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2015 foi o primeiro Ano
Europeu consagrado à ação
externa da União Europeia
e ao papel da Europa no
mundo. Para as organizações
portuguesas que trabalham
em prol do Desenvolvimento,
foi uma oportunidade única
de mostrarem o seu trabalho
e motivarem mais cidadãos
a empenharem-se num
mundo mais justo e mais
sustentável. Espera-se que
2015 tenha contribuído para
que os portugueses estejam
mais informados,
sensibilizados e ativos
quanto à cooperação para
o desenvolvimento,
assumindo cada vez mais
o sentimento comum
de responsabilidade e
solidariedade que nos deve
mobilizar a todos enquanto
cidadãos globais. Porque
este é o nosso mundo,
a nossa dignidade e o nosso
futuro.
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EMPORTUGAL
T E R E S A R I B E I R O Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação

O ano de 2015 será seguramente
recordado como determinante para a
agenda multilateral, em particular no que
à cooperação para o desenvolvimento diz
respeito. A aprovação, no ano transato, de
um conjunto de decisões, resultado de
consenso ao mais alto nível, reconfigura o
futuro da arquitetura internacional da
cooperação para o desenvolvimento, com
significativas consequências na
Cooperação Portuguesa.
Em julho, a Conferência de Adis Abeba
endossou um conjunto importante de
recomendações em matéria de
financiamento do desenvolvimento. Em
setembro, as Nações Unidas aprovaram a
Agenda 2030, nela se declinando os
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) que a materializam.
Consagrando novo paradigma para o
desenvolvimento nos próximos anos, esta
influenciará, em moldes decisivos, os
modelos de cooperação internacional. Por
seu turno, em dezembro, a Cimeira do
Clima, que teve lugar em Paris,
estabeleceu os parâmetros para a criação,
nos próximos anos, de modelos de
desenvolvimento sustentável do ponto de
vista ambiental.
Para além destes eventos, 2015 foi
também determinante para a Cooperação
Portuguesa em razão da realização do
exame do Comité de Ajuda ao
Desenvolvimento – CAD/OCDE e, bem
ainda, da decisão da União Europeia de o

consagrar Ano Europeu para o
Desenvolvimento, assim sublinhando a
relevância para a Europa das políticas
para o desenvolvimento, nas suas
múltiplas dimensões.
O objetivo maior do Ano Europeu para o
Desenvolvimento foi o de contribuir para
informar, sensibilizar e promover o
interesse, a participação e o pensamento
crítico dos cidadãos em matéria de
desenvolvimento global, com particular
enfoque para as políticas de cooperação e
educação para o desenvolvimento de
Portugal e da União Europeia.
Portugal não poderia, pois, deixar de se
associar, com ativo protagonismo, a uma
iniciativa centrada na sensibilização de
todos os europeus para a importância da
cooperação internacional desenvolvida
pela União Europeia e pelos seus Estados-membros. Nesse contexto, lançou, sob
coordenação do Camões – Instituto da
Cooperação e da Língua (CICL) um
amplo programa projetado numa série de
atividades, envolvendo, ao longo de todo
o ano, os mais diversos atores nacionais.
Aos seus marcos mais impressivos, este
livro pretende dar visibilidade e relevo.
Os diferentes eventos, que tiveram lugar
ao longo de 2015, lograram o objetivo
principal desta iniciativa, no essencial
centrada na convocação e sensibilização
dos europeus para as temáticas da
cooperação para o desenvolvimento.
As atividades, que decorreram durante o

Ano Europeu do Desenvolvimento em
Portugal, traduziram expressivamente o
lema da iniciativa, "O nosso mundo, a
nossa dignidade, o nosso futuro", já que,
utilizando casos concretos de intervenção
da cooperação portuguesa, se deixou
testemunho da importância da dignidade
humana num mundo interdependente
que aspira a um melhor futuro em
comum e da necessidade do envolvimento
de todos na sua promoção.

PORUMA
EUROPAATENTA
AOMUNDO
QUEA
RODEIA
A N A P A U L A L A B O R I N H O Presidente do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.

No início deste Ano Europeu para o
Desenvolvimento, ao lembrarmos as
palavras de Sophia de Mello Breyner
Andresen e de Agustina Bessa-Luís,
perguntávamos “Que Europa e que
Mundo temos?”, “Que Europa e que
Mundo ambicionamos?”. Tínhamos então
a expectativa e ambição de que este Ano
Europeu, a decorrer em simultâneo em 28
países, com todos os seus objetivos,
mensagens, iniciativas e parcerias,
contribuísse para informar e sensibilizar
os cidadãos relativamente às questões do
desenvolvimento global, promovendo o
debate público e levando a uma reflexão
conjunta que incentivasse a participação
direta.
Na prossecução dos objetivos delineados
realizaram-se inúmeras atividades,
difundiram-se as mensagens por diferentes
canais, desenvolveram-se e consolidaram-se
múltiplas parcerias, sempre com a certeza
de que este era um Ano Europeu de todos
e de cada um de nós. Foi um ano assente
em parcerias, onde duas centenas de
organizações trabalharam juntas para
cumprir os objetivos do Programa de
Trabalho Nacional, a debater, a informar, a
sensibilizar e refletir sobre os temas do
desenvolvimento.
Temas tão distintos como a água, a saúde
ou a segurança alimentar; a educação; a

igualdade de género e as liberdades
políticas; ou ainda o crescimento
económico; o desenvolvimento sustentável
e as migrações. Todos temas relevantes e
atuais, que contribuíram para que hoje
acreditemos que o objetivo de promover o
interesse, a participação, o pensamento
crítico, informando e sensibilizando os
cidadãos relativamente às politicas do
desenvolvimento, tenha sido alcançado.
Podemos ver que as questões do
desenvolvimento estiveram mais
presentes nos meios de comunicação
social e que se considera ter havido uma
maior sensibilização das pessoas. Que, nas
redes sociais, algumas das nossas
publicações alcançaram mais de 100.000
pessoas, com centenas de comentários e
partilhas. Nunca, como agora, os temas do
desenvolvimento foram tão debatidos e
despertaram tanto o interesse nos
cidadãos europeus.
Ao respondermos às nossas interrogações
do início do Ano, temos que acreditar que
precisamos de uma Europa atenta ao
Mundo que a rodeia, uma Europa
preocupada com os seus problemas locais
(internos), mas também consciente do seu
dever e papel na resolução dos problemas
globais.
Uma Europa que, com base na nova
Agenda do Desenvolvimento, defina o

Desenvolvimento Global como um
objetivo partilhado por todos, passando
por uma atuação interligada das
dimensões económica, social e ambiental,
a par com uma abordagem política e de
Direitos Humanos.
Importa relembrar as palavras do Dr.
Jorge Sampaio na sessão de abertura do
Ano Europeu, “a cooperação não é uma
questão de solidariedade mas de
responsabilidade”. A Europa do Ano
Europeu para o Desenvolvimento, onde
cada um de nós é um agente de
transformação, um agente do
desenvolvimento, na consolidação do
sentimento de responsabilidade, de
solidariedade, da oportunidade para em
conjunto e em parceria, interpela-nos
para em parceria trabalharmos para o “O
nosso mundo, a nossa dignidade, o nosso
futuro”.
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2015 foi o primeiro Ano Europeu
consagrado à ação externa da União
Europeia e ao papel da Europa no mundo.
Para as organizações europeias que
trabalham em prol do desenvolvimento,
foi uma oportunidade única de mostrar a
aposta da Europa na erradicação da
pobreza à escala mundial e motivar mais
europeus a empenharem-se no
desenvolvimento.
Este foi um ano especialmente
importante para o Desenvolvimento
Global, já que marcou o fim da vigência
dos Objetivos de Desenvolvimento do
Milénio e a definição de uma nova
Agenda de Desenvolvimento Global, pelo
que é cada vez mais relevante promover o

conhecimento e impulsionar o debate
sobre o lugar de Portugal e da Europa nos
novos desafios do desenvolvimento num
mundo cada vez mais interdependente e
globalizado.
O Ano Europeu para o Desenvolvimento
pretendeu ser um catalisador de
sensibilização para as temáticas da
Cooperação para o Desenvolvimento,
através da promoção do debate público,
da Educação para o Desenvolvimento e
da divulgação e partilha de boas práticas.
Ambicionou, assim, incentivar a
participação direta, o pensamento crítico
e o interesse ativo dos cidadãos da União
na cooperação para o desenvolvimento
assim como na formulação e execução das

A Humanidade é uma comunidade global
Somos cidadãos globais. As nossas vidas em Portugal estão interligadas com as
vidas de todos, em vários pontos do planeta. As nossas escolhas diárias têm
impacto direto noutras pessoas.
Podemos fazer a diferença
Todos os dias, em muitos locais do mundo, as pessoas estão a mudar hábitos,
mentalidades e atitudes. Não fazem as primeiras páginas dos jornais, mas as
iniciativas dos cidadãos estão a mudar o mundo.
Inspire-se pelos seus exemplos. Cada pessoa conta.
Os desaﬁos globais exigem respostas globais
A interdependência e a globalização signiﬁcam que muitos problemas locais têm
causas globais e vice-versa. A cooperação internacional não é uma despesa ou um
luxo, mas um investimento e uma necessidade perante os desaﬁos que o mundo
enfrenta.

respetivas políticas. Pretendeu
igualmente sensibilizar para a política
europeia de cooperação para o
desenvolvimento, procurando alcançar
uma maior compreensão da coerência das
políticas numa perspetiva de
desenvolvimento e promovendo, tanto
junto dos cidadãos da Europa como dos
cidadãos dos países em desenvolvimento,
um sentimento comum de
responsabilidade, solidariedade e
oportunidade. A meta final é um mundo
mais justo, digno, sustentável e
cumpridor dos Direitos Humanos, com a
garantia das liberdades e dos direitos
fundamentais e a erradicação da pobreza.

o nosso mundo

a nossa dignidade

o nosso futuro
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Universalidade

Responsabilidade

dos problemas
e das soluções

para com as pessoas
e o planeta

Princípios
Mudança
Cada um de nós
é um agente da
transformação

Solidariedade
Agir em conjunto

Ação
Mudar hábitos, atitudes,
mentalidades

Os estudos de opinião efetuados ao nível
europeu revelaram que a maioria dos
portugueses considera que ajudar os
países em de desenvolvimento é
importante e que essa ajuda deve ser
aumentada. Nos Eurobarómetros de 2014
e de 2015 dedicados a esta temática, os
inquiridos consideraram que a luta contra
a pobreza nestes países tem uma
influência positiva nos cidadãos da União
Europeia e que os mesmos podem

desempenhar um papel importante nesta
luta. No entanto, são poucos os
portugueses que estão envolvidos
pessoalmente na ajuda às pessoas dos
países em desenvolvimento e também são
poucos os que estão dispostos a pagar
mais por bens alimentares oriundos
destes países (comércio justo, por
exemplo). A faixa etária mais favorável a
esta ajuda são os mais jovens, em
particular dos 15 aos 24 anos.

Espera-se que 2015 tenha contribuído
para que os portugueses estejam mais
informados, sensibilizados e ativos
quanto às Políticas de Cooperação para o
Desenvolvimento Portuguesa e da União
Europeia, assumindo cada vez mais o
sentimento comum de responsabilidade e
solidariedade que nos deve mobilizar a
todos enquanto cidadãos globais.

Cerimónia da Abertura da Semana da Europa na
Escola Básica de Santo António, Ilha da Madeira

14

15

180
pa
rc
ei
ro
sd
es
en
vo
lv
er
am
at
iv
id
ad
es
lig
ad
as
ao
AE
D

CERCADE

FACTOSE
DADOSDO
ANOEUROPEU
EMPORTUGAL

d

es

em

to

sõ
es

s

ís

do

s

do

r
po

pa

to

uí

b
tri

is

sd

j

or

i
na

v
Po íde
rt os
ug d
al a E
em m
pa baix
rc ad
er o
ia ra
co do
m A
o ED
O
bs em
er
va
do

r

p
oo

na iniciativa

“World

Best News

Day”

número estimado

de pessoas com acesso à exposição de rua do AED

“gostos” na página de Facebook

posts publicados no Facebook,

s

do

SUPERIORA

semanas,
aís

o

artigos de opinião

Temáticas

ALGUNSCOM
UMALCANCE

Fichas

MAISDE

salas de cinema

víd
e
div os te
m
u
CT lgado ático
s
T
s
e d , do G nos da E
m
s
ee
sco rupo istem baix
ad
las
a
L
de uz S s de v ora
d
vár aú
í
ios de, deo d o AE
nív da A a G D e
m
eis
u
u
de tori lben Por
en dad kia tug
sin
a
o. e trib n, do l
utá s
ria

s

DURANTE

po

NOTÍCIAS PUBLICADAS NA IMPRENSA
PORTUGUESA,

m

EXIBIDOSEM

o

d
ts

A página
a
op
de internet
r
Eu
do AED
a
d
em língua
da
a
portuguesa visit
foi a
ais

artigos de opinião
e entrevistas, informação
sobre os projetos e ﬁchas
temáticas

D
E
A

postais das histórias do AED distribuídos na conferência

ENTREOSQUAIS

Mais de 140 publicações
na página de internet, sobre
eventos dos parceiros,
histórias e testemunhos,

MAISDE

330600
188
442
2ª
12
213 4
100.000
28.800 5.300 2
320.000
665 100.000
participantes na conferência
“O Desenvolvimento Global é Realizável?”

tri

í
bu

do AED

i

m

é
pr

pessoas

a
os

16

17

OANO
EUROPEUPARA
ODESENVOLVIMENTO
FOIIMPORTANTE
PORQUE…

12MESES,
12TEMAS

Testemunhos dos membros da Comissão
de Acompanhamento do AED

“… porque promoveu a cidadania ativa
para o Desenvolvimento do nosso mundo,
da nossa dignidade e do nosso futuro."
CONSELHO NACIONAL DE JUVENTUDE

“… porque contribuiu para reforçar o
sentido de responsabilidade conjunta e de
solidariedade perante desafios do
desenvolvimento, no contexto de uma
nova agenda global. Através de diversas
iniciativas em que a ação da Direção-Geral
da Educação do Ministério da Educação
se estendeu às escolas, com destaque para
o ‘Concurso dos Clubes Europeus’ e para
‘A Maior Lição do Mundo’, o Ano
Europeu para o Desenvolvimento
promoveu o envolvimento direto, o
pensamento crítico e o interesse das
crianças e dos jovens por questões do
desenvolvimento que constituem
preocupação comum aos níveis local, da
União Europeia e global.”
DIREÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO

“… porque se definiu uma estratégia de
intervenção concertada entre os vários
agentes da cooperação, com vista a
sensibilizar os vários públicos, a
promover a reflexão e,
concomitantemente, fomentar a massa
crítica sobre o desenvolvimento,
salientando a importância e a
corresponsabilidade que cada pessoa tem
nesta esfera de ação”
REDE INTERMUNICIPAL DE COOPERAÇÃO
PARA O DESENVOLVIMENTO

