanto instrumento apenas condicionado por uma 

execução num determinado período temporal, três anos, e dotação global. 

 

Esta, ainda que repartida pelas diferentes Medidas, poderá ser entre as mesmas 

reprogramada em função do que melhor se recomendar. 

 

Meta 1- Executar Programas Indicativos de Cooperação (PIC) e Planos Anuais de 
Cooperação (PAC) com todos os Países Africanos de Expressão Portuguesa e com 
Timor Leste 
 

No presente, e em síntese, a política de cooperação e de ajuda pública ao 

desenvolvimento, na sua vertente bilateral, é implementada através de Programas 

Indicativos de Cooperação (PIC), com um horizonte temporal de três anos, assinados 

entre Portugal e os países africanos de expressão portuguesa, bem como com Timor 

Leste, e que se materializam através de Planos Anuais de Cooperação (PAC), o que 

obriga à realização de exercícios anuais de negociação.  

 

Estes últimos documentos reflectem assim as prioridades sectoriais acordadas entre 

Portugal e aqueles países, tendo, ainda, em consideração as prioridades de 

desenvolvimento definidas nos respectivos Planos Nacionais de Desenvolvimento e os 

princípios estabelecidos na Declaração do Milénio das Nações Unidas e reafirmados 

pela Cimeira de Monterrey. 
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Tendo em atenção o objectivo atrás enunciado, procurar-se-á alcançar os resultados 

propostos na concretização dos PIC em vigor com os seis países e dos PAC de 2005, 

mediante as seguintes opções e acções:  

 

Estratégia 1.-Uniformizar Regras e  Agilizar Procedimentos Relativamente à Análise de 

Programas e Projectos 

 

Acções  

- Estabelecer os requisitos e pressupostos de financiamento de projectos pelo 

IPAD; 

- Criar critérios homogéneos e objectivos a aplicar na análise dos programas; 

projectos e acções de cooperação para o desenvolvimento; 

- Conceber e preparar formulários para a apresentação de candidaturas a apoios 

do IPAD; 

- Completar análise dos programas e projectos dos Planos Anuais de 

Cooperação (PAC) até ao final do primeiro semestre; 

- Elaborar relatórios trimestrais sobre a situação dos projectos em fase de 

análise; 

- Realizar missões ao terreno no quadro da preparação de novos projectos e dos 

PAC de 2006. 

 

Estratégia 2 - Reforçar os Mecanismos de Acompanhamento  

A) Programas e Projectos  

 

Acções 

- Elaborar um Plano de Monitorização dos programas e projectos em curso 

Procurar-se-á melhorar as funcionalidades, por forma a permitir, por um lado, 

a monitorização da execução material e financeira dos projectos de cooperação 

e, por outro, a elaboração de relatórios trimestrais sobre a execução (financeira 

e qualitativa) da APD; 

- Aprovar uma ficha de projecto que permita uma leitura, de forma clara, sobre a 

evolução e o grau de execução técnica e financeira dos projectos; 
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- Reforçar a articulação com as estruturas executoras na preparação das missões 

ao terreno e no acompanhamento dos resultados das mesmas; 

- PIC: realizar encontros bilaterais anuais para analisar o grau de concretização 

dos PIC, identificar eventuais constrangimentos e acordar os ajustamentos que 

se venham a revelar necessários; 

- PAC: o acompanhamento  dos PAC será assegurado através de reuniões com 

as estruturas coordenadoras dos países beneficiários com periocidade regular. 

No final do primeiro semestre deverá realizar-se um encontro bilateral com o 

objectivo de analisar o grau de execução e acordar eventuais ajustamentos que 

sejam necessários efectuar para a concretização dos Planos 

 

B) Agentes da Cooperação 

 

Acções 

 

- Preparar uma proposta consolidada de Regulamentação da Lei nº 13/2004; 

- Criar a Bolsa de Candidatos a que se refere o artigo 6º, da referida Lei; 

- Definir um quadro referencial que permita a utilização de novas 

metodologias na selecção de Agentes de Cooperação; 

- Realizar cursos introdutórios sobre a Cooperação Portuguesa, para os 

agentes de cooperação que vierem a ser seleccionados; 

- Criar uma base de dados sobre os  Agentes de Cooperação 

- Melhorar os procedimentos de articulação com outras estruturas, internas e 

externas, e a nível de arquivo. 

 

 

C) Bolsas 

 

Acções 

- Gerir, prestar  informação e apoio aos  bolseiros que se encontram a estudar 

em Portugal, ao abrigo dos contigentes disponibilizados aos países de 

Expressão Portuguesa; gerir e acompanhar a formação dos  bolseiros 
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timorenses que se encontram a estudar em Portugal no âmbito de um 

Programa Especial estabelecido em 2001; e gerir e acompanhar os  bolseiros 

oriundos de países não PLOP; 

- Coordenar/gerir as bolsas oferecidas por outros doadores a estudantes 

oriundos dos PAEP ( Luxemburgo, COMSTAT, e EU ); 

- Preparar propostas de novos contingentes de bolsas para 2005/2006, 

prosseguindo a política de articulação entre a formação no terreno e a 

formação em Portugal e as prioridades de desenvolvimento dos países; 

- Reformular o Regulamento de Bolsas de Estudo em Portugal no sentido de 

uniformizar o tratamento dos bolseiros; 

- Reformular os Regulamentos de Bolsas de Estudo Internas nos PAEP e em 

Timor Leste; 

- Implementar medidas no sentido de se aumentar a taxa de retorno dos 

bolseiros aos países de origem, através da estreita articulação entre o IPAD, 

o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e as Embaixadas dos países de 

origem; 

- Reforçar a articulação com o Ministério da Educação com vista ao 

melhoramento de procedimentos e à definição de prazos; 

- Criar a Loja da Cooperação Portuguesa para um atendimento condigno ao 

Bolseiro; 

- Racionalizar o apoio ao alojamento e à vivência dos bolseiros em Portugal. 

