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A UE: o maior doador mundial 

48 

58 

32 9 

4 

UE 28 

Membros do CAD não 
pertencentes à UE 

EUA 

Japão 

Canadá 

Fontes: CAD e Comissão Europeia 

Desembolsos líquidos no âmbito da APD em 
2014 (em mil milhões de EUR) 
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Distribuição geográfica dos fundos da CE 
Autorizações em 2013 (em milhões de 
EUR) 

Linhas horizontais BA, Prince, avaliação, ECHO, DEVCO R Suporte e FAO 
não incluído 

2,556.1 

923.3 1,787.2 

1,735.5 

1,060.6 

Países da vizinhança 

Ásia, Ásia Central, Médio 
Oriente/Golfo e Pacífico 

África Oriental e Austral 

África Ocidental e Central  

América Latina e Caraíbas 
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Programas horizontais  
Autorizações em 2013 (em milhões de 
EUR) 

Não inclui programas horizontais, rubricas «BA», Prince, avaliação, 
despesas de apoio do ECHO  e da DEVCO  R 

52 
Segurança nuclear 

5 
facilidade alimentar 189 

Instrumento de 
Estabilidade  

 

141 
Democracia e direitos 

humanos 

869 
Programas temáticos 
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Quem somos? 
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Principais intervenientes na ajuda 
externa 

DG Cooperação Internacional e Desenvolvimento 
Responsável pela concepção da política de desenvolvimento e prestação da ajuda em 
todo o mundo 

DG Vizinhança e Negociações de Alargamento  
Responsável pela conceção das políticas de vizinhança e de alargamento  

DG Ajuda Humanitária e Proteção Civil  
Responsável pela ajuda humanitária e a proteção civil  

Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE)  
Criado para tornar a ação externa da UE mais coerente e eficiente, aumentando 
assim a influência da UE no mundo 
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Os Comissários em acção externa 

Federica Mogherini 

Alta Representante 

da União para os 

Negócios 

Estrangeiros e a 

Política de 

Segurança    

/ Vice-Presidente da 

CE 

Neven Mimica 

Cooperação 

Internacional e 

Desenvolvimento 

 

 

 

 

Johannes Hahn  

Política 

Europeia de 

Vizinhança e 

Negociações de 

Alargamento 

Christos 

Stylianides  

Ajuda 

Humanitária e 

Gestão de 

Crises 

 

Cecilia 

Malmström 

Comércio 
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Como 
prestamos 
ajuda? 
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Instrumento Europeu de 
Vizinhança e Parceria (IEVP) 

Instrumento de Cooperação 
para o Desenvolvimento 
(ICD) 
 
 
Fundo Europeu de 
Desenvolvimento (FED) 

Instrumentos financeiros de 
cobertura geográfica  

Europa Oriental 

Mediterrâneo 

África 

Caraíbas 

Pacífico 

Ásia 

América Latina 

África Austral 

América Latina 

Ásia 
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Modalidades de prestação da ajuda  

Projetos 
Uma série de atividades destinadas a realizar objetivos 
claramente especificados num quadro definido e com um 
orçamento definido. 

 

Intrumentos Financeiros 
Combinação de Fundos Comunitários com empréstimos ou 
fundos próprios provenientes de instituições financeiras 
publicas ou privadas.   

 

Apoio à política setorial 
Programas que apoiam o programa do governo parceiro para 
um setor específico (saúde, educação, transportes, etc.). 
Executados através do apoio setorial ao orçamento (SBS), do 
financiamento comum ou de uma abordagem por projeto. 

 

Apoio setorial ao orçamento  
Transferência de fundos diretamente para o Tesouro nacional 
de um país parceiro em apoio de uma política de 
desenvolvimento nacional. Utilização dos procedimentos 
nacionais. 

 

Energia sustentável 

Apoio ao orçamento do setor da 
saúde 

Apoio ao orçamento geral 
International  
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Desafios atuais e 
futuros  
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Objetivos de Desenvolvimento do 
Milénio: 2000-2015 
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Desafios a nível internacional  
Progresso global para alcançar os ODM 
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 ODM 1.a  
Pobreza 
extrema  
(% da 

população 
com menos 
de 1,25 USD 
por dia, PPC 

2005) 

 

ODM 2.a 
Taxa de 

conclusão  
do ensino 

primário (% 
em relação 
ao grupo de 

idade 
pertinente) 

 

ODM 3.a 
Proporção  

de raparigas 
em relação 
ao número 
de rapazes 
no ensino 

primário (%) 

 

ODM 3.a 
Proporção  

de raparigas 
em relação 
ao número 
de rapazes 
no ensino 
primário   

e secundário 
(%) 

 

ODM 4.a 
Taxa de 

mortalidade 
infantil (por 

1 000 
nascimentos 

de nados-
vivos)  

 

ODM 4.a 
Taxa de 

mortalidade 
das crianças 
com menos 
de 5 anos 

(por 1 000) 

 

ODM 5.a 
Taxa de 

mortalidade  
materna 

(estimativa 
modelada, 
por 1 000 

nascimentos 
de nados-

vivos) 

 

ODM 7.c 
Acesso a 

água potável 
(% da 

população 
com acesso) 

 

ODM 7.c 
Acesso a 

instalações 
sanitárias (% 
da população 
com acesso) 

 