“… porque permitiu mobilizar um
conjunto alargado de organizações com
diferentes áreas de intervenção que
incorporaram o mote do Ano Europeu
nas suas iniciativas e contribuíram para
que as temáticas da Cooperação e
Educação para o Desenvolvimento
tivessem mais visibilidade, não só a nível
nacional como também regional e local.
Mas é necessário que esta mobilização de
esforços, de ideias e de trabalho comum
se perpetue e continue a estimular, de
diferentes formas e em diferentes
contextos, o espirito critico dos cidadãos
e das cidadãs, para que compreendam que
os seus comportamentos, individuais e
coletivos, têm um impacto global.”
PEDRO CRUZ, DIRETOR EXECUTIVO DA
PLATAFORMA PORTUGUESA DAS ONGD

“… porque proporcionou uma

oportunidade única para mostrar, em
diferentes contextos e junto de públicos
muito diversificados, o empenho da
União Europeia na erradicação da
pobreza à escala mundial, para explicar
como funciona a ajuda europeia ao
desenvolvimento e para demonstrar que
esta produz efeitos concretos e
duradouros. Para tal, foi precioso o apoio,
a adesão e o entusiasmo dos nossos
parceiros: os 19 Centros de Informação
Europe Direct situados nas diferentes
regiões do nosso país e o Espaço Europa,
o centro de informação europeia situado
em Lisboa. Acima de tudo, tratou-se de
um momento excecional para afirmar
junto dos nossos cidadãos valores
importantes que estão na base do projeto
europeu: a solidariedade, a paz, o espírito
de dádiva e de ajuda.”
JOÃO TÀTÁ DOS ANJOS, CHEFE INTERINO
DA REPRESENTAÇÃO DA COMISSÃO
EUROPEIA EM PORTUGAL

Janeiro | AEUROPANOMUNDO
Fevereiro | EDUCAÇÃO
Março| MULHERESERAPARIGAS
Abril | SAÚDE
Maio | PAZESEGURANÇA
Junho | CRESCIMENTOSUSTENTÁVEL,EMPRESASEEMPREGODIGNO
Julho | CRIANÇAS E JOVENS
Agosto | AJUDA HUMANITÁRIA
Setembro | MIGRAÇÕESEDEMOGRAFIA
Outubro | SEGURANÇAALIMENTAR
Novembro | DESENVOLVIMENTOSUSTENTÁVELEAÇÃOCLIMÁTICA
Dezembro | DIREITOSHUMANOSEGOVERNAÇÃO
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Todos os grandes desaﬁos globais são desaﬁos do nosso Desenvolvimento: da educação à saúde, do emprego
à nutrição, da paz ao respeito pelo ambiente, todos temos as mesmas aspirações para conseguir um futuro
melhor para nós, para as nossas famílias e sociedades.
Nas suas relações com o resto do mundo, e segundo o Tratado de Lisboa, a União Europeia pretende
contribuir para a paz, a segurança, o desenvolvimento sustentável do planeta, a solidariedade e o respeito
mútuo entre os povos, o comércio livre e equitativo, a erradicação da pobreza e a proteção dos Direitos
Humanos.

AEUROPA
NOMUNDO
O Desenvolvimento é um Direito Humano.
“Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente
quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários”
Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948 (art.º25)
“A Cooperação não é uma questão de solidariedade, mas sim de responsabilidade”
Jorge Sampaio

Vale a pena percorrer a estrada para o
desenvolvimento. São caminhos com avanços
e recuos, por vezes difíceis, mas que mudam
vidas e dão oportunidades às pessoas para uma
vida mais digna.
Estrada em Bukatata, Uganda.
© Ana Elisa Cascão.
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O que é a cooperação
para o desenvolvimento?
O Desenvolvimento é muito mais do que
aumento do rendimento ou crescimento
económico, dependendo de uma
diversidade de fatores onde se incluem as
oportunidades económicas, as liberdades
políticas, o acesso a serviços básicos, ou o
empoderamento social, entre outros.
Nesse sentido, o desenvolvimento
consiste na remoção de barreiras e
restrições que limitam, de várias formas,
as escolhas e oportunidades das pessoas.

A luta contra a pobreza assume-se como
uma responsabilidade de cada um no
quadro da cidadania global, sendo uma
questão de justiça social e um dever,
num contexto mundial cada vez mais
interdependente e globalizado. A
política de ajuda ao desenvolvimento
não deve, assim, ser encarada como um
ato de caridade dos mais ricos para com
os mais pobres, mas como uma
necessidade ditada por critérios de
elementar justiça, bem como um
investimento no planeta e nas gerações
futuras.

A Cooperação para o Desenvolvimento
consiste no esforço levado a cabo
conjuntamente por países desenvolvidos
e países em desenvolvimento, com a
finalidade de combater as dificuldades
económicas e sociais dos últimos de
forma sustentável e duradoura. A
cooperação significa envolver as
populações na definição, planificação e
criação do seu próprio futuro,
capacitando as pessoas e comunidades
para intervirem e liderarem o seu próprio
processo de desenvolvimento.

COMPROMISSOSEUROPEUS
Consenso Europeu
para o
Desenvolvimento
(2005)

O Consenso Europeu para o Desenvolvimento apresenta uma visão comum que norteia a ação da União
Europeia, tanto a nível dos seus Estados-Membros como da Comunidade no domínio da cooperação para
o desenvolvimento. Nele se estabelece, por exemplo, que (i) a política comunitária e as políticas executadas
pelos Estados-Membros neste domínio devem ser complementares, e que (ii) a cooperação para o
desenvolvimento é um elemento essencial de um conjunto mais vasto de ações externas, que devem ser
coerentes e complementares.

Agenda para a
Mudança (2011)

A União Europeia tem constantemente de adaptar a sua política de cooperação para o desenvolvimento
a uma série de desaﬁos e oportunidades, que vão desde a escassez de recursos naturais ao crescimento das
economias emergentes e às consequências da crise económica.
A Agenda para a Mudança é uma estratégia que visa reduzir a pobreza mediante a introdução de importantes
alterações na forma como a ajuda da União Europeia é prestada, através de 12 medidas principais.

“Combater a pobreza não é um gesto de caridade. É um ato de justiça.
É a proteção de um direito humano fundamental, o direito à dignidade e a uma vida decente.
Enquanto a pobreza persistir não haverá verdadeira liberdade”.

Estabelece 2 objetivos fundamentais da cooperação europeia para o desenvolvimento: (i) a promoção da boa
governação e de reformas democráticas e políticas genuínas e (ii) o estímulo ao crescimento inclusivo
e sustentável para o desenvolvimento humano.

Nelson Mandela

FACTOS&DADOS
O que é a cooperação para o desenvolvimento
Não é…

… Mas sim

Assistencialismo ou caridade, que deriva apenas da boa
vontade individual ou coletiva dos mais ricos para com os mais
pobres

Um dever comum assente na solidariedade entre povos e uma
responsabilidade partilhada por todos num mundo global

Uma imposição de modelos, valores ou práticas

Uma experiência de troca e partilha de conhecimentos, culturas,
saberes, ﬂuxos e práticas

Não visa a promoção de outros interesses, nomeadamente
comerciais, económicos, culturais, de defesa ou segurança

Tem por objetivo central o Desenvolvimento

A Cooperação para o Desenvolvimento inclui uma grande
diversidade de ﬂuxos: desde ﬂuxos privados e donativos através
de Organizações Não-Governamentais (ONG), até ﬂuxos oﬁciais
que incluem a Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD).
A APD é o apoio fornecido por organismos públicos dos países
doadores aos países em desenvolvimento, sob a forma de
projetos, programas, fornecimento de bens e serviços,
operações de alívio da dívida e contribuições para ONGD ou
organismos multilaterais. Os critérios para aquilo que constitui
ou não APD têm sido deﬁnidos no quadro da Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

A ajuda ao desenvolvimento pode ser implementada através
de várias modalidades de apoio: projetos (atividades
destinadas a atingir objetivos especíﬁcos com um calendário
e orçamento deﬁnidos); apoio setorial (apoio ao programa
do governo de determinado país para um setor, como
a educação ou a saúde); apoio direto ao orçamento
(transferência de fundos para o tesouro nacional do país
parceiro, para apoio da sua política e prioridades nacionais
de desenvolvimento); assistência técnica (apoio técnico a uma
determinada instituição ou setor); alívio da dívida externa;
entre outras modalidades e instrumentos.

A União Europeia é o maior doador de
ajuda ao desenvolvimento. A UE no seu
conjunto (Comissão Europeia + Estados-Membros) concede mais de 50% dessa
ajuda.
Em 2015, 6 países ultrapassaram a meta de
afetar 0,7% do seu Rendimento Nacional
Bruto à ajuda ao desenvolvimento, o que
corresponde ao compromisso assumido
internacionalmente: Noruega, Suécia,
Luxemburgo, Dinamarca, Holanda e
Reino Unido.

União Europeia
(instituições
europeias e países
europeus membros
do CAD-OCDE)
51%

Estados Unidos
da América
24,2%

Canadá
4,5%
Japão
8,4%

Outros
7,6%

Austrália
4,3%

Principais doadores de ajuda pública ao desenvolvimento (em percentagem)
Fonte: Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD), OCDE, 2014

A cooperação para o
desenvolvimento tem um papel
essencial e salva vidas:

Ao longo da última década,
graças ao financiamento
europeu:

Entre 2000 e 2012, na África Subsaariana,
foram evitadas quase 3 milhões de mortes
por malária em crianças até 5 anos. No
mesmo período, a imunização contra o
sarampo ajudou a prevenir quase 14
milhões de mortes e, entre 1995 e 2012, o
tratamento para a tuberculose salvou 22
milhões de vidas.

– Quase 14 milhões de crianças no mundo
puderam frequentar a escola primária.
– Mais de 7,5 milhões de nascimentos
foram assistidos por pessoal de saúde
qualificado, salvando a vida de mães e
bebés.
– 7,7 milhões de pessoas no mundo
receberam ensino e formação técnico-profissional.

– Mais de 70 milhões de pessoas puderam
aceder a uma fonte de água potável e
24,5 milhões passaram a ter acesso a
instalações sanitárias.
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A opinião pública apoia este
desígnio
O que pensam os cidadãos portugueses?

93%

78%

47%

62%

Consideram importante ajudar
as pessoas nos países em
desenvolvimento

Acham que a redução da
pobreza nos países em
desenvolvimento deve ser uma
prioridade da
União Europeia… e

uma prioridade do Governo
Português

Consideram que, como
cidadãos individuais, têm um
papel a desempenhar na
resposta à pobreza nos países
em desenvolvimento

PORQUÊE
COMOCELEBRAR
OANO
EUROPEUPARA
ODESENVOLVIMENTO?

Fonte: Eurobarómetro especial 441 - Ajuda e Cooperação para
o Desenvolvimento da UE, Nov.-Dez. 2015

L U Í S A S A L G U E I R O Deputada à Assembleia da República; vice-coordenadora do Grupo Parlamentar Português sobre População e

Desenvolvimento
Publicado no Observador, 27/2/2015

MITOS&REALIDADES
MITO 1: Os países ricos fornecem
grandes quantidades de recursos
financeiros para a ajuda ao
desenvolvimento e para ajudar os países
mais pobres
– Se analisarmos os valores relativos, a
grande maioria dos países concede
menos do que 0,7% do seu rendimento,
ou seja, menos de 7 euros em cada 1000 é
doado como ajuda ao desenvolvimento.
Para além disso, os montantes de ajuda
ao desenvolvimento são irrisórios se
compararmos com outros recursos, como
os lucros dos fluxos de armamento, ou os
custos da intervenção externa em vários
conflitos. E seria muito mais barato
eliminar as causas da pobreza do que
responder aos seus sintomas e
consequências.
– Está provado que os fluxos provenientes
dos países em desenvolvimento para os
países desenvolvidos ultrapassam, no
geral, os fluxos de ajuda em sentido
contrário. Por exemplo, os recursos que
saem de África resultantes de lucros das
multinacionais, de fluxos ilícitos de
capitais, de pagamento de dívida externa
e outros ultrapassam aquilo que África
recebe em termos de ajuda.

MITO 2: Devemos resolver os
problemas internos primeiro, se há
tantas pessoas pobres no nosso país e na
Europa.
– O facto de existirem bolsas de pobreza
importantes na Europa e a necessidade
de ajudar a combater as desigualdades
em todos os países não devem ser
subestimados. Mas vivemos num
mundo único e global, em que não há
“ilhas” isoladas de Desenvolvimento e
em que os problemas são
interdependentes. A pobreza gera
fenómenos de insegurança, migrações, e
outros que nos afetam a todos,
enquanto europeus e enquanto
cidadãos globais, pelo que a redução da
pobreza noutras partes do mundo é
também o nosso Desenvolvimento.
– Podemos ter um impacto global muito
positivo nas condições de vida de
milhares de pessoas, com custos muito
pequenos em termos individuais. Vários
estudos indicam que o montante
financeiro para salvar uma vida num
país desenvolvido é igual ao salvamento
de muitas mais vidas num país em
desenvolvimento.