 

Estratégia 3 - Reforçar as Medidas de Coordenação  

 

Acções  

 
- Introduzir melhorias na Base de Dados da Cooperação Portuguesa, 

instrumento fundamental para a coordenação da informação existente sobre 

as actividades de cooperação promovidas por organismos do Estado e por 

outras entidades públicas ou privadas, e para a contabilização da Ajuda 

Pública ao Desenvolvimento. Será alargado o acesso da BD aos diversos 

Serviços do IPAD e Embaixadas PALOP e Timor Leste e Ministérios 

Sectoriais. 
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- Intensificar a periodicidade das reuniões do Secretariado Permanente, órgão 

de apoio à CIC, onde têm assento os representantes dos  Ministérios 

sectoriais; 

- Intensificar a articulação com as Representações da Cooperação Portuguesa 

nos países, a quem compete coordenar e acompanhar no terreno a execução 

dos programas, projectos e acções de cooperação e de ajuda pública ao 

desenvolvimento. 

 

Meta 2 – Promover a Harmonização e o Alinhamento  de Políticas, Práticas e 
Procedimentos 
 

A Cooperação Portuguesa tem como pressuposto que uma cooperação mais coordenada 

e eficaz passa pela adopção de políticas, práticas e procedimentos harmonizados e 

alinhados com o país beneficiário.  

 

Com esse fim, a programação deve ser gradualmente construída com base nas 

Estratégias de Redução da Pobreza dos países e facilitada pelo grau de diálogo, de 

consulta e de cooperação mútua, permitindo identificar sectores prioritários e áreas onde 

a harmonização é possível, de modo a promover a apropriação pelo país do seu próprio 

desenvolvimento. 

 

A introdução de mecanismos de harmonização passa ainda pela uniformização e 

simplificação de regras e procedimentos, entre agências doadoras e no próprio sistema 

do doador, na concessão da ajuda ao desenvolvimento.  

 

Assim, o IPAD procurará, em 2005, reforçar as regras e mecanismos de harmonização 

com os países beneficiários, com outras agências doadoras e a nível interno.  

 

 O processo de harmonização ganhará ao longo do corrente ano uma importância 

acrescida considerando o Exame CAD da OCDE a que a Cooperação portuguesa será 

submetida em 2006.  
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Estratégia 1 – Harmonização com Países Beneficiários: 

 

Acções  
 

- Manter o bom nível de diálogo e de partilha de informação com os beneficiários.  

- Manter a ajuda em sectores específicos, em função das características de cada 

país, evitando a dispersão e os projectos avulsos. 

- Fortalecer a formação local e capacitação dos sistemas dos beneficiários, 

nomeadamente ao nível da: boa governação, finanças públicas, estatísticas, 

gestão e administração pública. 

-   Dar continuidade a modalidades de ajuda, como o apoio directo ao orçamento. 

 

Estratégia 2 – Harmonização com outros Doadores: 

 

Acções 
 

- Divulgar os documentos estratégicos, os projectos e programas de cooperação e 

estudos relevantes, em língua Inglesa e Portuguesa, utilizando o site do IPAD, e 

outros sites internacionais sobre o tema.  

- Assegurar uma articulação e complementaridade com outros doadores em 

sectores de intervenção comum, reforçando, nomeadamente, o intercâmbio de 

assistência técnica oriunda de vários doadores. 

- Participar em programas de carácter regional e global, designadamente nos 

Fundos Globais para a área da Saúde e da Educação. 

 

 

 

Estratégia 3 – Harmonização ao Nível Interno: 

 

Acções 
 

- Procurar manter um fluxo de informação actualizado com as Embaixadas no 

terreno.  
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- Melhorar a harmonização entre os actores da Cooperação Portuguesa, através de 

uma regular utilização dos mecanismos formais existentes, designadamente a 

CIC (Comissão Inter-ministerial para a Cooperação) e o Programa Orçamental 

de Cooperação, de modo a fomentar a coordenação e a evitar a duplicação e 

multiplicidade de projectos.  

- Dar continuidade à disseminação das questões de harmonização, através da sua 

difusão on-line (site IPAD). No mesmo sentido, promover links para os sites 

oficiais dos países beneficiários, bem como de organizações não governamentais 

locais.  

 

Meta 3- Cofinanciar Projectos e Iniciativas de Organizações Não Governamentais 
para o Desenvolvimento (ONGD) e da Sociedade Civil 
 

As ONGD são, cada vez mais, um parceiro fundamental para o desenvolvimento, o que 

se tem reflectido no número crescente de projectos apoiados. O dinamismo, bem como a 

crescente participação destas organizações, desde a entrada em vigor, em 2002, do 

actual quadro normativo reflecte-se no número de projectos apoiados e que se prevê 

venham a aumentar em 2005. 

Serão, ainda, financiados projectos e estabelecidas parcerias com outras entidades, que 

não ONGD, que se enquadrem nos objectivos da Cooperação Portuguesa, como 

estímulo à participação da sociedade civil no esforço de cooperação. 