ODM 7.d 
Melhorar a 

vida de pelo 
menos 100 
milhões de 
residentes 
em bairros 
da lata (até 

2020) 

 
Objectivo correspondente Distância ao objetivo a alcançar 

Fonte: Estimativas do Banco Mundial 
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 Contribuição da UE para os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milénio  
Principais resultados dos programas da Comissão Europeia 2004-2012 
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Destina-se: 
 

Concentração nas áreas em que temos o maior 
impacto 

 

A estabelecer uma maior colaboração com outros 
Estados-Membros 

 

A simplificar o processo de programação 

 

Concentração em três setores, no máximo, por 
país 

 

A promover instrumentos financeiros inovadores: 
combinação de empréstimos e subvenções… 

 

A estabelecer parcerias com o setor privado 

 

A desenvolver políticas da UE coerentes que 
favoreçam o desenvolvimento 

•   
 

Agenda para a Mudança  

https://www.youtube.com/watch?v=6lqz8xW4fLA 
http://ec.europa.eu/europeaid/news/agenda_for_change_en.htm 
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Agenda para a Mudança  

Objetivo n.º 1 

Reformas políticas e 
democráticas genuínas e 

uma boa governação 

•   
 

Direitos humanos 

Sociedade 
civil  

Estado de 
direito 

Democracia 
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Agenda para a Mudança  

Objetivo n.° 2 

Estimular o crescimento 
inclusivo e sustentável 
para o desenvolvimento 

humano 

•   
 

Proteção social, 
educação sanitária 

e emprego 

Ambiente empresarial, 
integração regional e 
mercados mundiais 

Agricultura 
sustentável 

Energia sustentável 
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Desafios a nível internacional 

Fonte: Relatório da OCDE  de  2011  sobre a repartição do trabalho: abordagem da 
fragmentação da ajuda nos diversos países (2011 OCDE report on division of labour: 
addressing cross-country fragmentation of aid), novembro de 2011 

Demasiados doadores em demasiados países 

Número de doadores 

25 doadores ou mais (64 países) 

16 a 24 doadores (46 países) 

15 doadores ou menos  
(42 países) 
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25 doadores ou mais (64 países) 

16 a 24 doadores (46 países) 

15 doadores ou menos (42 países) 

Número de doadores 

Desafios a nível internacional  
Estudo de caso: Fragmentação da ajuda em Moçambique (2008) 

Japão 2 % 

Portugal 1 % 

França 1 % 

10 doadores  
5 % 

AID 
19 % 

CE 12 % 
FAD 7 % 

Reino 
Unido 
 7 % 

Suécia 7 % 

EUA 6 % 

Dinamarca 
5 % 

Noruega  
5 % 

Países 
Baixos  
5 % 

Canadá 4 % 

Alemanha  
4 % 

Irlanda 4 % 

Finlândia 
2 % 

Itália 2 % 

Espanha 2 % 

Suíça 
 2 % 

Canadá 4 % 

Fonte: Relatório da OCDE  de  2011  sobre a repartição do trabalho: 
abordagem da fragmentação da ajuda nos diversos países (2011 OCDE 
report on division of labour: addressing cross-country fragmentation of 
aid), novembro de 2011 

25 doadores ou mais (64 países) 

16 a 24 doadores (46 países) 

15 doadores ou menos  
(42 países) 

Número de doadores 
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President Juncker: 

'Enquanto 25000 crianças 
morrem de fome todos os 
dias, a Europa ainda vai ter 
trabalho para fazer. A Europa 
tem uma responsabilidade de 
mudar esta situação.' 



Para além de 2015 – Uma vida decente 
para todos 

Blocos de construção para o quadro pós-2015: 

 
1. Um nível de vida básico para todos 

2. Promover os motores de um crescimento inclusivo e 
sustentável 
 
3. Uma gestão mais sustentável dos recursos naturais 

4. Igualdade, equidade e justiça  

5. Lutar contra a insegurança e a fragilidade dos 
Estados 
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Objetivos de  
desenvolvimento sustentável do macordados em 

setembro na Assembléia Geral das Nações Unidas: 
2015 - 2030 

 



Ano Europeu 
para o 
Desenvolvimento 
2015 
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Ano Europeu para o Desenvolvimento 
2015 

• EYD2015 lema:  
O nosso mundo, a nossa dignidade, o 
nosso futuro 

• Foco Principal: informar e envolver os 
cidadãos da União Europeia 

• Campanha ao nível da União Europeia + 
descentralizada: Estados-Membros, 
sociedade civil e partes interessadas 

• Meses temáticos, por exemplo, segurança 
alimentar (outubro), desenvolvimento 
sustentável e ação climática (novembro) 
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Foco na juventude 

 

 

 

 

 



Destaques nos Estados 
Membros 

UN SG Ban Ki Moon meeting with young 

leaders  

Special EYD2015 day in EU 

Member States 

EU Development Days 

Kapuscinski development lectures 

World's Best News 



 Ambassadors of the EYD2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faz a diferença: os programas da EU 
para a juventude  

 

• Duas recentes iniciativas da EU : Aliança 
europeia para Apredizagem" e a "Garantia 
Jovem" 

• Erasmus+ Para ganhar experiência no 
estrangeiro 

• EURES: O Portal Europeu do emprego e da 
mobilidade 

• Programas Para estagiàrios(EPSO)  
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