MITO 3: As pessoas que trabalham no
setor do desenvolvimento devem ser
voluntários, uma vez que não devem ter
lucro por ajudar os outros e até têm um
trabalho agradável em que viajam para
locais exóticos.
– Os trabalhadores da cooperação são
profissionais que devem ser
remunerados pelo seu trabalho, o que
não significa ter lucro. Trabalhar na
cooperação não é sinónimo de caridade,
de ser voluntário ou missionário. É um
trabalho extremamente exigente e
complexo, que requer grande
preparação técnica, competências
profissionais e humanas, e que, por
vezes, implica o desenvolvimento desse
trabalho em condições adversas ou
extremas.
Para saber mais…
Comité de Ajuda ao Desenvolvimento – OCDE
www.oecd.org/dac
UE Desenvolvimento e Cooperação – EuropeAid
ec.europa.eu/europeaid
ONU – Financing for Development
www.un.org/esa/ffd
Africa Platform for Development Effectiveness
www.africa-platform.org
Camões I.P. www.instituto-camoes.pt
Plataforma Portuguesa das ONGD
www.plataformaongd.pt

É insuficiente legislar a igualdade de
género. Há que banir da cultura de
relação, trabalho e poder todos os
obstáculos reais e simbólicos que
perpetuam a estigmatização, a
discriminação e a violência
Não irei escrever sobre os avanços e
apoios que Portugal e o contexto
Europeu, têm garantido em matéria de
políticas e opções do Desenvolvimento.
Nem tão pouco debater nestas linhas o
conceito de Desenvolvimento assente em
Direitos Humanos ou o de Direitos
Humanos essencial para que exista
Desenvolvimento. Proponho-me
enquanto deputada lançar a quem lê esta
coluna, o repto de elencar quais os
desafios que enquanto país europeu,
lusófono e membro de pleno direito das
nações unidas Portugal enfrenta para que
seja real o Desenvolvimento centrado nas
pessoas, para alguns o Desenvolvimento
de rosto humano.
É insuficiente falar e legislar a igualdade
de género. Precisamos de banir da
“cultura de relação, trabalho e poder”
todos os obstáculos reais e simbólicos que
perpetuam a estigmatização, a
discriminação e a violência sobre a
população sub-representada em cenários
de representação política, cargos de

decisão ao contrário do que acontece nos
números do desemprego, do trabalho
precário, da violência doméstica, dos
raptos de meninas, da mutilação genital
feminina, dos casamentos infantis, da
mortalidade materna: as mulheres de
todas as idades e origens.
É insuficiente o acesso a serviços de
saúde. Precisamos de garantir o acesso a
cuidados de saúde, com medicamentos
essenciais e profissionais qualificados em
serviços com alto padrão de qualidade. A
mortalidade por ausência de prevenção e
de tratamento, por discriminação, por
ausência de recursos não é compaginável
em qualquer ponto deste nosso mundo
em pleno século XXI. As gravidezes em
adolescentes, os casamentos precoces, o
VIH/SIDA, a mortalidade e morbilidades
materno-infantis podem ser travados,
É insuficiente falar do direito à Educação
e Formação. Precisamos de assegurar que
os jovens têm as condições de ensino-aprendizagem que lhe permitam
realizar-se pessoal e profissionalmente, e,
em dignidade, alcançarem todo o seu
potencial e legítimos objetivos. Depende
de nós: vigilância, monitorização e
promoção dos direitos fundamentais.
O Desenvolvimento, não é algo que nos
mobilize apenas na recolha de roupas,

donativos ou solidariedade em tempo de
crise ou boas vontades. O
Desenvolvimento, e em especial a
Educação e Cooperação para o
Desenvolvimento, é o compromisso de
cada um de nós a responsabilidade social
individual, coletiva e das empresas em
não esquecer ninguém, porque a
humanidade embora diversa é uma única.
O Desenvolvimento desenha-se em cada
intervenção e prioridade política, no
Orçamento de Estado, nas negociações
que estão a decorrer quer sobre as
chamadas Dívidas Soberanas, quer sobre
o futuro dos Objetivos do Milénio sem
nunca esquecer o lugar que jovens,
mulheres e os direitos sexuais e
reprodutivos terão na nova Agenda pós-2015.
Por isso celebrar com o Camões, Instituto
da Cooperação e da Língua e com as
Organizações da Sociedade Civil este ano
de 2015, como Ano Europeu para o
Desenvolvimento, deve significar sair da
tradicional área de conforto de cada um
de nós, fazer a jus ao que nos une e ir
conhecer no terreno as realidades que os
relatórios e as estatísticas provam; é
promover debates e iniciativas com os
diferentes alvos do Desenvolvimento: as
pessoas! E sobretudo fazer mais e melhor

24

pelas mais esquecidas: as jovens e as
mulheres. E é aí que parlamentares,
governos, universidades, empresas e
associações temos de intervir em prol do
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nosso mundo, da nossa dignidade, do
nosso futuro… Fazer pelos outros e com
os outros, é fazer o presente e desenhar o
futuro que queremos para todas as

pessoas! É a nossa forma de ser agente
político em prol do bem-estar e cidadania
global.

QUELUGAR
OCUPAPORTUGAL
NOSRANKINGS
DEDESENVOLVIMENTO
DOMUNDO?

segurança. Só não estamos mais alto no
cômputo geral porque a economia e a
educação não vão tão bem como o resto:
na economia estamos no 53.º lugar
mundial, atendendo ao desemprego, à
insatisfação geral e à falta de confiança
nos bancos, e na educação estamos num
também modesto 47.º lugar, atendendo ao
défice de escolaridade da população ativa.
Por último, usando o IDH, que combina o
PIB com um índice de escolaridade e com
a esperança de vida ao nascer para as
populações de 187 países, o nosso lugar
passa a ser o 41.º, atrás de 21 países da
União Europeia (mais uma vez, atrás da
Grécia). De novo, o nosso nível de
educação não ajuda. A conclusão é óbvia:
se melhorarmos a educação, subiremos
nos rankings de desenvolvimento. Pode
não dar resultados imediatos, mas é um

esforço que vale decerto a pena. De facto,
o lugar dado à educação nos quadros
comparativos do desenvolvimento
significa o reconhecimento que ela
representa um extraordinário meio de
obtenção de bem-estar.
Tudo é relativo. O nosso lugar, podendo
ser melhor, não é nada mau. Não estando
no topo como a Noruega ou a Suíça, que
ocupam posições cimeiras em qualquer
um dos rankings considerados (tal como,
na União Europeia, a Dinamarca e a
Alemanha), Portugal está muito melhor
do que a maior parte dos países do
mundo. Por exemplo, na cauda das listas
do PIB, do Legatum e do IDH, aparecem
alguns países de língua portuguesa. Por
exemplo, no PIB, Guiné-Bissau e
Moçambique estão nos modestíssimos
lugares 169 e 170. No Legatum

C A R L O S F I O L H A I S Responsável pela área do Conhecimento da Fundação Francisco Manuel dos Santos

A Globalstat, a base de dados sobre o
desenvolvimento num mundo
globalizado que a Fundação Francisco
Manuel dos Santos e o Instituto
Universitário Europeu lançaram
recentemente, é uma poderosa
ferramenta para responder a esta questão.
Com o intuito de medir o
desenvolvimento usando indicadores para
além do Produto Interno Bruto (PIB) por
cabeça, uma medida algo redutora, a
Globalstat reúne um vasto conjunto de
índices, que permitem comparar as cerca
de duas centenas de países do mundo. A
maior parte desses índices dizem respeito
a fatores particulares de
desenvolvimento, como por exemplo nas
áreas da economia, da educação e da
saúde, mas outros combinam vários
fatores desse tipo fornecendo-nos uma
imagem bastante abrangente. É o caso do
Índice de Prosperidade, construído pelo
Instituto Legatum, com sede em Londres,
ou do mais conhecido Índice do
Desenvolvimento Humano (IDH), usado
pelo Programa para o Desenvolvimento

das Nações Unidas. A reunião num só
sítio de vários índices, simples ou
compostos, permite facilmente a
qualquer pessoa em qualquer sítio do
mundo extrair as suas próprias
conclusões a respeito da riqueza ou da
pobreza das nações.
Utilizando o Globalstat consultei o PIB
por cabeça, o Legatum e o IDH para
conhecer a posição do nosso país no
globo. Considerando o PIB, estamos em
37.º lugar, atrás de 15 outros países da
União Europeia a 28 países (a Grécia está
à nossa frente). Mas, usando o Legatum,
que combina índices de economia,
empreendedorismo, governança,
educação, saúde, segurança, liberdade
pessoal e capital social (este inclui a
caridade, o voluntariado, a ajuda a
estrangeiros, etc.) para 142 países, a nossa
situação melhora bastante: ocupamos um
honroso 27.º lugar, atrás de apenas 13
países da União Europeia (bem à frente
da Grécia). Portugal é um país muito
seguro: Somos, segundo o Legatum, o 13.º
país do mundo do ponto de vista da

Sabias que de cada vez que te moves deixas um rasto?
A Europa está no mundo mas o mundo está também dentro da Europa. Educar para a cidadania
global é educar para o mundo de hoje e construir um futuro comum a partir dos jovens.
Projeto “É de Género?”, Educação para o Desenvolvimento.
Bairro do Papelão, Uíge, Angola, 2012.
© Elisabete Monteiro – Rosto Solidário

Moçambique e Angola estão nos lugares
120 e 132. No IDH, a Guiné-Bissau e
Moçambique aparecem de novo colados
um ao outro em posições da retaguarda:
nos lugares 177 e 178. Mais uma vez a má
situação nos dois últimos índices significa
não apenas pobreza material mas também
défice de educação. A declaração feita
pela União Europeia de 2015 como Ano
Europeu do Desenvolvimento deve
reforçar a consciência dos países mais
ricos – é o caso dos países europeus,
mesmo os menos desenvolvidos como o
nosso – a respeito do seu papel na ajuda
aos mais pobres. Num mundo onde
persistem desigualdades gritantes, que
este ano sirva para contrariar as
assimetrias maiores.
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A Educação é o melhor investimento possível contra a exclusão, a desigualdade e a pobreza. Para além de ser
um Direito Humano essencial, a aposta na educação é também economicamente inteligente: em média, cada
ano a mais na escola representa mais 10% no rendimento pessoal.
O investimento para melhorar as competências dos professores, as condições das escolas e o acesso de todos
a uma educação de qualidade é uma missão essencial da cooperação para o desenvolvimento.

EDUCAÇÃO
“Uma criança, um professor, uma caneta e um livro podem mudar o Mundo”.
Malala Yousafzai, Prémio Nobel da Paz

Projeto Hodi Kibera, bairro de Kibera, Quénia.
© Rita Martins
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A Educação é simultaneamente um
direito humano, fundamental em si
próprio e para a prossecução de outros
direitos humanos, e um fator essencial
de crescimento económico e de
desenvolvimento. Está provada a relação
estreita entre os níveis educacionais de
uma população e os níveis de
desenvolvimento de um país, sendo a
educação o valor mais seguro em que se
pode apostar no combate à pobreza e na
promoção de um desenvolvimento
global mais justo e equitativo.
No geral, os progressos mundiais no que
respeita ao acesso à educação e à taxa de
escolarização no ensino primário têm
sido substanciais. Nunca o número de
crianças a frequentarem a escola foi tão
elevado como hoje e a paridade entre
rapazes e raparigas no ensino primário
está quase a ser atingida em termos
globais. No entanto, estes números
escondem disparidades consideráveis,
em termos mundiais (com a África
Subsaariana e o Sul da Ásia, ainda longe
das metas definidas) e dentro dos países,
já que as raparigas, as crianças de
famílias mais pobres de regiões rurais ou
de determinados grupos étnicos ou
religiosos tendem a sofrer maior
discriminação. Para além disso, se os
progressos durante os primeiros anos da
década 2001-2010 foram consideráveis,
estes abrandaram a partir daí, com o
ritmo de progresso a ser reduzido para
metade.
As questões relativas à qualidade do
ensino, da educação na primeira infância
e do desenvolvimento de competências
têm vindo a ganhar importância
crescente nos debates internacionais dos
últimos anos. O desafio de construir
sistemas de ensino equilibrados e
abrangentes, em que se tenha em devida
conta o efeito que cada subsetor ou nível
de ensino tem no seguinte, é um dos
maiores desafios para os países em
desenvolvimento, tendo em conta as suas
mais variadas carências. Com efeito, tem
aumentado a pressão sobre os sistemas de
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Taxas de alfabetização de adultos

99%
89%

99%
86%

80%

75%

67%
51%

Média Mundial

Países desenvolvidos

Países em desenvolvimento

Países menos avançados

http://europa.eu/eyd2015/pt-pt | Fonte: beijing20.unwomen.org

COMPROMISSOS

Lisboa, Portugal, 2013
Trabalho desenvolvido no âmbito do VIII Encontro "A escola no mundo e o mundo na escola
– práticas colaborativas e reﬂexivas: a Educação para a Cidadania Global em rede”. Projeto
“Reinventar Fronteiras: percursos de proximidade entre atores educativos de Educação para
a Cidadania Global”, Fundação Gonçalo da Silveira.
© Carlos Guedes – FGS

ensino e sobre os mercados de trabalho,
em países com grande crescimento
populacional e onde progressivamente
mais crianças transitam para níveis mais
elevados de ensino.
É necessário que os governos garantam
prioridade de recursos financeiros para
a educação pública, pois o compromisso
com a qualidade é também compromisso
financeiro com a educação. Muitos
países em desenvolvimento aumentaram
a despesa nacional com a educação, mas
poucos conferem grande prioridade ao
setor no seio dos orçamentos de Estado
e a maioria não afeta os 20% do
orçamento, recomendados
internacionalmente. O mesmo acontece
com os doadores de ajuda internacional,
que no geral têm diminuído as

contribuições para a educação nos
últimos anos, centrando-se muitas das
vezes na atribuição de bolsas nos países
desenvolvidos e/ou e não conferindo
prioridade aos países com maiores
necessidades.

A Declaração Universal dos Direitos
Humanos refere no seu art.º 26 que "Toda a
pessoa tem direito à educação. A educação
deve ser gratuita, pelo menos a
correspondente ao ensino elementar
fundamental." O direito è educação está
presente em vários instrumentos do direito
internacional e tem sido reafirmado e
reforçado ao longo dos anos. A Convenção
contra a Discriminação na Educação,
assinada em 1960, é um dos instrumentos
mais antigos,
A Conferência de Jomtien (Tailândia),
realizada em 1990, adotou a Declaração
Mundial sobre Educação para Todos (EPT)
e respetivo Plano de Ação, dedicados à
satisfação das necessidades básicas de
aprendizagem de crianças, jovens e adultos.
O Fórum Mundial da Educação, realizado
em Dakar no ano de 2000, estabeleceu
metas concretas neste setor, bem como

medidas de ação que incluem: a integração
da Educação no objetivo de eliminação da
pobreza, a participação da sociedade civil, o
desenvolvimento de sistemas de
administração e de gestão educacional
participativos e eficazes, a implementação
de estratégias de promoção da igualdade de
género na educação, o reforço dos
mecanismos regionais e internacionais de
cooperação para a Educação, entre outras.
Também em 2000, os Objetivos de
Desenvolvimento do Milénio consagraramlhe um objetivo específico (ODM2), muito
centrado no acesso à educação e na
universalização do ensino primário.
Os compromissos internacionais foram
igualmente reafirmados ao nível europeu e
incorporados em diversos documentos
aprovados pela União Europeia (UE), como
é o caso do Consenso Europeu para o
Desenvolvimento (2005), onde as

Mais de 90 países no mundo têm
falta de professores.
Para atingir o objetivo da Educação
Primária Universal são precisos…

prioridades incluem uma educação
primária de qualidade, a formação
vocacional e a redução das desigualdades
nos países mais pobres.
No quadro da nova Agenda 2030 e dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
as novas metas para educação visam
garantir educação de qualidade, equitativa e
inclusiva e ao longo da vida para todos até
2030, ampliando, para isso, a oferta da
educação na primeira infância, a conclusão
por meninos e meninas da educação básica,
o aumento da proficiência dos adultos em
escrita e matemática, assim como a
educação terciária e desenvolvimento de
habilidades profissionais entre jovens e
adultos, o aumento do contingente de
professores qualificados, além do incentivo
a uma educação cidadã voltada para o
desenvolvimento sustentável e promoção
de uma cultura de paz.