 

Estratégia 1 - Promover a Cooperação para o Desenvolvimento, a Educação para o 

Desenvolvimento e a Ajuda Humanitária e de Emergência, através das 

ONGD  

 

 

Acções 
 

- Rever o Protocolo com a Plataforma Portuguesa das ONGD, no sentido de 

reflectir a evolução da relação de parceria com a Cooperação portuguesa; 

- Rever a Lei de Registo das ONGD, com o fim de tornar mais criteriosa a 

atribuição do Estatuto de ONGD; 



 

 21

- Reunir com a Plataforma Portuguesa pelo menos duas vezes por ano, numa 

perspectiva de se reforçar o diálogo com aquela estrutura coordenadora das 

ONGD; 

- Elaborar um quadro normativo para cofinanciamento de projectos de ED, 

tendo em vista a criação de uma linha específica para apoio a projectos desta 

natureza; 

- Elaborar um plano de monitorização dos projectos, por forma a permitir um 

adequado acompanhamento e introduzir as correcções que se revelarem 

necessárias, tendo em vista o cumprimento dos objectivos inicialmente 

propostos; 

- Assegurar o acompanhamento dos Comités da UE dedicados quer ao 

cofinanciamento de projectos de ONGD quer da Ajuda Humanitária do 

ECHO. 

- Elaborar um Plano de Ajuda de Emergência, que permita definir as 

competências das diversas instituições do Estado com atribuições nesta 

matéria, procurando optimizar assim a coordenação das ajudas e a sua 

eficácia no terreno. 

 

Estratégia 2 - Estabelecer Protocolos de Parceria com outros Parceiros de Cooperação 

 

Acções 
 

- Concretização de parcerias no domínio da Comunicação Social, prevendo, 

nomeadamente, a produção e a realização programas, o apoio técnico e 

fornecimento de material e equipamento; 

- Fomentar o estabelecimento de parcerias entre autarquias portuguesas e as 

estruturas autárquicas dos países ; 

- Elaborar um estudo preparatório conducente à definição dos elementos 

necessários à criação de um sistema de formação permanente para o sector 

bancário dos PALOP. 

- Definir regras e critérios relativos à atribuição de apoios a projectos e acções 

de Organizações da Sociedade Civil, que não sejam ONGD  

 



 

 22

Meta 4- Melhorar a Acção da Avaliação 

 
Uma melhoria da política de APD Portuguesa passa pelo fortalecimento de uma cultura 

de avaliação que permita aumentar a eficácia da ajuda ao nível das políticas e ao nível 

operacional, incorporando as lições e as recomendações nas intervenções em curso e 

futuras. 

 

Com efeito, num contexto de recursos escassos urge aumentar a qualidade da ajuda 

(pelo processo sistemático de lições/aprendizagem) e assegurar a transparência e a 

prestação de contas perante os contribuintes e os parceiros. A avaliação deve por isso 

constituir uma rotina da boa gestão (para avaliar a forma como são concebidos e 

implementados os programas, tendo em vista torná-los mais eficazes e optimizar os seus 

resultados, fornecendo informação pertinente para uma gestão eficaz a todos os níveis) e 

tornar-se um dos principais pilares para os mecanismos de tomada de decisão. Na 

mesma linha, as conclusões e recomendações resultantes das avaliações anuais devem 

fazer parte dos relatórios anuais da cooperação e ser integradas no planeamento, 

preparação e revisão dos vários programas, actividades ou acções.  

 

As avaliações terão em atenção as especificidades existentes e serão articuladas com as 

opções estratégicas da Cooperação Portuguesa, nomeadamente com as orientações dos 

PIC, sendo direccionadas para os projectos mais relevantes, tendo em consideração 

critérios de relevância, eficácia, eficiência, impacto e sustentabilidade.  

 

Estratégia 1 – Desenvolver Procedimentos e Implementar o Plano de Avaliação 
 
Acções 

 
- Elaborar um manual de procedimentos interno; 

- Actualizar o Glossário da Cooperação; 

- Concluir e editar um guia da avaliação. 

- Participar na avaliação dos 3C, no quadro da UE, conjuntamente com outros 

dadores; 

- Participar no exame do CAD à política de cooperação da Bélgica; 
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- Avaliar o Projecto Centro Experimental de Fomento Frutícola e Hortícola do 

Quebo; 

- Concluir a avaliação da Política de Bolsas do IPAD. 

- Desencadear as seguintes avaliações: 

 eficácia interna da cooperação – avaliação da articulação entre IPAD e 

diferentes Ministérios em matéria de cooperação; 

.Cooperação na área da Estatística. 

 
Meta 5- Melhorar os Procedimentos e Métodos de Programação e Orçamentação 
da Ajuda Pública ao Desenvolvimento 
 

Um dos instrumentos de Programação e de Orçamentação da Ajuda Pública ao 

Desenvolvimento Portuguesa é o Programa Orçamental, com a denominação “P05 - 

Cooperação”. Este programa orçamental permitirá conhecer os recursos financeiros 

afectos pelas entidades executoras à Cooperação, afetação que deve ser em consonância 

com as orientações e prioridades identificadas no quadro da Política de Cooperação e de 

Ajuda Pública ao Desenvolvimento Portuguesa. Em 2005, procurar-se-á  reforçar a 

articulação com os diversos agentes do programa, por forma a introduzir melhorias que 

a experiência, embora incipiente face à natureza recente deste instrumento de 

programação e orçamentação anual, aconselham que sejam, desde já, desencadeadas, 

nomeadamente no que se refere à programação (mais consentânea com as orientações 

dos PIC), agilização de procedimentos no que toca aos processos de alteração 

orçamental e estabelecimento de circuitos semelhantes entre a componente do 

Orçamento Funcionamento e a componente PIDDAC. 

 

Logo que haja uma identificação dos recursos orçamentais disponíveis para 2006 serão 

desencadeados os processos de negociação com os PEOP para a estruturação dos 

PAC2006, por forma a permitir a sua assinatura até Dezembro de 2005. 