27 milhões de novos
professores até 2030
6,2 milhões
na África Subsaariana
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FACTOS&DADOS
– Entre 2000 e 2012, o número de crianças
que não vão à escola diminuiu para
metade.
– Apesar dos progressos no acesso à
educação, existem ainda cerca de 58
milhões de crianças que não vão à escola.
Nos países em desenvolvimento, 25% das
crianças matriculadas no ensino
primário não o completam. Para além
disso, a fraca qualidade do ensino
determina que milhões de crianças saiam
da escola sem as competências básicas.
– 781 milhões de adultos e mais de 120
milhões de jovens em todo o mundo
não sabem ler nem escrever, e mais de
60% destes são mulheres.
– Cada ano extra de escolaridade aumenta
o rendimento individual até 10%. No

caso do ensino secundário, cada ano
adicional de frequência representa um
aumento potencial de salário entre 15 e
25%. Calcula-se que 171 milhões de
pessoas poderiam sair da pobreza se
todos os estudantes dos países de
rendimento baixo deixassem a escola
sabendo ler – o que equivaleria a uma
redução de 12% na pobreza mundial.
– A educação ajuda as mulheres a
controlarem os filhos que desejam ter.
Calcula-se que, por cada ano de
escolaridade extra que as mulheres
usufruem, a taxa de fertilidade baixa 10%.
– A educação gera progenitores mais
informados para proteger a saúde das
suas crianças. Uma criança cuja mãe
sabe ler tem 50% mais hipóteses de

sobreviver depois dos 5 anos de idade.
Cada ano de escolaridade das mães
reduz a probabilidade de mortalidade
infantil em 5% a 10%.
– O ﬁnanciamento para a Educação é
insuﬁciente. Entre 2015 e 2030, serão
necessários 22 mil milhões de dólares
adicionais para assegurar a educação
básica e cumprir as metas
internacionalmente acordadas. Nos
países de rendimento baixo e médio
baixo, a ajuda ao setor da educação teria
de aumentar pelo menos 6 vezes.
Cerca de metade das crianças que não vão
à escola vivem na África Subsaariana, mas
a região só recebe 1/3 da ajuda ao
desenvolvimento destinada ao setor da
Educação

Mensagens
A Educação é o principal fator diferenciador e de rutura com
o ciclo vicioso da pobreza.
Para além do acesso à educação, a questão da qualidade dos
sistemas de ensino e da inclusão (“não deixar ninguém para
trás”) é igualmente importante, tendo em vista o quadro de
desenvolvimento sustentável até 2030.
A Educação das meninas e raparigas é especialmente
importante em termos de ganhos de Desenvolvimento,

gerando efeitos multiplicadores na economia e nas
sociedades.
A ação da Cooperação Portuguesa, através de uma
multiplicidade de projetos e organizações, tem sido
estruturante nesta área, nos Países Africanos de Língua
Portuguesa e em Timor Leste.

Para saber mais…
UNESCO – Organização das nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura en.unesco.org
Global Education Monitoring Report en.unesco.org/gem-report
Global Partnership for Education www.globalpartnership.org
Entre o saber e o fazer: a Educação na Cooperação Portuguesa para o Desenvolvimento
www.plataformaongd.pt/conteudos/Documentos/Publicacoes/Entre_o_Saber_e_o_Fazer.pdf

Para assegurar o acesso de todas as crianças a uma educação de qualidade até 2030
precisaríamos de investir mais 22 mil milhões de dólares…. O que corresponde a
apenas 4,5 dias de despesa mundial com o setor militar.
Todas as crianças precisam de um(a)
professor(a). Toda a Educação de
qualidade depende dos professores, da
sua capacidade, motivação e entrega.
© Neni Glock, cedida pelo Instituto
Marquês Valle Flor

33

3

A Igualdade de Género é uma questão de Direitos Humanos. As mulheres são catalisadoras da mudança
e transformação ao nível económico, político e social. Contribuir para o seu empoderamento é um
investimento de médio e longo-prazo para maior prosperidade, competitividade e para processos de
desenvolvimento mais sustentáveis.
No geral, tem havido uma evolução positiva na participação das mulheres na vida pública e política no mundo.
Os direitos das mulheres são direitos humanos, mas em muitas partes do mundo, o simples facto de se nascer
mulher é uma desvantagem. As meninas e mulheres são vítimas de várias discriminações, muitas vezes com
a complacência das leis e da sociedade: ao serem excluídas do acesso ao ensino, ao não encontrarem um
emprego dignamente remunerado, ao verem vedado o seu acesso à saúde, nomeadamente à saúde sexual
e reprodutiva, ao serem obrigadas a casar ainda crianças, ao ser-lhes recusado o direito à herança e à
proteção social na velhice.

MULHERESE
RAPARIGAS
“As meninas e mulheres deviam ser livres para escolher o seu futuro,
independentemente do local onde nasceram”
Melinda Gates

© Ana Elisa Cascão
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A promoção da igualdade de género e o
empoderamento das mulheres e raparigas
assumem-se como objetivos não só de
direitos humanos, mas também como
uma questão de paz, justiça social e como
um valor fundamental do
desenvolvimento. Existe uma interligação
clara entre, por um lado, as desigualdades
e discriminações com base no género e,
por outro lado, a pobreza e exclusão
social, ou seja, as sociedades e
comunidades onde persistem
discriminações com base no género, ao
nível económico, político, social e
cultural, são também sociedades e
comunidades com maiores
constrangimentos e entraves no seu
processo de desenvolvimento global
A igualdade de género significa acesso a
iguais oportunidades entre mulheres e
homens para fazer escolhas, para aceder

35

aos recursos, aos direitos e ao poder, e
para participar de forma plena na vida
económica, política, social e cultural das
comunidades, países e regiões. Nesse
sentido, implica alterações nas relações
sociais e de poder, bem como mudanças
estruturais nas práticas institucionais
formais através das quais as disparidades e
discriminações são perpetuadas. Requer
igualmente uma voz forte por parte das
mulheres na configuração das sociedades
em que se inserem.
Em muitas partes do mundo, o simples
facto de nascer mulher já é, por si só, uma
desvantagem. São muitas as mulheres
vítimas de discriminação ao longo da sua
vida. Por exemplo, são excluídas do acesso
ao ensino, ao crescerem não encontram
um emprego dignamente remunerado, é-lhes vedado assim como aos seus filhos o
acesso a serviços básicos de saúde e é-lhes

recusado o direito à proteção social e à
herança na velhice. Nos países em
desenvolvimento, as desigualdades de
género são maiores, as discriminações e
violência contra as mulheres mais
profundas e mais resistentes à mudança.
As mulheres são atores essenciais do
desenvolvimento, por serem catalisadoras
da mudança e transformação ao nível
económico, político e social, pelo que
contribuir para o seu empoderamento é
um investimento de médio e longo-prazo
para maior prosperidade, competitividade
e para processos de desenvolvimento mais
sustentáveis. Os programas de cooperação
que investem nas mulheres têm efeitos
que ultrapassam em muito o impacto
individual, porque as mulheres
multiplicam o investimento que é feito no
seu futuro ao melhorarem as condições de
vida das suas famílias e comunidades.

COMPROMISSOS
Para além do enquadramento geral da
Declaração Universal dos Direitos
Humanos (1948), existem vários
compromissos internacionais sobre a
igualdade de género, subscritos por
Portugal:

Convenção das Nações Unidas sobre
a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação Contra as Mulheres
(CEDAW) – 1979
186 países assumiram o compromisso de
incluir nas suas respetivas legislações o
princípio da igualdade entre mulheres e
homens; de eliminar todas as formas de
discriminação, legais ou outras, contra as
mulheres; de assegurar o pleno
desenvolvimento e o progresso das
mulheres em todas as áreas, de modo a

garantir o exercício e gozo dos direitos
humanos e das liberdades fundamentais.

Plataforma de Ação de Pequim (1995)
É o principal acordo global para trabalhar
pela igualdade de género e para eliminar a
discriminação contra mulheres e meninas
em todo o mundo, estabelecendo um
Roteiro com 12 áreas prioritárias para
realizar esses objetivos. Em 2015,
Pequim+20 pretendeu analisar o que foi
conseguido, reafirmar os compromissos e
impulsionar o cumprimento dos objetivos
definidos há 20 anos.
A promoção da igualdade de género e dos
direitos das mulheres é um valor
fundamental e um princípio da cooperação
portuguesa para o desenvolvimento.

No quadro da Cooperação Portuguesa,
os compromissos estão definidos na
Estratégia Portuguesa para a Igualdade
de Género1 e no Conceito Estratégico
da Cooperação Portuguesa (Resolução
do Conselho de Ministros n.º 17/2014,
que afirma:
Pretendemos “reforçar a atuação da
cooperação portuguesa na promoção da
igualdade de género, fomentando o
empoderamento das mulheres e raparigas nos
países parceiros, como elemento fundamental
para a prossecução dos ODM e para um
desenvolvimento global mais equitativo, justo
e sustentável”.
Reafirmamos “os direitos das mulheres e das
raparigas como parte integrante, inalienável
e indivisível dos direitos humanos e no
contexto da qual deverá ser prestada
particular atenção às questões da prevenção
e do combate a todas as formas de violência
contra as mulheres e raparigas e a promoção
da saúde sexual e reprodutiva”.

FACTOS&DADOS
Pobreza

– A pobreza é, em grande medida,
feminina. As mulheres são metade da
população mundial e ainda
correspondem a 70% das pessoas em
situação de pobreza no mundo.
As raparigas e mulheres usam 90% dos
seus rendimentos nas famílias, enquanto os
homens apenas 30-40%

Educação

– A paridade de género na educação
primária tem sido atingida em quase
todos os países em desenvolvimento,
mas 1 em cada 5 meninas que entra no
ensino primário não o completa.
Na África Subsaariana, 55 milhões de mulheres têm necessidade (não atendida) de acesso à contraceção e planeamento familiar. O custo anual é de 76 dólares
por mulher, e impediria cerca de 987 mil mortes de recém nascidos por falta de condições. O acesso à saúde sexual e reprodutiva é um direito!
© Mundo a Sorrir – ONGD

1

Quando as meninas ﬁcam na escola,
aumentam as oportunidades económicas e
de emprego: mais 1 ano na escola signiﬁca
um aumento de 10-20% no rendimento das
mulheres
Quando 10% + de meninas frequentam a
escola o PIB do país aumenta em média 3%

– As diferenças aumentam no ensino
secundário e superior: só 2 em 130
países atingiram a paridade de género
em todos os níveis de ensino.
– 2 em cada 3 adultos iletrados no mundo
são mulheres. Nos países mais pobres, a
taxa de iliteracia das mulheres pode
chegar a 50% (nos países desenvolvidos
é cerca de 1%).

Discriminação social

– Por dia, 39.000 meninas são obrigadas
a casar precocemente. Em muitos
países africanos, mais de 50% das
meninas casam antes do 18º
aniversário.
Meninas e mulheres com mais educação
morrem menos durante o parto e
asseguram melhor nutrição, saúde e
educação para os seus ﬁlhos; casam mais
tarde e têm menos ﬁlhos

Saúde

– Globalmente, as meninas e mulheres
têm menos acesso a cuidados de saúde.
222 milhões de mulheres têm uma

Outros instrumentos legais específicos em Portugal: Plano Nacional para a Igualdade, Género, Cidadania e Não Discriminação; Programa Nacional de Ação para a Eliminação
da Mutilação Genital Feminina, Plano Nacional Contra o Tráfico de Seres Humanos, Plano Nacional contra a Violência Doméstica e o Plano Nacional de Ação para a
implementação Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas n.º 1325 sobre Mulheres, Paz e Segurança.
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A Resolução 1325 da Conselho de
Segurança das Nações Unidas sobre
“Mulheres, Paz e Segurança” tem de ser
implementada

Legislação e Participação
Política

Rapariga a caminho da escola na zona rural de Nhangau. Aqui, a Fundação Gonçalo da Silveira tem
colaborado com as comunidades com vista a aumentar as oportunidades e garantir a igualdade de
género no acesso à educação. Projeto de Desenvolvimento em seis aldeias rurais, Nhangau, Beira.
Beira, Moçambique, 2011. © Carlos Guedes – Fundação Gonçalo da Silveira

necessidade não respondida de
planeamento familiar.
– Por dia, morrem 800 mulheres por
complicações associadas à gravidez e ao
parto (99% em países em
desenvolvimento), 90% das quais evitáveis
pela prevenção. E por cada morte
materna, cerca de 20 mulheres sofrem de
doenças, lesões ou incapacidades graves.

Todas as mulheres precisam de ter acesso
a cuidados especializados antes, durante e
após o parto
O investimento no planeamento familiar e na
saúde sexual e reprodutiva permite reduzir
as gravidezes não planeadas, prevenir as
mortes maternas, reduzir o aborto de risco,
aumentar a produtividade e o rendimento

Meninas e mulheres saudáveis estão mais
capacitadas para acederem à educação,
envolverem-se em atividades produtivas,
cuidar dos ﬁlhos e contribuir para as suas
comunidades

Violência

– Todos os anos, mais de 1 milhão de
crianças ficam órfãs de mãe, sendo que
as crianças que perdem a mãe têm até
10x mais probabilidade de morrer
prematuramente.
– Estima-se que 140 milhões de mulheres
tenham sido submetidas à Mutilação
Genital Feminina no mundo e que 3
milhões de meninas estejam em risco
anualmente.

– O número de mulheres que são vítimas
de violência é alarmante, calculando-se
que 70% das mulheres no mundo são
alvo de alguma forma de violência ao
longo da vida.
– A violência contra mulheres e crianças
em situação de conflito, incluindo a
violência sexual e a utilização da violação
como arma em zonas de guerra, tem sido
uma realidade em diversos países em
conflito. Os conflitos têm impactos
maiores na vida das mulheres e crianças.
É preciso combater todas as formas
de violência contra as mulheres

– Muitos países em desenvolvimento têm
legislação discriminatória das mulheres:
maridos podem bater e violar as suas
mulheres, há certos tipos de trabalho
vedados a mulheres, mulheres recebem
menos herança do que os irmãos,
mulheres adúlteras podem ser
assassinadas, entre outras. As leis da
família – do casamento, do divórcio, da
sucessão e herança – colocam
frequentemente as mulheres em
situações de fragilidade legal e financeira.
– No mundo, apenas 22% dos lugares nos
Parlamentos são ocupados por
mulheres, e 8% dos lugares executivos.

Mensagens
As mulheres são impulsionadoras de Desenvolvimento.
Investir na igualdade de género é promover sociedades e
economicamente mais desenvolvidas e socialmente mais
justas.
Os direitos das mulheres são direitos humanos. Defender o
empoderamento das mulheres não é matéria para as
mulheres, mas para toda a sociedade, porque é defender uma
cultura de direitos humanos onde todas as pessoas tenham as
mesmas oportunidades.
É preocupante a persistência de fenómenos de discriminação
e violência sobre as mulheres e meninas, manifestados de

várias formas e em vários locais do mundo, os quais devem
ser combatidos de todas as formas ao nosso alcance,
passando pela mudança das leis, das mentalidades e das
atitudes.
A igualdade de género é um compromisso da cooperação
europeia para o desenvolvimento e do Governo Português,
passando não só pela transversalização desta temática nos
programas de cooperação, mas também por ações concretas
de promoção da igualdade e do empoderamento das
mulheres.

Para saber mais…

UN Women www.unwomen.org
Women Deliver www.womendeliver.org
The Girl Effect – Campanha www.girleffect.org
P&D Factor: População e Desenvolvimento popdesenvolvimento.org

Nos casos em que percentagem de
mulheres nos órgãos políticos ultrapassa
os 30%, há reﬂexos concretos em termos
de inclusão, igualdade e democracia

Emprego e atividades económicas

– Em todo o mundo, as mulheres ganham
menos do que os homens, para
desempenharem o mesmo trabalho. A
manter-se o ritmo atual, só dentro de 80
anos homens e mulheres terão as
mesmas oportunidades de trabalho e os
mesmos salários.
– Uma grande percentagem de mulheres
nos países em desenvolvimento trabalha
em setores informais, com baixos
rendimentos, condições de trabalho
difíceis, com maior precariedade laboral
e uma proteção social inexistente.
– 43% da força de trabalho agrícola são
mulheres, mas estas detêm muito menos
terra.
Eliminar as barreiras ao emprego
de raparigas e mulheres pode aumentar
a produtividade do trabalho até 25%
Quando as mulheres têm a mesma
quantidade de terra que os homens,
a produtividade agrícola aumenta 10%

A ativista paquistanesa pela educação e pela igualdade, Malala Yousafzai, discursa na cerimónia de entrega
do Prémio Nobel da Paz, que lhe foi atribuído em 2014, em conjunto com o ativista indiano pelos direitos das
crianças Kailash Satyarthi.
Oslo, Noruega, 2014
© Heiko Junge - LUSA

38

39

INVESTIRNAS
MENINASPARA
MELHORARA
HUMANIDADE

OCASO
DAMUTILAÇÃO
GENITALFEMININA

C L Á U D I A S E M E D O Embaixadora do AED em Portugal, a propósito do Dia Internacional da Mulher.

A propósito do Dia Internacional da
Mulher, partilhando essa condição e na
qualidade de dirigente do Camões, IP,
entendi ser importante assinalar a
centralidade das questões do género e
do empoderamento das mulheres no
quadro da política de desenvolvimento,
e sublinhar o empenho da cooperação
portuguesa no sentido de colocar o
género no centro da agenda política
nacional e internacional.
Evoco, assim, todas as mulheres,
raparigas e meninas cujas vozes são
sistematicamente silenciadas e cujos
direitos humanos e liberdades
fundamentais são sucessivamente
negados. Mulheres e raparigas em todo
o mundo que são vítimas de
discriminação e violência nas suas mais
variadas formas, colocando-as numa
posição de fragilidade e de pobreza, o
que é intolerável nas sociedades de hoje.
De facto, os números apelam à ação. As
mulheres constituem mais de metade
dos pobres a nível mundial, das vítimas
civis de guerras e conflitos, dos 781
milhões de adultos e 126 milhões de
jovens que não sabem ler nem escrever,
dos 2,5 milhões de novos infetados do
VIH. Além disso, todos os anos 300.000
mulheres morrem de causas
relacionadas com a gravidez e o parto,
uma em nove raparigas casar-se-á antes
de completar 15 anos, maioritariamente
em regiões do Sul e Sudeste asiático, em
África e na América do Sul.
Numa altura em que a comunidade

A N A P A U L A L A B O R I N H O , Presidente do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua I.P.
Publicado no Público, 10/03/2015

Publicado pela P&D Factor – População e Desenvolvimento.

Ser discriminado na escola, na família, no
trabalho, na saúde. Só porque se nasce
menina ou porque se é mulher. A
indignação diante dos factos e o apelo à
mudança pela voz de Cláudia Semedo,
atriz e embaixadora do Ano Europeu para
o Desenvolvimento 2015.
«Todos os seres humanos nascem livres e
iguais em dignidade e em direitos.» A
primeira frase do artigo 1º da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, um
documento amplamente reconhecido
pelos Estados e aceite pelas pessoas,
deveria ser fácil de aprender. De
apreender e pôr em prática. Deveria, mas
não é assim. Sobretudo para quem nasce
menina.
Não pensem que vou falar de «coisas» de
mulheres – não, esse mistério
permanecerá bem guardado nas nossas
deliciosas reuniões privadas. Hoje quero
falar de «coisas» da humanidade que
provocam grande desequilíbrio social e
que têm efeitos nefastos: a discriminação,
a violentação e a subjugação de meninas,
raparigas e mulheres.
Sou mulher e só este facto é
determinante para as experiências que
vivi e à luz das quais a minha opinião se
forma. Ainda assim, vou despir a farda da
missão e falar do alto de um outro
conceito que acredito ser ainda maior do
que o género que me nomeia, o de ser
humano.

Há dias, e este em que vos escrevo é um
deles, em que tenho vergonha de
pertencer ao conjunto de sete mil
milhões de «pessoas-carneiro» que
aceitam silenciosa e passivamente um sem
número de injustiças reconhecidas,
sinalizadas e noticiadas nos meios de
comunicação social.
Há dias, estive em contacto com a
campanha The Girl Effect e desde então
ecoa na minha memória, em tom de grito,
uma pergunta que eu não consigo calar.
Foi feita por uma menina de 13 anos,
oriunda do Ruanda, e quero partilhá-la
com vocês. Perguntava a menina: «Será
que as outras pessoas sabem que pessoas
pobres como nós existem?»
A ingenuidade da pergunta dói tanto ou
mais quanto a impossibilidade da
justificação da resposta.
– No mundo, 805 milhões de PESSOAS
passam fome.
– A cada dia que passa, 39 mil MENINAS
são obrigadas a casar.
– Todos os dias morrem 800 MULHERES
por complicações relacionadas com a
gravidez, o parto e o pós-parto.
– Das pessoas em situação de pobreza,
70% são mulheres.
– Em todos os cantos do mundo, ainda
que trabalhem as mesmas horas e
desempenhem a mesma função, as
mulheres ganham MENOS do que os
homens.

É importante assinalar
a centralidade das questões
do género e do empoderamento
das mulheres no quadro
da política de desenvolvimento

– Na esfera política, e no mundo, as
mulheres representam apenas 8% dos
decisores.
Estes são apenas alguns exemplos, pois a
lista da injustiça e da discriminação contra
as meninas, raparigas e mulheres é enorme.
Tão grande que parece não ter fim.
Mas a lista dos ganhos que podem advir
com o desenvolvimento e a igualdade
também é extensa, grandiosa e muito
pouco divulgada. Ora vamos lá:
Sabem que se as meninas forem à escola,
o rendimento das famílias e a riqueza dos
países aumenta?
Sabem que as raparigas mais escolarizadas
casam mais tarde, morrem menos durante
a gravidez e o parto, garantem melhores
cuidados de alimentação e educação aos
seus filhos?
Sabem que as meninas e as jovens que vão
à escola fazem escolhas mais saudáveis e
sabem defender-se melhor de situações de
violência?
Sabem que ter as meninas e as raparigas
na escola tem um forte impacto positivo
no desenvolvimento económico, social e
político dos países e do mundo?
Por detrás destes números e factos estão
vidas esmagadas que a minha, a sua – a
nossa – consciência não pode esquecer.
Que o Ano Europeu para o
Desenvolvimento tenha força de ação! E
que 2015 marque uma nova etapa no fim
das desigualdades.

internacional discute a nova agenda do
desenvolvimento pós-2015, torna-se
essencial refletir de que forma iremos
conceber um novo paradigma de
cooperação que assuma claramente a
centralidade das pessoas e dos direitos
humanos no processo de
desenvolvimento e coloque a questão
do género como uma prioridade
fundamental dos futuros objetivos de
desenvolvimento sustentáveis.
Esta tem sido uma questão essencial na
cooperação portuguesa, alinhada com o
novo Conceito Estratégico de 20142020. De referir, ainda, a recente
publicação de um documento de
posição nacional sobre a Agenda pós2015 —promovido pelo Camões, IP com
o contributo de todos os ministérios
setoriais e representantes da sociedade
civil — em que Portugal assume, uma
vez mais, a defesa de uma abordagem
assente nos direitos humanos e em que
as questões da igualdade de género, da
prevenção e do combate à violência
doméstica e de todas as formas de
violência contra as mulheres, raparigas
e meninas surgem de forma inequívoca
como objetivos essenciais no futuro
enquadramento do processo de
desenvolvimento, a par da promoção da
educação e do acesso à saúde,
nomeadamente a saúde sexual e
reprodutiva.
Num esforço constante de trabalhar
mais e melhor em prol deste
desenvolvimento, Portugal tem

procurado associar-se a parceiros
internacionais com os quais exista uma
forte convergência de interesses, sendo
exemplo disso o especial
relacionamento que existe, há vários
anos, entre a cooperação portuguesa e o
Fundo das Nações Unidas para a
População (FNUAP). Através da
parceria com esta organização das
Nações Unidas, o nosso país tem,
efetivamente, cofinanciado e
participado em projetos muito
importantes para as populações nos
domínios da saúde materna e neonatal,
saúde reprodutiva e planeamento
familiar, combate à mutilação genital
feminina e, mais recentemente,
combate à prática dos casamentos
precoces. Grande parte destas ações tem
também beneficiado do extraordinário
contributo de organizações da
sociedade civil.
No caso concreto da mutilação genital
feminina (MGF), Portugal constituiu
um grupo de trabalho que integra
representantes institucionais de vários
ministérios setoriais, importante
assinalar a centralidade das questões do
género e do empoderamento das
mulheres no quadro da política de
desenvolvimento, associações de
imigrantes e, ainda, a Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa e a
Organização Internacional para as
Migrações, sendo este grupo
responsável pela execução dos planos
nacionais que têm como objetivo
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contribuir para a eliminação da prática
da MGF/excisão. O Camões, IP integra
este importante grupo de trabalho em
representação do Ministério dos
Negócios Estrangeiros, estando neste
momento a colaborar no III Programa
de Ação para a Prevenção e Eliminação
da Mutilação Genital Feminina que se
enquadra no V Plano Nacional de
Prevenção e Combate à Violência
Doméstica e de Género.
A priorização de ações de prevenção e
erradicação de práticas nefastas, e que
condicionam o futuro individual, tem
em atenção cada destino de entre os
destinos das cerca de 3 milhões de
meninas e raparigas no mundo que, em
cada ano, estão sujeitas às práticas da
mutilação genital feminina. Acredito
que cada menina, que cada rapariga tem
o poder de mudar a sua vida e
contribuir para acabar com a pobreza
no mundo.

Membros femininos das forças
armadas timorenses marcham
numa parada militar, nas
celebrações do aniversário da
independência do país,
conquistada a 20 de Maio de
2002.
Díli, Timor Leste, 2011
© Antonio Dasiparu - LUSA
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A Saúde é um direito humano básico e um bem comum global. Apostar na saúde signiﬁca investir no
Desenvolvimento das sociedades e das economias, porque cada Euro investido em Saúde gera pelo menos
2,5 Euros no Produto Interno Bruto dos países.
Apesar de vários objetivos da Agenda Global de Desenvolvimento abordarem a Saúde, progressos têm sido
lentos em muitos países, particularmente na saúde das mulheres e crianças: 800 mulheres morrem por dia, por
causas associadas à gravidez e, em demasiados países, 1 em cada 4 crianças morre antes de chegar aos 5 anos
de idade.
Existem muitas desigualdades ao nível do acesso geral a cuidados de saúde, da esperança média de vida,
da mortalidade infantil, da saúde materna, da saúde sexual e reprodutiva e das doenças transmissíveis, pelo
que a cooperação na área da Saúde é uma questão de responsabilidade e justiça social. Entre 2000 e 2012,
a imunização contra o sarampo ajudou a prevenir quase 14 milhões de mortes e, entre 1995 e 2012, o
tratamento para a tuberculose salvou 22 milhões de vidas.

SAÚDE

“A Saúde é uma boa forma de se medir o progresso do mundo na erradicação da pobreza,
crescimento inclusivo e equidade”
Margaret Chan, Diretora-Geral da Organização Mundial de Saúde

Intervenção cirúrgica de Oftalmologia, em São Tomé e Príncipe, no âmbito do projeto
da Cooperação Portuguesa “Saúde para Todos”, co-ﬁnanciado pelo Camões I.P. e implementado
pelo Instituto Marquês de Valle Flor.
© IMVF
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individuais, ou a proteção social –, que
exercem grande influência sobre as
condições de saúde das populações e, por
isso, devem ser tidos em consideração na
preparação das politicas, planos e
programas de ação. De todas estas
determinantes, a educação será que
oferece a melhor ilustração: crianças
saudáveis têm melhores resultados
escolares; crianças com melhores níveis
de educação tornam-se adultos mais
saudáveis.

No mundo, existem grandes
desigualdades ao nível do acesso geral a
cuidados de saúde, da esperança média de
vida, da mortalidade infantil, da saúde
materna, da saúde sexual e reprodutiva e
das doenças transmissíveis, pelo que a
cooperação na área da Saúde é uma
questão de responsabilidade e justiça
social.
Algumas tendências recentes ilustram as
oportunidades que a promoção da Saúde
tem, no quadro do Desenvolvimento. No

financiamento do Desenvolvimento, a
Saúde tem sido uma das áreas que atrai
fontes inovadoras de financiamento, as
quais têm permitido grandes avanços,
nomeadamente ao nível da vacinação ou
da disponibilização de medicamentos a
preços mais acessíveis. Há cada vez mais
uma consciencialização de que a Saúde é
um investimento e não uma despesa, bem
como uma responsabilidade dos Estados e
do conjunto das sociedades.

COMPROMISSOS
Declaração Universal dos Direitos do
Homem (1948), art.° 25
‘Toda a pessoa tem direito a um nível de
vida suﬁciente para lhe assegurar e à sua
família a saúde e o bem-estar,
principalmente quanto à alimentação, ao
vestuário, ao alojamento, à assistência
médica e ainda quanto aos serviços sociais
necessários, e tem direito à segurança no
desemprego, na doença, na invalidez, na
viuvez, na velhice ou noutros casos de
perda de meios de subsistência por
circunstâncias independentes da sua
vontade’.