 
Estratégia 1 - Articulação com os Parceiros visando a Coordenação do P5 
 
Acções  
 

- Manter a colaboração com as entidades executoras dos projectos de 

PIDDAC; 
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-  Melhorar as relações, quase inexistentes, com os executores que 

inscreveram o P05 no seu orçamento de funcionamento. Assim, pretende-se 

que as entidades executoras, em colaboração com os respectivos serviços 

financeiros reportem ao IPAD, enquanto entidade coordenadora, a execução 

financeira associada à execução qualitativa dos projectos/actividades, de 

acordo com objectivos, indicadores e metas definidos para a 

actividade/projecto, aquando da preparação do OE para 2005 (reflectidos na 

ficha III do Anexo V da Cricular nº1312-A/DGO); 

- Manter o relacionamento com o Departamento de Prospectiva e Planeamento 

(DPP) do Ministério das Finanças, entidade que coordena o PIDDAC; 

- Melhorar a articulação com a Direcção Geral do Orçamento (DGO) 

alertando para as especificidades do Programa da Cooperação, por exemplo 

na eventualidade do DL de Execução Orçamental não reflectir o disposto na 

alínea a) do nº2 do artº.45º da Lei 91/2001, republicada a 24/08/04, no que se 

refere à assunção de compromissos de carácter plurianual. Deverá o IPAD 

solicitar que este aspecto seja tido em consideração  quer na Circular da 

DGO com as instruções complementares ao DL de Execução Orçamental 

2005, quer na circular de preparação do OE para 2006; 

- Agilizar os processos de alteração orçamental, especialmente os processos 

que necessitam de parecer da entidade coordenadora, propondo à tutela 

delegação  dessa competência no Presidente do Instituto; 

- Facilitar o contacto entre as entidades executoras e o DPP, dado o papel de 

intermediário conferido à entidade coordenadora do Programa; 

- Alertar a DGO para a imperiosa necessidade das entidades executoras 

reportarem ao IPAD, como entidade coordenadora, pelo menos para 

conhecimento, qualquer processo de alteração orçamental que venham a 

efectuar; 

- Fazer o acompanhamento mensal do Programa com base na informação que 

é disponibilizada ao IPAD pela DGO; 

- Realizar os Relatório de Execução do Programa, semestral e anual; 

- Intensificar a coordenação junto das diferentes entidades executoras para a 

preparação do Programa Orçamental da Cooperação para o ano de 2006, 
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designadamente, através da realização de reuniões da Comissão 

Interministerial para a Cooperação (CIC); 

- Sensibilizar todos os actores de cooperação para inscreverem o seu 

orçamento para a cooperação no Programa Orçamental; 

- Recolher informação sobre a execução orçamental, bem como informação 

sobre o estado de execução dos objectivos que os intervenientes se 

propuseram alcançar, essencial para a elaboração dos relatórios de execução 

semestral e anual. 

 

Estratégia 2 -Articulação com os Países Beneficiários tendo em vista a identificação dos 

PAC 2006. 

 

Acções 

 

- Realização de encontros com as estruturas coordenadoras dos PAEP. 

 

5.2. Procurar Estimular o Crescimento Económico dos Países de Expressão 
Portuguesa fortalecendo a Iniciativa Privada 
 

O desenvolvimento sócio-económico é, em países muito pobres, indissociável do 

crescimento económico, da criação de riqueza e do investimento produtivo. Tem vindo 

a ser reconhecido à iniciativa privada um papel cada vez mais importante como motor 

de crescimento económico, pelo que, no quadro da política de ajuda pública ao 

desenvolvimento, têm vindo  a ser priviligeadas medidas a favor da criação de 

condições para o crescimento e fortalecimento do sector privado nos países em 

desenvolvimento. Esta política de apoio ao sector privado envolve todo um conjunto 

integrado e coerente de apoios que vão para além do financiamento do investimento e 

que abarca medidas e iniciativas que promovam a criação de um ambiente favorável ao 

desenvolvimento de iniciativas privadas, minimizando  o risco, a ineficiência e o custo 

dos investimentos nos países menos desenvolvidos. 

 

Nesta prespectiva, o IPAD dinamizará acções que, de forma articulada, se traduzam no 

fomento do sector privado, sejam elas no âmbito da actuação mais tradicional como seja 
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a capacitação institucional ( fortalecimento das estruturas das administrações públicas) 

seja no quadro de medidas inovadoras de apoio ao investimento . 

 

Meta 1 – Fomentar o Investimento como Meio de Contribuir para a Estabilidade 
Económica e Social das Economias daqueles Países. 
 

Os baixos níveis de rendimento e de poupança interna gerados nos países menos 

desenvolvidos, confere ao financiamento externo um papel determinante na 

dinamização do sector empresarial local. Assim, para o desenvolvimento de um 

ambiente económico internacional mais estável e eficaz é essencial o reforço do 

estabelecimento de parcerias entre o sector público e privado. É neste pressuposto que 

Portugal, face à reconhecida experiência positiva atribuida às EDFI-EUROPEAN 

DEVELOPMENT FINANCE INSTITUTION, se propõe elaborar um Estudo tendo em 

vista a criação e instalação de uma Instituição Financeira para o Desenvolvimento 

assente num modelo de parceria público-privada.  

 

Estratégia 1 – Criação e Instalação de uma Instituição Financeira para o 

Desenvolvimento  

 

Acções 
 

- Elaborar um estudo para a criação de uma EDFI compreendendo, 

nomeadamente: 

• levantamento das experiências de outras EDFI e de outras instituições 

financeiras de desenvolvimento. 

• levantamento dos factores de sucesso chave e a definição de um 

framework que reflicta as melhores práticas internacionais e que as 

adapte à realidade portuguesa. 