SAÚDE PARA TODOS
A diarreia, a malária e a pneumonia são a principal causa de morte em crianças com menos de 5 anos. Têm tratamento e seriam por isso facilmente
evitáveis, com medidas básicas de melhoria das condições de vida e de saúde.
© Mundo a Sorrir, ONGD

A Saúde é um direito humano básico e
um bem comum global. A interligação
entre saúde, pobreza e desenvolvimento é
clara: a prevalência das doenças nas
populações e as dificuldades no acesso a
cuidados básicos de saúde têm um
impacto negativo na produtividade das
pessoas, assim como na sua capacidade e
disponibilidade para a aprendizagem, nas
suas perspetivas de futuro, na evolução
demográfica das sociedades e na
capacidade de poupança das famílias.
Trata-se de um ciclo vicioso, que perpetua

e promove situações de pobreza, no qual
vários países se encontram e que urge
quebrar.
Na medida em que o desenvolvimento
económico depende, em grande medida,
da existência de um sistema de saúde
capaz de responder às necessidades das
populações, a melhoria da prestação de
cuidados básicos de saúde terá reflexos
positivos no fortalecimento das
economias e, consequentemente, na
redução da pobreza. Com efeito, apostar
na saúde significa investir no

desenvolvimento das sociedades e das
economias, porque cada Euro investido
em Saúde gera pelo menos 2,5 Euros no
Produto Interno Bruto dos países. Para
além disso, estima-se que, por cada 10% de
aumento da esperança de vida, se
verifique um correspondente aumento do
crescimento económico anual em 0,4%.
Importa ter presente uma multiplicidade
de fatores comummente designados como
determinantes da saúde – como a
educação e a cultura, a nutrição, a água e
saneamento, os comportamentos

Declaração de Alma-Ata (1978) sobre
cuidados primários de saúde, a Estratégia
de Saúde para Todos até 2000 e a Carta
de Ottawa (1986) com o objetivo de
atingir a Saúde para Todos.
Estes compromissos apelam à promoção
da saúde como uma das prioridades para
diminuir as desigualdades entre países
mais ricos e mais pobres. Estabelecem os
cuidados de saúde primários, as medidas
de prevenção e de educação em saúde
como fatores de viabilidade para a
universalização do direito à saúde, bem
como a responsabilização de todos os
governos pela promoção da saúde.

A Organização Mundial de Saúde (OMS)
é uma instituição especializada das
Nações Unidas, fundada em 1948 com o
objetivo de apoiar a cooperação
internacional para a melhoria das
condições de saúde. As ações da OMS
incluem o controlo de epidemias, medidas
de quarentena, a estandardização de
medicamentos, a regulamentação
sanitária, e o planeamento e a execução
de campanhas de vacinação, e o rastreio e
prevenção de doenças através de
informação prestada às populações.

IHP+ – International Health
Partnership (2007)
Reúne um conjunto de parceiros – países
em desenvolvimento, países
desenvolvidos (incluindo Portugal)
e agências internacionais –
comprometidos no apoio aos sistemas
de saúde dos países em desenvolvimento,
numa visão global da Saúde e tendo por
base os princípios da Declaração de Paris
sobre a Eficácia da Ajuda (2005) e da
Parceria de Busan (2011).

A Cooperação Portuguesa assume como
objetivo primordial o fortalecimento dos
sistemas públicos de saúde dos países em
desenvolvimento, enquanto elemento
fundamental nas estratégias de redução
de pobreza:
“O apoio da Cooperação Portuguesa no
Setor Saúde nos PALOP – TL deve
contribuir para aumentar a capacidade dos
Sistemas públicos de Saúde para
desempenhar o papel de apoio às
estratégias de desenvolvimento, de
redução da pobreza em cada país e de
cumprimento dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milénio. Estes
Objetivos estratégicos pressupõem o
reforço das instituições dos PALOP – TL
nas áreas da formação, do conhecimento e
da gestão eﬁciente, de modo que os
sistemas públicos prossigam os objetivos
de melhor saúde e a materialização de
direitos fundamentais. A integração entre
saúde e desenvolvimento deve ser
fortemente participada pela sociedade
civil.”
Estratégia da Cooperação Portuguesa
para a Saúde
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Desigualdades mundiais na Saúde

É preciso que a saúde materna seja
reconhecida como uma prioridade.

Os países desenvolvidos têm, per capita e em média:

10x

12x

30x

mais médicos

mais enfermeiros e parteiras

mais dentistas

do que os países mais pobres do mundo

FACTOS&DADOS
problemas de saúde, ficassem impedidos
de trabalhar.
Saúde infantil

– A subnutrição causa atualmente a
morte a mais de 3 milhões de crianças
por ano. Todos os anos morrem 1.5
milhões de crianças com menos de 5
anos nos países mais pobres devido a
doenças evitáveis através da vacinação.
– Em cada 5 mortes de crianças com
menos de 5 anos, 4 acontecem na África
Subsaariana e no Sudeste Asiático.
Mesmo assim, a taxa global de
mortalidade de crianças com menos de 5
anos caiu de 90 em cada 1000 para 48
em cada 1000, de 1990 a 2012.

Os cuidados de saúde continuam a ser uma das prioridades do desenvolvimento humanitário da AMI
no Bangladesh. Em parceria com a ONG local Dhara, a AMI implementa projetos para a melhoria
do acesso aos serviços de saúde da população que habita em áreas isoladas e remotas do país.
Shyamnagar, Bangladesh, 2014. © Alfredo Cunha – AMI

Pobreza, Desigualdades e Proteção
Social

– Mais de mil milhões de pessoas no
mundo vive numa situação de pobreza
multidimensional com privações
cumulativas na saúde, educação e nível
de vida. Calcula-se que 40% dos
pacientes hospitalares peçam
empréstimos ou vendam bens para

suportar as despesas e cerca de 35%
caem em situação de pobreza depois de
pagarem as suas despesas de saúde.
– A implementação de um sistema de
Segurança Social básico nos países mais
pobres custaria menos de 2% do PIB
global. A proteção social na doença
evitaria que muitas famílias caíssem em
situação de pobreza quando, por

A vacinação infantil é uma solução benéﬁca
em termos de custo-beneﬁcio. Estima-se
que cada 1000 MUSD em campanhas de
vacinação consigam prevenir a morte de 1
milhão de crianças por ano.

– Apenas 68% dos nascimentos nas
regiões em desenvolvimento são
assistidos por pessoal de saúde
qualificado. Por dia, morrem 800
mulheres por complicações associadas à
gravidez e ao parto (99% em países em
desenvolvimento), 90% das quais
evitáveis pela prevenção. E por cada
morte materna, cerca de 20 mulheres
sofrem lesões ou incapacidades graves.
Todas as mulheres precisam de ter acesso
a cuidados especializados antes, durante e
após o parto
Em 2015, a necessidade de planeamento
familiar entre mulheres casadas cresceu
para mais de 900 milhões, na sua maioria
devido ao crescimento populacional,

O número de pessoas com tratamento está
a subir. Em 2012, a medicação
antirretroviral foi administrada a 9.5
milhões de pessoas nas regiões em
desenvolvimento.

alertando para o muito que ainda há a
fazer no âmbito da saúde sexual e
reprodutiva.

VIH-SIDA

– Apesar dos esforços que vêm sendo
desenvolvidos, nomeadamente com as
campanhas de educação para a saúde e
sexualidade e a generalização do uso de
medicamentos, o VIH-SIDA permanece
um flagelo a nível mundial e, no
continente africano, continua uma das
principais causas de mortalidade – 70%
do total de pessoas infetadas vive em
África.
– De acordo com as Nações Unidas
existem 35 milhões de infetados em
todo o mundo, dos quais 19 milhões não
sabem que têm o vírus.

– Apesar dos progressos (com uma
diminuição de 38% nos novos casos,
entre 2001 e 2014), cerca de 2,5 milhões
de pessoas ainda são infetadas todos os
anos. A cada minuto, uma jovem mulher
é infetada; as mulheres têm menores
condições de acesso a informação e
serviços de prevenção do VIH.

Mensagens
A Saúde é um bem comum fundamental para o
desenvolvimento humano. A promoção de condições básicas
de saúde contribui para a prevenção da pobreza e é condição
sine qua non do desenvolvimento.
O investimento na saúde não é apenas uma responsabilidade
dos Estados e do conjunto das sociedades, mas também
é economicamente inteligente, pois é um dos mais eﬁcazes
em termos de custos-benefícios, com efeitos multiplicadores.
Este é um setor inﬂuenciado por um conjunto

de determinantes externas pelo que as políticas de saúde
devem ter, na sua formulação, uma abordagem multissetorial
e integrada.
É preciso investir mais na cobertura universal dos cuidados
de saúde, para que todos os indivíduos, independentemente
de quem sejam, onde vivam ou da sua situação ﬁnanceira,
tenham acesso a serviços de saúde de qualidade que
respondam às suas necessidades essenciais.

Para saber mais…

Organização Mundial de Saúde www.who.int
Global Health Council globalhealth.org
Bill & Melinda Gates Foundation www.gatesfoundation.org
Médicos sem Fronteiras www.msf.org

Mulheres

– Em muitos países, continua a existir
grande discriminação e
constrangimentos diversos no acesso
das populações mais pobres à Saúde,
particularmente das mulheres.
Globalmente, as meninas e mulheres
têm menos acesso a cuidados de saúde.
A redução da mortalidade materna em
dois terços até 2015 foi a meta que mais
lentamente progrediu de entre todos os
Objetivos de Desenvolvimento do Milénio.

Uma mulher na
SERRA LEOA tem

183x
mais probabilidades de morrer
durante o parto do que uma
mulher na SUÍÇA.
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SAÚDEE
DESENVOLVIMENTO
SÃOAGENDA
LOCALE
GLOBAL
L U Í S A S A L G U E I R O Deputada à Assembleia da República, Grupo Parlamentar População e Desenvolvimento
Publicado no Diário de Notícias, 03/07/2015

A Agenda de Desenvolvimento tem que
ver com o país e o mundo que queremos e
como o lemos, é uma agenda política que
envolve todos e não separa o mundo em
blocos. É uma agenda de direitos
humanos em dignidade para todos – uma
agenda política que passa pelos
parlamentos, pelo exercício da cidadania,
pelos governos, pela sociedade civil, e
convoca todos os partidos políticos. O
desenvolvimento e a cooperação não são
para outros e não se confundem com a
ajuda humanitária, com ligação à
lusofonia ou às catástrofes que têm
atingido vários países. Portugal deve
defender, nas esferas em que participa,
políticas públicas promotoras de vidas
saudáveis que reduzam a exposição ao
risco e promovam os direitos humanos
como centrais ao desenvolvimento para
erradicar a pobreza e empoderar as
pessoas. Isto significa a defesa de um
sistema de saúde universal e de qualidade
como pré-requisito central para que se
alcancem todos os objetivos da agenda de
desenvolvimento pós-2015, como
respostas às agendas inacabadas de Cairo,
Pequim e dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milénio. Como
resposta ao presente e ao futuro do país.
É crucial que se desenhem e

implementem sistemas de saúde que
garantam uma cobertura equitativa e
universal que permitam a sua qualidade e
sustentabilidade
Precisamos prevenir os riscos e as
ameaças ao desenvolvimento de crianças
e jovens, reconhecendo a importância da
alimentação adequada e da proteção
social às famílias. É crucial apoiar e tratar
as diferentes gerações com a dignidade
humana que proclamamos. A cooperação
pode ser um poderoso aliado junto das
organizações multilaterais como o
UNFPA e a OMS mas também nas
parcerias bilaterais e estratégicas. Não
podemos abdicar da cooperação,
assumimos e mantemos o compromisso
de 0,7% do RNB, mas o seu não
cumprimento é antecipado quando em
2014 e graças de uma complicada
estratégia financeira o valor ficou pelos
0,19%.
Como política e cidadã, o que defendo
para Portugal defendo também para todos
os países e pessoas, sem riscos de
retrocesso: saúde neonatal materna,
infantil e juvenil; acesso ao tratamento e
prevenção do VIH/sida; acesso a cuidados
e serviços em matéria de direitos e saúde
sexual e reprodutiva; fim de todas as
formas de discriminação e violência sobre

as mulheres, raparigas e jovens em geral;
formação de profissionais de saúde e
adequação às necessidades locais;
programas de prevenção que não
esqueçam que o acesso à água e ao
saneamento também é urgente nos
serviços de saúde. Os debates estão feitos,
os dados são públicos e publicados
– precisamos de mais accountability e
coerência em matéria que através dos
programas de cooperação e da educação
para o desenvolvimento previna o
evitável: as mais de 289 mil mulheres e os
três milhões de recém-nascidos que
morrem anualmente devido a
complicações associadas à gravidez, ao
parto e ao pós-parto. Para além dos mais
de 39 mil casamentos a que diariamente
meninas (26 por minuto) com menos de
18 anos são forçadas e as 800 meninas por
dia sujeitas a uma forma de mutilação
genital feminina. Estes são os dados que o
Ano Europeu para o Desenvolvimento
não pode esquecer quando se mobilizam
as vontades políticas.

Num posto de saúde local apoiado pela UNICEF, o acompanhamento do crescimento dos bebés,
incluindo o controlo do seu peso, é uma das formas de despistar casos de má nutrição.
Níger, 2010.
© Pirozzi – UNICEF/NIGB2010-0069
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GARANTIRO
FUTUROPLENO
DEDIGNIDADE
EDIREITOS
PARATODOS:
OPRIMEIRO
PASSOPARA
ODESENVOLVIMENTO
M A R I A A N T Ó N I A A L M E I D A S A N T O S Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde,

Deputada à Assembleia da República e membro do Grupo Parlamentar sobre População e Desenvolvimento.
Publicado no Diário de Notícias, 03/07/2015

O Ano Europeu para o Desenvolvimento
convoca-nos a pensar e a celebrar ganhos,
mas sobretudo a garantir o futuro pleno
de dignidade e direitos para todos – o
primeiro passo para o desenvolvimento.
“A verdadeira alma de uma sociedade
conhece-se pela forma como trata as suas
crianças”, afirmou Nelson Mandela. Esta
ideia, que reflete o princípio basilar de
garantir direitos iguais para todas as
pessoas, tem de ser concretizada e ganha
hoje um significado acrescido. Quando
foi assinada a Convenção dos Direitos da
Criança, sabíamos que não se tratava
apenas de um enunciado de Direitos, mas
que lhe correspondia a obrigação passiva
universal a respeitar.
Ao escrever este texto recordo realidades
com que fui confrontada ao longo desta
legislatura, por exemplo nas viagens de
parlamentares a Moçambique e Timor
Leste, para além de informação rigorosa

que nos mostra injustiças gritantes.
A Exposição Novas Demais para Casar, o
Relatório de 2015 sobre os Objetivos de
Desenvolvimento do Milénio e o último
Relatório sobre o Acesso à Saúde em
Portugal confirmam que subsistem
desigualdades graves, o que não é
admissível! Portugal e a Europa têm de
responder e de ter capacidade de
compromisso sério com o futuro.
A igualdade de oportunidades é o segredo
da reintegração dos excluídos, cujo
número cresce na proporção da
competição económica. O combate à
divinização do lucro e dos desníveis na
repartição da riqueza é, a par com a
efetivação da educação universal, o
melhor caminho para a igualdade. De
igual modo, os direitos e a saúde sexual e
reprodutiva são a garantia mais segura da
natalidade e felicidade. É uma questão de
consciência cívica, sentido de

responsabilidade e vontade de agir. Temos
ou não essa vontade, eis a questão?
Princípios como a igualdade, a
generalização do direito à saúde, à
educação e a um nível de vida de
qualidade, podem fazer mais pelo futuro
do que os modelos políticos, sociais e
económicos pelos quais a Europa do
presente se rege. Os números
constantemente repetidos das mortes
evitáveis exigem que sejamos, enquanto
país, capazes de colocar as pessoas e o seu
inalienável e universal direito à Saúde
como central nas decisões políticas.
Não basta distribuir medicamentos,
formar profissionais, construir novos
hospitais, a investigação laboratorial, os
equipamentos de última geração
tecnológica ou missões técnicas e de
voluntariado. É urgente pensar em
simultâneo e em articulação a prestação
de cuidados de saúde em função das

realidades locais e das pessoas a que se
destinam. O agir local exige pensar global
e vice-versa.
Uma das virtudes da República é a
sobreposição do coletivo ao individual e
do público ao privado. E as “virtudes” da

República grega foram exaltadas a
propósito da Revolução Francesa, da
Americana, e nas correspondentes
Constituições e das Declarações de
Direitos em que foram arrolados os
correspondentes princípios cívicos e

éticos. É pois tempo de assumir nas
opções políticas, em matéria de Saúde e
de Desenvolvimento, as “virtudes” da
República.

SAÚDEE
DESENVOLVIMENTO
G O N Ç A L O M A R Q U E S , Vice-Presidente do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua I.P.
Publicado em maio de 2015 em diversos jornais regionais

A Saúde é um direito humano básico,
consagrado na Declaração Universal dos
Direitos do Homem e um bem comum
fundamental para o desenvolvimento
humano. Apesar da unanimidade em
torno deste princípio e dos progressos
verificados nos últimos anos, os números
persistem em ser alarmantes, razão pela
qual a temática da saúde está no topo da
agenda de desenvolvimento.
A Saúde enquanto bem público global
tem assim norteado a relação da
Cooperação Portuguesa com os países
parceiros, designadamente, os Países
Africanos Língua Oficial Portuguesa e
Timor-Leste, reconhecendo que não há
saúde sem desenvolvimento, nem
desenvolvimento sem saúde.
Num mundo global e interdependente, a
recente epidemia de Ébola demonstrou
que a Saúde não é um problema dos
“outros”. Para além do elevado número de
vítimas, o Ébola teve enormes custos
económicos e sociais para os países
afetados, a região e o mundo, que
poderiam ter sido evitados com um
investimento continuo no fortalecimento
dos sistemas de saúde.
O Conceito Estratégico da Cooperação
2014-2020 reafirma assim a importância

do investimento neste setor,
contribuindo diretamente para aumentar
o acesso e qualidade a cuidados de saúde,
em particular junto de grupos-alvo mais
desfavorecidos e vulneráveis.
O apoio à definição de políticas e
estratégias, a formação dos recursos
humanos, ou a investigação são alguns
dos eixos de intervenção que têm
contribuído para este fortalecimento.
Neste quadro, a Cooperação Portuguesa
tem promovido parcerias inclusivas e
abrangentes, envolvendo instituições
públicas e privadas, ONGD e fundações,
setor privado e organismos
internacionais, respondendo a um desafio
global de forma global.
No âmbito multilateral da agenda de
desenvolvimento pós-2015, Portugal tem
defendido um objetivo específico que visa
contribuir para a garantia de vidas
saudáveis para todos, sem distinção de sexo,
idade ou proveniência. A posição assumida
neste processo destaca a importância do
combate às desigualdades de oportunidade
no acesso a cuidados de saúde adequados
por parte das mulheres e raparigas, com
ênfase na saúde sexual e reprodutiva, assim
como da erradicação de todas as formas de
violência contra as mulheres.

Por essa razão, investir na Saúde é acima
de tudo uma decisão inteligente,
contribuindo para um mundo mais justo,
equitativo e solidário.
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A Carta das Nações Unidas estabelece que os países devem resolver as suas controvérsias internacionais por
meios pacíﬁcos, de modo a que a paz e a segurança internacionais, bem como a justiça, não sejam ameaçadas.
No entanto, o desrespeito pelos Direitos Humanos, o tráﬁco de pessoas, os conﬂitos armados e a violência
estão a minar os esforços para acabar com a pobreza, a fragilizar a segurança mundial e os esforços de paz.
Esta situação é agravada por situações de conﬂito interno e quando as instituições dos Estados não são
eﬁcazes e capazes de garantir um desenvolvimento inclusivo e sustentável. Porque não há paz duradoura sem
desenvolvimento, nem desenvolvimento sustentável sem paz e segurança.

PAZE
SEGURANÇA
“As leis e as instituições devem proteger os direitos humanos e liberdades fundamentais.
Todos devem estar livres do medo e da violência, sem discriminação!”.
Ban Ki Moon, Secretário-geral das Nações Unidas, no relatório síntese sobre a agenda pós 2015
“Desenvolvimento é o novo nome da paz”
Papa Paulo VI
Campo de refugiados sírios, Nações Unidas.
© UNICEF/Síria

54

A Carta das Nações Unidas estabelece que
os países devem resolver as suas
controvérsias internacionais por meios
pacíficos, de modo a que a paz e a
segurança internacionais, bem como a
justiça, não sejam ameaçadas. No entanto,
o desrespeito pelos Direitos Humanos, o
tráfico de pessoas, os conflitos armados e
a violência estão a minar os esforços para
acabar com a pobreza, a fragilizar a
segurança mundial e os esforços de paz.
O fim da Guerra Fria e o atenuar de
tensões entre dois blocos contribuiu para
um ressurgimento de tensões internas e o
aumento da instabilidade e do conflito
em diversas partes do mundo, mas
também permitiu que, a partir da década
de 90, a comunidade internacional
tentasse responder de uma forma mais
abrangente e multidimensional às
diferentes situações de crise e conflito.
Estas resultam, na maior parte dos casos,
de tensões internas vividas no seio das
sociedades dos países afetados, em
consequência de diversos fatores que
incluem desde os baixos níveis de
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desenvolvimento de países denominados
“frágeis”2, elevados índices de desemprego
jovem e falta de oportunidades
económicas, tensões entre grupos que
contestam o poder, disputas e rivalidades
políticas, gestão inadequada dos recursos
naturais e elevadas desigualdades sociais,
entre outros.
As guerras e os conflitos assumiram uma
maior expressão nos países considerados
Estados Frágeis e/ou pós-conflito, embora
com repercussões regionais e globais.
Normalmente estes países são
caracterizados por uma grande fragilidade
quer em termos institucionais quer de
recursos humanos, sendo muitas vezes
incapazes de assegurar as funções básicas
do Estado, desde assegurar o controlo
total do território nacional, garantir
segurança às populações, assegurar o
acesso à justiça por parte dos cidadãos,
prestar serviços básicos de saúde e
educação, entre outros. Esta realidade
traduz-se num distanciamento entre o
Estado e a sociedade, que acaba por minar
e por em causa a legitimidade das

próprias autoridades nacionais e locais.
As grandes desigualdades em muitos
destes países (nomeadamente na
repartição da riqueza), aliadas à
fragilidade institucional do Estado, são
geradores de tensões e de conflitos.
Quer o desenvolvimento quer a segurança
são objetivos interdependentes e
necessidades expressas das populações
dos países frágeis e/ou em conflito. A
necessidade de olhar para estas duas áreas
de forma mais holística e integrada traduz
o reconhecimento, por parte da
comunidade internacional, de que existe
uma forte ligação entre paz, segurança e
desenvolvimento. Neste quadro, a
cooperação para o desenvolvimento é
essencial para reforçar instituições,
promover a paz e a segurança,
desenvolver capacidades e contribuir para
um desenvolvimento mais sustentável e
inclusivo, tendo uma relevância ainda
maior nestes países, onde é muitas vezes a
principal fonte de financiamento do
desenvolvimento.

COMPROMISSOSINTERNACIONAIS

A Carta das Nações Unidas estabelece,
logo no Art.1º, que um dos seus objetivos
é “Manter a paz e a segurança
internacionais”. As Nações Unidas têm
sido um dos principais garantes da
segurança global e promotores da
segurança humana.
O Relatório do Desenvolvimento
Humano de 1994, considerado um marco
no campo da segurança humana, defende
que libertar as pessoas do medo (“freedom
from fear”) e da pobreza (“freedom from
2

want”) é a melhor forma de combater a
insegurança a nível global. A abordagem
das Nações Unidas considera que muitas
ameaças à paz e segurança mundiais são
ameaçadas ligadas ao desenvolvimento
– a fome, a pobreza, as desigualdades.
As Nações Unidas têm uma ação
multifacetada de promoção da paz e
segurança, em prol do desenvolvimento
global. Tal pode ser exemplificado pela
atuação no âmbito das operações de
manutenção da paz, no âmbito da
Comissão para a Construção da Paz
criada em 2006, ou em inúmeras ações
que interligam a segurança e o
desenvolvimento, como sejam programas
de Reforma do Setor de Segurança, ou

programas de Desarmamento,
Desmobilização e Reintegração de
combatentes.
No âmbito da Agenda Global para o
Desenvolvimento, que aprovou em
Setembro de 2015 os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável – ODS foi
incluído um objetivo para “Promover
sociedades pacíficas e inclusivas para o
desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à justiça para todos
e construir instituições eficazes,
responsáveis e inclusivas em todos os
níveis”. A justiça, a paz e a segurança são
assim integradas como objetivos
de desenvolvimento.

“Um Estado é frágil quando as estruturas estatais apresentam um défice de vontade política e/ou de capacidade de assegurar aos seus cidadãos as funções básicas necessárias
à redução da pobreza, ao desenvolvimento e à salvaguarda da segurança e dos direitos humanos das suas populações.” (OCDE, 2008)

Uma menina palestiniana brinca perto da tenda onde vive a sua família, num bairro pobre da cidade de Younis, na Faixa de Gaza.
O conﬂito israelo-palestiniano é um dos mais antigos e prolongados no mundo.
Faixa de Gaza, 2013. ©Ali Ali – LUSA.

Na Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Económico – OCDE,
foram aprovados em 2008 os Princípios
para uma Intervenção Eficaz em Estados
e Situações de Fragilidade, subscritos por
Portugal.

Em 2011 foi assinado em Busan o New
Deal para o Envolvimento em Estados
Frágeis – acordo firmado pelos membros
do Diálogo Internacional sobre a
Consolidação da Paz e a Construção do
Estado, que inclui o g7+ (grupo
constituído por 19 Estados frágeis) os
parceiros do desenvolvimento, sociedade
civil e organizações internacionais,

também subscrito por Portugal. Este
Acordo pretende servir de base às
intervenções de apoio à consolidação da
Paz e do Estado nos Estados Frágeis,
propondo objetivos e compromissos
específicos.
Um marco importante de viragem na
relação entre os doadores, parceiros do
desenvolvimento em geral, e Estados
Frágeis foi a criação do g7+, o grupo de
Estados Frágeis que tem assumido um
papel proativo no âmbito do debate
internacional sobre conflito e fragilidade
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e defendido a necessidade destes países se
fazerem ouvir e serem os próprios a
liderar o seu processo de
desenvolvimento.
Parte deste importante processo foi
também a criação em 2008, em Acra, do
Diálogo Internacional sobre a
Consolidação da Paz e a Construção do
Estado, que juntou doadores e Estados
Frágeis na elaboração de princípios e

objetivos de consolidação da Paz e do
Estado realistas. Este diálogo culminou
com o New Deal, que traduz a visão dos
Estados frágeis sobre formas e meios
através dos quais os seus parceiros de
desenvolvimento podem apoiar a
consolidação da Paz e do Estados nestes
países.
Neste quadro, estabelece-se que as
intervenções dos parceiros devem refletir

os 5 Objetivos de Consolidação da Paz e
do Estado: (i) apoio a processos políticos
inclusivos e resolução de conflitos; (ii)
reforço da segurança das populações; (iii)
reforço do acesso à justiça; (iv) criação de
emprego e oportunidades económicas; e
(v) reforço da capacidade de mobilização
de recursos internos para permitir ao
Estado financiar serviços públicos.

É preciso mudar prioridades!

Apostar na
prevenção dos
conﬂitos tem
60x menos custos
do que intervir
depois dos conﬂitos
eclodirem

Por cada $1 gasto
na prevenção de
conﬂitos,
o mundo gasta
$1.885 dólares
nos orçamentos
militares
MAS

1.7 biliões de dólares
é o valor anual das
despesas militares
mundiais

135 mil milhões
de dólares
foi o valor da
Ajuda ao
Desenvolvimento
em 2014

AATUAÇÃO DEPORTUGAL EM CONTEXTOS
DE FRAGILIDADE, PAZ E SEGURANÇA
– O reforço da ligação entre a segurança e
o desenvolvimento tem sido uma
prioridade importante para Portugal,
tanto ao nível bilateral como
multilateral, sendo enquadrado pela
Estratégia Nacional sobre Segurança e
Desenvolvimento (2009) e pelo
Conceito Estratégico para a
Cooperação Portuguesa 2014-2020.
– Ao nível estratégico, Portugal aprovou
igualmente o Plano de Ação Nacional

para a implementação da Resolução nº
1325 do Conselho de Segurança das
Nações Unidas sobre Mulheres, Paz e
Segurança, o segundo dos quais abrange
o período 2014-2018.
– Portugal tem vindo também a defender
a importância da Paz e Segurança como
um pilar do Desenvolvimento,
particularmente nos Estados frágeis.
Vários países em situação de fragilidade
são parceiros estratégicos da cooperação

portuguesa (Guiné-Bissau, Timor, São
Tomé e Príncipe, todos membros do
g7+). Assim, a cooperação com estes
países tem desenvolvido, no plano
bilateral, várias ações e projetos de
cooperação para o desenvolvimento na
área do desenvolvimento de capacidades,
apoio institucional nos vários setores,
cooperação policial e militar.
– Portugal assinalou a retoma da
cooperação institucional com a

Os eleitores votam em Maputo, nas eleições gerais e presidenciais de 2004. Foram as terceiras
eleições multipartidárias desde o ﬁm da guerra civil, em 1992. No período pós-conﬂito, a transição
para sociedades democráticas e pacíﬁcas é um grande desaﬁo, quer para as sociedades, quer para
o apoio internacional.
Maputo, Moçambique, 2004. © Kim Ludbrook – LUSA

Guiné--Bissau com a assinatura de um
Plano de Ação para o período outubro
2014/junho 2015, a que se seguiu um

novo Programa Estratégico de
Cooperação com um horizonte
temporal até 2020, tendo também

participado na Conferência de
Doadores da Guiné-Bissau, em
Bruxelas em março de 2015.
– Portugal participa nas reuniões do
Grupo de Apoio ao Orçamento de
Cabo Verde, liderando o Setor da
Segurança a par da UE. No âmbito da
Comissão Permanente Portugal – Cabo
Verde, o Camões, IP coordena a
Subcomissão Segurança e Justiça, de
que fazem parte os Ministérios da
Justiça, Administração Interna e
Defesa.
– A nível internacional, Portugal tem
sido um defensor ativo da necessidade
de se conferir uma atenção particular
e apoio adequado aos países em
situação de fragilidade e/ou pós-conflito, sendo as especificidades do
contexto local importantes para a
análise das causas da fragilidade e
conflito.
– Portugal defendeu também que esta
temática deveria ter um objetivo
próprio no âmbito da Agenda Global
de Desenvolvimento, como se veio a
verificar, e ter a atenção devida quer
no âmbito das Nações Unidas quer de
outros fora multilaterais.
– No plano multilateral, com vista a uma
adequada monitorização, Portugal
participa nos exercícios da Task Team
conjunta INCAF/WPSTAT (INCAF –
Rede Internacional sobre Conflitos e
Fragilidade; WP-STAT – Grupo de
Trabalho de Estatística do CAD) do
CAD-OCDE, apoiando os trabalhos de
atualização em curso com vista à
monitorização dos esforços em prol do
desenvolvimento, salvaguardando-se
necessariamente a credibilidade do
conceito de ajuda pública ao
desenvolvimento.
– Portugal participa ainda nos exercícios
de monitorização da implementação
dos compromissos assumidos no
âmbito do New Deal (Guiné-Bissau e
Timor-Leste).