•  identificação dos requisitos necessários para a criação da EDFI, 

incluindo uma estimativa dos tempos, recursos e custos inerentes ao 

seu arranque e, ainda, a identificação de possíveis entraves e 

recomendações para minimizar os riscos. 
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5.3.Dinamizar a Cooperação no Quadro da CPLP 

 
A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), criada a 17 de Julho de 1996, 

tem entre os seus principais objectivos a dinamização da  cooperação entre os seus 

Estados Membros, particularmente nos domínios económico, social, cultural, jurídico e 

técnico-científico Esta vertente tem vindo a ganhar alguma expressão, nomeadamente 

desde a Cimeira de Maputo em 2000, onde se estabeleceu o primeiro Plano Indicativo 

de Utilização do Fundo Especial. Considera-se, no entanto, que no quadro do objectivo 

estratégico de consolidar e reforçar a Comunidade e a sua afirmação no sistema 

internacional o IPAD, enquanto ponto focal português para a área da cooperação, 

procurará intoduzir uma dinâmica acrescida, seja na concretização de projectos e 

acções, seja na promoção da Comunidade noutros fora multilaterais. 

 

Estratégia 1– Reforçar a Cooperação Multilateral no quadro da CPLP 

 
Acções 

- Dinamização da participação do IPAD nas reuniões dos Pontos Focais da 

Cooperação 

- Colaboração pontual na preparação das reuniões sectoriais; 

-  Apoio à participação da CPLP na ajuda à Guiné-Bissau, no quadro do 

processo de normalização democrática e desenvolvimento daquele país; 

- Apoio aos Centros de Excelência Regionais em Administração Pública e 

Desenvolvimento Empresarial da CPLP; 

- Desenvolvimento de acções no campo do combate à Malária e ao 

HIV/SIDA, no âmbito do Acordo assinado em 2004 pelos Chefes de Estado, 

em S. Tomé; 

- Desenvolvimento de acções no campo do empreendorismo e das questões do 

género; 

- Desenvolvimento de acções no campo da educação. 

 

Estratégia 2 – Reforçar a Cooperação Bilateral no quadro da CPLP 

  

Acções 
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-  Promoção de projectos piloto ou outros passíveis de serem reproduzidos em 

todos os países de expressão portuguesa que, sendo enquadrados nos 

PIC/PAC, possam ser apresentados no quadro da CPLP. 

 

5.4. Reforçar a Presença Portuguesa nas Organizações Internacionais no âmbito 

da APD 

 
 A aceleração da globalização e as novas prioridades políticas daí decorrentes; bem 

como os compromissos assumidos em Monterrey, Doha e Joanesburgo com vista à 

concretização dos Objectivos para o Desenvolvimento do Milénio requerem que haja 

uma participação cada vez mais activa a nível dos fora onde aquelas problemáticas estão 

a ser discutidas, designadamente ao nível das Nações Unidas, Banco Mundial, OCDE e 

muito especialmente, pela sua importância estratégica, ao nível da União Europeia, por 

forma a que se verifique uma inserção coerente da Cooperação Portuguesa no contexto 

mais vasto do sistema internacional.  

 

Meta 1 –Reforçar as Sinergias entre a Cooperação Bilateral e a Cooperação 
Multilateral  
 
Sendo a política de cooperação composta por uma vertente bilateral e outra multilateral, 

tem-se verificado que esta se tem constituído como um complemento essencial da 

cooperação bilateral O IPAD procurará participar e acompanhar os principais debates 

sobre a APD nos diversos fora internacionais, levando para o debate as experiências da 

cooperação bilateral e enriquecendo esta com as decisões tomadas internacionalmente. 

Procurará, por outro lado, mobilizar eventuais meios financeiros, através dos 

organismos e mecanismos multilaterais, por forma a potenciar intervenções de cariz 

bilateral. 

 

 
Estratégia 1 - Participar em Reuniões Multilaterais 

 

Acções 
 

A) No âmbito da UE: Formatadas: Marcas e
numeração
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- acompanhamento da discussão sobre as propostas de novas Perspectivas 

Financeiras 2007-2013, na área das Relacções Externas, quer quanto à 

fixação do envelope financeiro global, quer quanto à nova arquitectura dos 

instrumentos da ajuda; 

- balanço dos progressos na concretização dos Objectivos de Desenvolvimento 

do Milénio e dos compromissos de Barcelona e Monterrey; 

- discussão sobre a declaração conjunta aprovada em 2000 sobre a política de 

cooperação da UE, com vista à aprovação de um novo texto; 

- acompanhamento da discussão da revisão do Acordo de Cotonou e das 

negociações dos novos Acordos de Parceria Económica. 

 

Neste contexto procurar-se-á:  

• Aumentar a parcela de Ajuda Comunitária que se destina ao 

Continente Africano e aos países mais desfavorecidos; 

• Reforçar a complementaridade entre os programas comunitários com 

os PIC/PAC negociados com países africanos de expressão 

portuguesa e com Timor Leste. 

 

B).No âmbito dos organismos e mecanismos multilaterais: 

 

 Ao nível das Nações Unidas  

- preparação da  participação portuguesa e acompanhamento das diferentes  

iniciativas que irão decorrer durante 2005, nomeadamente  o Diálogo de Alto 

Nível sobre Financiamento para o Desenvolvimento, a Conferência de 

Seguimento da  Cimeira do Milénio e a IIª Fase da Cimeira sobre Sociedade 

da Informação. 

 

 

 Ao nível  do Banco Mundial : 

- procurar-se-á estabelecer um diálogo mais regular com esta Instituição 

Financeira Multilateral, em coordenação com o Ministério das Finanças, 

quer relativamente aos programas do Banco para os países de língua 

Formatadas: Marcas e
numeração
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portuguesa, quer relativamente às suas  políticas sectoriais fundamentais 

para o desenvolvimento; 

 

 Ao nível do Fundo Global Sida  

- Acompanhamento das reuniões de negociação da reconstituição do 

Fundo que culminam com a Conferência de Doadores a realizar em 

Setembro de 2005 no Reino Unido.   

Neste contexto procurar-se-á : 

• prosseguir uma  participação activa nestas reuniões,  uma vez que  

Portugal apoiou a criação deste Fundo dada a necessidade de um 

esforço global acrescido na luta contra as três principais doenças 

transmissíveis, pelo impacto devastador que as mesmas têm nos 

PVD. 

• reforçar a complementaridade entre os programas deste Fundo 

com as acções desenvolvidas por Portugal, neste domínio, nos 

países africanos de expressão portuguesa e em Timor Leste. 

 

 Ao nível do CAD/OCDE: 

- o acompanhamento e a preparação das Reuniões de Alto Nível e de Altos 

Funcionários, com atenção à temática da Harmonização;  

- o acompanhamento do debate em torno da eventual  contabilização como 

APD das acções relacionadas com segurança (CPDC); 

- o acompanhamento do   trabalho do Centro de Desenvolvimento da 

OCDE; 

- o acompanhamento do processo de concretização da NEPAD em todas 

as instâncias competentes e especialmente no âmbito do Fórum Alargado 

para a Parceria com África, no qual Portugal foi convidado a participar. 

 

 Ao nível  da Cooperação Ibero-Americana: 

- participação nas reuniões dos Responsáveis da Cooperação com vista à 

preparação  da Cimeira Ibero-Americana. 

 

Formatadas: Marcas e
numeração
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Neste contexto procurar-se-á: 

•  colocar   maior ênfase nas indústrias culturais e de promoção da 

língua portuguesa. 

 

Estratégia 2 – Mobilização de Meios Financeiros para Potenciar as Intervenções de 

Cariz Bilateral 

 

Acções 

No âmbito do PNUD:  

- implementar o Acordo de Parceria entre Portugal e o PNUD através do  

reforço da Cooperação com o PNUD. 

Neste contexto procurar-se-á : 

•  aumentar a contribuição voluntária para os recursos regulares;  

• por em execução o novo Trust Fund sobre Governação 

Democrática ; 

- financiar os JPO(Junior Professional Officer) portugueses colocados nos 

escritórios do PNUD em Luanda e Maputo no âmbito do Programa JPO. 

 

No âmbito da  UNESCO: 

- contribuição para a reposição do  Trust Fund português junto desta instituição  

com vista ao financiamento de projectos nos países parceiros de expressão 

portuguesa. 

 

No âmbito do Fundo Global Sida: 

- manter o nível da contribuição de Portugal para o Fundo. 

 

No âmbito do Centro de Desenvolvimento da OCDE 

- manter o nível da contribuição nacional para este Centro. 

 

No âmbito da Cooperação Ibero-Americana: 

-  assegurar a  contribuição nacional para o Fundo Indígena. 
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No âmbito do Banco Mundial : 

- procurar-se-á concretizar uma parceria com o BM/GDLN para o 

estabelecimento de uma sub-rede lusófona do GDLN- Centro de Ensino 

à GDLN, nomeadamente para o reforço do ensino à distância entre os 

países lusófonos 

 
6. RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS 
 

No âmbito das actividades relativas à administração e gestão dos recursos humanos, 

financeiros e patrimoniais do IPAD, à logística documental e informática, procurar-se-á 

em termos globais:  

 
1) Melhorar o funcionamento do Serviço, através da simplificação dos 

procedimentos e racionalização dos circuitos de informação, definição de 

manuais de procedimentos, instruções de trabalho e prazos de execução e 

recurso às novas tecnologias de informação; 

2) Racionalizar as aquisições de bens e serviços, através da criação de uma 

‘unidade de compras’ que tenha como principal função a gestão das compras e a 

negociação com os fornecedores; 

3) Aumentar o grau de execução do Orçamento do IPAD, objectivo que só será 

alcançado através do esforço conjunto das várias unidades orgânicas com 

intervenção na execução orçamental, designadamente quanto às actividade 

‘Cooperação’ e ‘Assistência Humanitária’; 

4) Promover a motivação, formação e valorização profissional dos funcionários e 

colaboradores do IPAD, designadamente através da diferenciação em função do 

mérito; 

5) Renovar a imagem do IPAD, designadamente através da criação de um espaço 

de atendimento especializado e da renovação do site do Instituto. 

 

6.1. Recursos Humanos  

 
Considerando que os recursos humanos constituem o elemento fundamental no processo 

de mudança e na prossecução das intenções de melhoria e dos objectivos definidos pelo 
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IPAD, e atendendo à situação actual do Instituto nesta matéria (vd. quadro em anexo), 

apresentam- se como principais metas: 

1) Reduzir as necessidades de pessoal identificadas em 70%, mediante recurso aos 

mecanismos de mobilidade previstos para a Administração Pública, concursos e 

promoção da mobilidade interna, interserviços e intercarreiras, por forma a 

garantir um melhor aproveitamento dos recursos humanos existentes; 

2) Dinamizar a formação profissional, assegurando o compromisso de executar, 

pelo menos, 80% da verba prevista para o efeito, mediante a promoção da 

inscrição dos funcionários e dirigentes em cursos ajustados às necessidades de 

formação diagnosticadas, e constantes do Plano de Formação para 2005; 

3) Garantir a implementação do novo sistema de avaliação de desempenho 

(SIADAP) a fim de assegurar que, em 2005, todos os funcionários, 

trabalhadores e dirigentes intermédios sejam avaliados de acordo com as novas 

regras e em função do mérito efectivo. 

4) Definir e normalizar procedimentos relativos ao processamento de vencimentos 

e outros abonos, tratamento da assiduidade e outras tarefas a cargo da DRH. 

 

Em conformidade, serão desenvolvidas as seguintes acções: 

 

- Promoção e acompanhamento dos procedimentos de recrutamento e 

selecção, tendo em vista o provimento dos cargos de direcção intermédia; 

- Desenvolvimento das diligências necessárias ao recrutamento de novos 

funcionários no sentido de dar resposta às necessidades identificadas 

junto dos vários serviços, designadamente através da transferência e 

requisição de funcionários oriundos de outros organismos da 

Administração Pública; 

- Promoção da mobilidade intercarreiras, mediante reclassificação 

profissional de funcionários que entretanto adquiriram novas habilitações 

académicas e/ou profissionais ou que se encontram em situação de 

desajustamento funcional, bem como, da mobilidade interna-

interserviços, por forma a garantir um melhor aproveitamento dos 

recursos humanos existentes;  
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- Identificação das necessidades de formação e qualificação profissionais 

e, de acordo com os recursos financeiros disponíveis, elaboração do 

Plano de Formação para 2005, destinado a funcionários e dirigentes, com 

vista a aumentar a produtividade e a melhorar resultados, por via do 

desenvolvimento das respectivas competências de desempenho; 

- Acompanhamento e informatização do sistema de avaliação de 

desempenho (SIADAP); 

- Promoção dos funcionários em função do mérito, através da realização 

de concursos internos de acesso, a serem abertos de acordo com as 

disponibilidades orçamentais; 

- Revisão e elaboração da proposta de Regulamento de Horário de 

Trabalho do IPAD e de outras normas que se vierem a revelar 

fundamentais a uma gestão de recursos humanos mais transparente e 

justa; 

- Desenvolvimento do SRH (sistema informático  elaborado no âmbito da 

Reforma da Administração Financeira do Estado, adoptado e 

implementado neste Instituto em 2004), por forma a assegurar o 

tratamento informático e automático do processamento de vencimentos e 

outros abonos e a disponibilização de informação necessária à decisão 

superior, designadamente o balanço social do IPAD. 

- Garantir a actualização periódica do ficheiro descritivo dos recursos 

humanos do IPAD na Base de Dados da Administração Pública (BDAP). 

 

6.2. Gestão Financeira e Patrimonial  

 

A gestão financeira e patrimonial constitui um factor crítico de sucesso em qualquer 

organização. Atendendo à sua especial importância no quadro do IPAD, enquanto 

entidade coordenadora e dinamizadora da cooperação e ajuda pública ao 

desenvolvimento, elegem- se como principais metas a atingir em 2005 as seguintes: 

 

1) Criar a unidade de compras do IPAD com o objectivo de centralizar e 

racionalizar a aquisição de bens e serviços, definir procedimentos e estabelecer 
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negociação com os fornecedores, procurando assim obter vantagens económicas 

para o Instituto; 

2) Disponibilizar e aumentar o grau de fiabilidade da informação financeira, 

designadamente através da criação de centros de custo por país e área de 

intervenção; 

3) Implementar um circuito de informação e documental eficiente e eficaz; 

4) Inventariar o património do IPAD, incluindo o localizado nos PALOP e Timor 

Leste. 

 

Em consonância com os objectivos fixados, serão desenvolvidas as seguintes acções: 

 

- Definição da estrutura e competências da ‘Unidade de Compras’ do 

IPAD, a criar junto da Secção de Património, mas autónoma desta; 

- Levantamento de todos os contratos existentes no IPAD, tendo em vista 

o respectivo acompanhamento, gestão e negociação; 

- Promoção dos procedimentos de aquisição que se vierem a revelar mais 

adequados de acordo com as necessidades identificadas; 

- Reformulação dos centros de custos da contabilidade e execução das 

alterações orçamentais necessárias ao lançamento das despesas em 

função da sua natureza, durante o mês de Janeiro; 

- Implementação do cabimento electrónico, de modo a aumentar o 

controlo interno, diminuir os erros e tornar mais célere o processo de 

pedido e execução do cabimento orçamental; 

- Definir normas, manuais e/ou instruções de trabalho que permitam 

clarificar competências, estabelecer prazos de execução e compromissos 

com o cliente interno ou externo; 

- Rever os Regulamentos aplicáveis aos Bairros da Cooperação e Fundos 

de Maneio das Embaixadas; 

- Proceder ao levantamento e registo do património do IPAD, através de 

auditoria a realizar localmente em, pelo menos, dois PALOP; 

- Fomentar a participação dos funcionários da DGFP em acções de 

formação nas áreas de POCP, Contabilidade Analítica, Minimal, Smart 
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Docs e Regime Jurídico de Aquisição de Bens e Serviços e Empreitadas 

de Obras Públicas. 

 

6.3. Orçamento do IPAD para 2005 

 

O orçamento inicial do IPAD para 2005 é de 54.280.000,00 €, distribuídos por três 

actividades:  

a) 178 Cooperação Internacional                          49 474 455 €  

b) 179 Assistência Humanitária                              2 300 000 €  

c) 258 Gestão Administrativa (funcionamento)      2 505 902 €  

 

Há ainda a considerar os saldos a transitar nos termos dos Estatutos do IPAD, que 

aumentarão consideravelmente o orçamento disponível do Instituto. 

 

De notar que o orçamento inicial, no que respeita às actividades 178 e 179, está 

concentrado numa única rubrica de classificação económica «06.02.03 outras despesas 

correntes», o que não permite a obtenção de informação sobre a natureza das despesas 

de cooperação financiadas pelo IPAD. 

 

Assim, no ano de 2005, procurar-se-á corrigir a situação, quer através da criação de 

centros de custo estruturados de acordo com as actividades e objectivos prosseguidos 

pelo IPAD e da implementação de uma nova filosofia de contabilização das despesas, 

em função da sua natureza, numa primeira fase, restringindo-se essa contabilização a 

rubricas de classificação económica representativas de 80% do tipo de despesas 

presentes nos projectos de cooperação, quer ainda através da transferência da 

contabilização de algumas despesas (p.e. rendas das instalações e remunerações dos 

funcionários do IPAD) da actividade da cooperação para a actividade de funcionamento. 

 

6.4. Logística Documental e Informática  

 

O Centro de Documentação e Informação do IPAD (CDI) elege com principais metas: 

 



 

 37

1) Melhorar a acessibilidade aos fundos da Biblioteca; 

2) Organizar o arquivo intermédio (corrente) e melhorar a acessibilidade do 

Arquivo Histórico; 

3) Apoiar a edição; 

4) Divulgar as actividades do IPAD e da Cooperação Portuguesa. 

 

No quadro dessas metas, serão desenvolvidas as seguintes acções: 

 

- Aprovação e divulgação do Regulamento Interno da Biblioteca do CDI; 

- Elaboração da Ficha de Leitor e tratamento estatístico das leituras de 

presença ou de empréstimos; 

- Elaboração da Ficha de Empréstimo (Leitores Internos); 

- Elaboração do Regulamento de Empréstimo Inter-Bibliotecas; 

- Aquisição e tratamento catalográfico de monografias e periódicos para a 

Biblioteca; 

- Preparação de Portaria com plano de classificação e tabela de selecção do 

Arquivo Corrente (arquivo da cooperação); 

- Avaliação, criação de tabela de classificação e correspondente tratamento 

documental do Arquivo Histórico/Ultramarino; 

- Aprovação e Divulgação do Programa de Apoio à Edição; 

- Abertura do concurso, selecção de obras e atribuição de apoios; 

- Actualização do site e elaboração de brochuras de divulgação das actividades 

do IPAD; 

- Participação na Feira do Livro em Lisboa e outros eventos, com exposição 

de livros editados e/ou apoiados pelo IPAD; 

- Participação nas Feiras do Livro Português nos PALOP 

- Mudança de instalações do CDI para a ‘Loja da Cooperação’, espaço que se 

pretende moderno e confortável, com atendimento especializado nas várias 

vertentes da Cooperação Portuguesa. 

 

Tendo em conta os objectivos do IPAD a nível informático serão  prosseguidas  as 

seguintes metas: 
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1) Implementar e desenvolver um sistema de gestão electrónica documental e 

de processos (´SMARTDOCS´), que permita maximizar as potencialidades 

do correio electrónico, produção e digitalização de documentos, rastreio da 

informação, despacho electrónico, etc.; 

2) Gerir a infra-estrutura tecnológica e da informação D, de modo a assegurar o 

normal funcionamento do Instituto e contribuir para renovar a sua imagem 

externa; 

3) Aumentar a segurança informática da rede. 

 

Tendo em conta as 3 metas referidas, serão levadas a cabo as seguintes acções: 

 

- Promover, durante o primeiro trimestre de 2005, acções de formação para os 

utilizadores do SMARTDOCS; 

- Criar os perfis do utilizador e os «templates» necessários para rentabilizar o 

funcionamento do Sistema; 

- Garantir a Migração dos servidores para 2003 Server e dos PC’s para 

Windows XP e a Exploração de Sistemas; 

- Apoiar a desenvolvimento de novas funcionalidades nas Bases de Dados do 

IPAD, com relevo para a Base de Dados da Cooperação Portuguesa e para a 

Minimal; 

- Implementação de solução de acesso remoto à rede do IPAD através de 

autenticação forte (‘token ring’); 

- Implementação de solução automatizada de salvaguarda de informação 

(backups); 

- Criação e implementação de outras funcionalidades de segurança da rede; 

 

- Criação e manutenção da Página Interna do IPAD, acessível só na Intranet, 

contendo informações e notícias de interesse interno e disponibilizando um 

conjunto de FAQ’s relacionadas com os pedidos de ‘help desk’ mais 

frequentes feitos ao CINF; 
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- Criação de uma newsletter do IPAD – divulgação em suporte escrito, e 

através da Internet, aos utentes individuais ou colectivos do IPAD das 

missões, políticas, objectivos, serviços, projectos de interesse social, 

recursos, publicações, endereços, etc. 

- Criar uma rede lógica virtual (VLAN) para possibilitar a outros Serviços 

beneficiarem da actual ligação do IPAD à CIFRA do MNE (circulação dos 

telegramas); 

- Configuração e instalação de máquinas e servidores nos postos de trabalho e 

apoio aos utilizadores / atendimento de pedidos de help desk. 

 

7. CONJUNTO DE PROJECTOS CONSTANTES DOS PAC 2005 
 

Na sua função de principal agente financiador da política de cooperação e de ajuda 

pública ao desenvolvimento o IPAD financiará um conjunto de projectos identificados 

no âmbito dos Planos Anuais de Cooperação estabelecidos com cada um dos países 

beneficiários para 2005. 

Constam a seguir os quadros com os projectos relativos a cada um dos PAC assinados, 

onde se indicam os montantes do financiamento ou cofinanciamento do IPAD, bem 

como a entidade executora. 
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