58

59

FACTOS&DADOS
– 1.5 mil milhões de pessoas vivem em
Estados frágeis ou afetados por
conflitos. Cerca de 70% dos Estados em
situação de fragilidade passaram por um
conflito desde 1989.
Mais de 1/3 da população mundial que se
encontra abaixo do limiar da pobreza
extrema (1,25 USD/dia) vive em Estados
Frágeis, prevendo-se que até 2018 a

maior parte dos pobres viva em Estados
Frágeis.

– No mundo, 36 milhões de pessoas vivem
como escravos e ainda existem 300 mil
crianças-soldado.
– Existem cerca de 51 milhões de
refugiados no mundo, o número mais
alto desde a II Guerra Mundial. A
maioria dos refugiados, fugindo a

situações de guerra e instabilidade,
provém atualmente do Afeganistão,
Síria, Somália, Sudão e República
Democrática do Congo.
Os conflitos e a guerra afetam de forma
desproporcional as mulheres e as
crianças, com custos humanos graves.
Investir na prevenção de conflitos seria
muito mais eficaz.

– Segundo as Nações Unidas, o tráfico de
armas é a terceira maior atividade
criminosa do mundo, atrás do
narcotráfico e do tráfico humano, sendo
o mercado internacional do tráfico de
armas estimado em 1.200.000 milhões de
dólares por ano.
– 30% do total da ajuda ao
desenvolvimento mundial é gasta em
contextos de conflito ou de fragilidade.

No entanto, tem-se assistido a uma
tendência de diminuição da ajuda a
estes países. A maior parte dessa ajuda
concentra-se em poucos países, com
grande interesse estratégico mundial,
enquanto os outros continuam a ser
“órfãos da ajuda”.

Em alguns destes países esta pode
representar uma fatia superior a 55% do
Produto Interno Bruto, sendo muitas vezes
a principal fonte de ﬁnanciamento do
desenvolvimento.

Os Estados Frágeis menos desenvolvidos
são altamente dependentes da ajuda ao
desenvolvimento.

Mensagens
Não há paz duradoura sem desenvolvimento, nem
desenvolvimento sustentável sem segurança. As reﬂexões
internacionais demonstram um reconhecimento da Paz e
Segurança como elemento crucial ao desenvolvimento
sustentável, sobretudo em países em situação de fragilidade,
frequentemente afetados por conﬂitos prolongados com graves
consequências para as suas populações.
A contribuição para a paz e a segurança é uma contribuição para
o desenvolvimento global. Tendo como pano de fundo o debate
sobre os novos objetivos de desenvolvimento sustentável para o
pós-2015 (que inclui um novo objetivo sobre Paz e Segurança),
revela-se necessário reﬂetir este consenso no sistema de
contabilização da Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD), de

forma a reﬂetir o impacto positivo das atividades de Paz e
Segurança no desenvolvimento dos países parceiros.
Portugal defende o reforço da ligação entre a segurança e o
desenvolvimento, tanto ao nível bilateral como multilateral,
sendo esta prioridade enquadrada pela Estratégia Nacional de
Segurança e Desenvolvimento e pelo Conceito Estratégico para
a Cooperação Portuguesa. Defende igualmente a importância da
Paz e Segurança como um pilar do desenvolvimento, sobretudo
em Estados frágeis, alguns dos quais são parceiros da
cooperação portuguesa. No plano internacional, Portugal
participa em exercícios de monitorização internacionais das
atividades em matéria de Paz e Segurança em prol do
Desenvolvimento, no âmbito do INCAF/WPSTAT e do New Deal.

Para saber mais…

Operações de Paz das Nações Unidas
www.un.org/en/peacekeeping/operations
New Deal www.newdeal4peace.org
Diálogo Internacional sobre Paz e Segurança www.pbsbdialogue.org

Comércio de armas = vale mais de $100 mil milhões de dólares por ano
Os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU – EUA, Rússia,
China, França, Reino Unido – fornecem mais de 80% das armas no mundo. Os EUA
são o maior exportador mundial.
75% das armas são vendidas a países em desenvolvimento

12.000.000.000
Manifestantes protestam contra a violação e abuso de crianças, após uma estudante de
enfermagem ter alegadamente sofrido abusos sexuais numa escola e de uma menina de seis anos
ter sido violada por um professor, na cidade de Bangalore.
Bangalore, Índia, 2014. © Jagadeesh Nv – LUSA

de balas são produzidas todos os anos.
(quase 2 por cada pessoa do planeta)
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PAZE
SEGURANÇA
S O F I A R I B E I R O , Deputada ao Parlamento Europeu
Publicado no Açoriano Oriental a 22/05/2015

Neste Ano Europeu para o
Desenvolvimento, o primeiro dedicado à
ação externa da União Europeia (UE), o
tema deste mês é a Paz e Segurança, o que
me motivou a promover uma conferência
na Universidade dos Açores intitulada “A
Centralidade dos Açores e a
Responsabilidade da Europa”, que contou
com as ilustres intervenções dos
Professores Doutores Adriano Moreira,
Isabel Valente, Carlos Amaral, Luís
Andrade e Alfredo Borba. Apesar do seu
propósito ser a promoção da estabilidade
necessária nos países subdesenvolvidos
para que estes possam inverter esta
situação, os últimos acontecimentos
forçam-nos, por motivos obviamente de
ordem diversa, a analisar as condições
para a garantia da paz e da segurança da
própria UE.
A Leste assistimos a confrontos militares
na Crimeia que não são isolados da
aproximação da Ucrânia à UE. A
portentosa demonstração bélica da
Rússia, com o desfile das suas forças
militares, terá, certamente, impressionado
o leitor. E creio que terá sido esse mesmo
o objetivo principal, em jeito de “aviso à
navegação”. A Sudeste e dentro de portas
temos sido alvo de ataques de extremistas
ditos islâmicos que nos aterrorizam
globalmente. Citando o Professor Doutor
Adriano Moreira, são os extremistas do
auto proclamado Estado Islâmico do
Iraque e do Levante o caso mais
ameaçador, englobando a zona
compreendida entre a Faixa de Gaza e a
Turquia, ou seja, mesmo à nossa porta. A
Sul assistimos, até aqui com alguma
impavidez, ao flagelo humano da

migração africana pelo Mediterrâneo, que
tem transformado este oceano num
cemitério humano, como muito bem o
classificou o Papa Francisco. A Oeste,
temos um oceano tão vasto quanto
desprotegido, provavelmente devido às
boas relações que mantemos com os
países aliados das Américas, mas a
redução do efetivo militar americano da
Base das Lages recolocou na ordem do dia
a questão da segurança atlântica, como se
não bastasse a necessidade de
incrementarmos a nossa proteção face ao
aumento do tráfego marítimo que se
perspetiva com a abertura do canal do
Panamá e o projeto europeu Autoestradas
do Mar. Ou seja, ao olharmos para todos
os quadrantes limítrofes da UE somos
forçados a constatar que temos de rever a
nossa política comum de segurança e
defesa.
Entendendo que a diplomacia constituirá
sempre o centro nevrálgico da atuação
externa da UE e ainda sentindo presentes
os ideais de Paz e Prosperidade que
estiveram na génese da comunidade
europeia, sou também defensora do apoio
externo como elemento unificador (que o
Ano Europeu para o Desenvolvimento
invoca) mas reconheço que não é
suficiente. A intervenção militar que se
desenha para o Mediterrâneo
dificilmente será levada a cabo. Para além
das questões respeitantes ao
financiamento, requer autorização do
Conselho de Segurança das Nações
Unidas (que o governo russo anunciou
não conceder) ou um pedido de apoio por
ativação de um sistema de gestão de crises
pela Líbia (de difícil execução, no

mínimo, por haver dois governos nesse
país). As evidências apontam para a
necessidade de constituição de um
exército europeu. Não para que nos
tornemos numa referência mundial
militarizada (e com a qual a maioria dos
Europeus não se identificaria), mas
essencialmente para reforçar o elemento
dissuasor dos ataques contra nós e
permitir uma ação independente e
solidária para com os mais indefesos. Não
creio que esta venha a constituir uma
realidade nos tempos mais próximos, uma
vez que se colocam questões orçamentais
e de soberania dos Estados Membros
difíceis de ultrapassar. Mas o debate está
lançado.

NAMESMA
SITUAÇÃO,EU
SOUO
OUTRO

As únicas guerras que valem a pena são
as que travamos internamente na conquista
do contacto com a nossa essência, a caminho
do nosso desenvolvimento pessoal.

C L Á U D I A S E M E D O , Embaixadora do Ano Europeu para o Desenvolvimento em Portugal
Publicado no jornal Público, 31/05/2015

Escrevo-me de onde sou e na certeza de que
a minha verdade não reclama mais do que
assume ser. Não se tratando de uma
afirmação de humildade mas sim de uma
convicção, partilho-a por dizer muito da
minha posição perante o posto que assumi
neste Ano Europeu para o
Desenvolvimento.
Apresento-me. Desde o momento em que
me consciencializei da minha existência
que me sei fator permanente em todas as
equações cujo resultado seja a discussão.
Algumas mais dramáticas, o lado artístico
revelou-se muito cedo em mim, outras, na
sua maioria, debates acesos pelo fervor da
busca incessante pelo que é justo, pelo
conhecimento ou pela defesa da validade
das minhas experiências.
Nunca gostei de barulho mas nunca o temi
ou driblei quando surgiu no meu caminho.
Falava, mesmo quando não era solicitada a
minha opinião, se a conversa afetasse as
minhas escolhas ou perturbasse a minha
conceção do mundo e intervinha se
presenciasse comportamentos abjetos.
Nunca alinhei. Vivia num mundo muito
meu mas sentindo-me e sendo parte
integrante de um mundo comum. Nem
mais, nem menos. A idade, a origem, o
género, o cargo, a capacidade de reter datas
e factos, os apelidos, o número de dígitos
das contas bancárias ou os canudos nunca
tiveram em mim senão o peso da presença
traduzida em carne e osso nas ações.
Sempre tive voz e fiz-me ouvir por acreditar

que sou a melhor advogada que as minhas
ideias poderão contratar.
Sou a terceira e última da dinastia,
justamente feminina, Ferreira Semedo.
Quatro anos distanciam o meu do
nascimento da primogénita. Partilhávamos
aposentos. Estava montado o cenário
perfeito para a guerra. E ela foi declarada.
Várias vezes. E eu sempre presente, sempre
a minoria (a aliança deu-se pela semelhança
de interesses da superioridade etária).
Aos gritos, puxões de cabelo, impropérios
proferidos e às lágrimas os nossos
progenitores respondiam com paciência e
sabedoria. Nunca se posicionavam perante
as apresentações inflamadas dos temas que
provocavam a disputa antes reforçavam a
importância do respeito pelo outro e
tornavam-nos responsáveis pelo
restabelecimento da paz. A mais profunda.
A de espírito.
E ali ficávamos horas a fio, barriga com
barriga, olhos nos olhos, a sentir a
respiração do inimigo, o calor da pele e os
contornos dos umbigos. Todo o arremesso
fazia ricochete. Gritar não fazia sentido. A
raiva era a primeira a ceder e o orgulho,
cavalheiro, acompanhava-a. O cansaço
acomodava-se, o bom senso impunha-se e
ela, a outra, a boa, ia-se instalando
lentamente, entre tímidos retrocessos e
corajosos avanços. Com o tempo, as guerras
foram-se aquietando e o diálogo, a única
arma fornecida pelos nossos soberanos para
a resolução das contendas, revelou-se eficaz

no encontro das nossas diferenças.
À semelhança da paz, este processo
instalou-se em mim. Não tendo perdido a
matriz do eterno questionamento e a firme
necessidade de testar ao limite os meus
argumentos, atrofiei o músculo gatilho para
o ataque às ameaças às minhas ideias,
vontades e convicções. Rapidamente
percebi que as mesmas não precisam de
defesa e que, a cada teste, fortalecem ou dão
lugar a outras que me traduzem melhor.
Com a mesma velocidade descobri que o
único intuito desejável numa discussão é a
aprendizagem, o auto conhecimento e o
crescimento e esses só se dão quando nos
disponibilizamos a ouvir. As únicas guerras
que valem a pena são as que travamos
internamente na conquista do contacto
com a nossa essência, a caminho do nosso
desenvolvimento pessoal. E de repente,
quando eliminamos os medos e as
inseguranças, estamos mais próximos de
nós e estamos mais próximos do outro.
Entre nós só as circunstâncias. Na mesma
situação, eu sou o outro. Instalado este
pressuposto e assumido o compromisso
com a verdade e com a justiça, o mundo
será outra coisa, todas as vidas valerão o
mesmo e as intenções que as constituições,
convenções e declarações defendem serão
efetivamente direitos pois, aí sim, serão
inalienáveis.
Seremos a paz, a segurança e
desenvolvimento que procuramos.
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Existem mais de 200 milhões de desempregados no mundo e, nos países mais pobres, só 1/4 da população
em idade ativa tem um emprego digno e produtivo. As mulheres são particularmente vulneráveis, na medida
em que trabalham mais em setores informais, com baixos rendimentos, condições de trabalho difíceis, com
maior precariedade laboral e uma proteção social frequentemente inexistente.
As empresas são criadoras de emprego e lideram a inovação e a mudança, aspetos fundamentais para garantir
condições de trabalho dignas e conduzir a um desenvolvimento responsável. Assegurar um trabalho digno
com direitos e normas laborais, proteção e diálogo social, deve ser um objetivo prioritário para todos os
países. Graças ao apoio europeu, 7.7 milhões de pessoas no mundo receberam ensino e formação técnico-proﬁssional durante a última década.

CRESCIMENTOSUSTENTÁVEL,
EMPRESASE
EMPREGODIGNO
“Quantas pessoas, em todo o mundo, são vítimas de uma escravidão, na qual é a pessoa que serve
ao trabalho, enquanto deveria ser o trabalho a oferecer um serviço à pessoa para que ela tenha
dignidade. O trabalho é fonte de dignidade”
Papa Francisco

Liquiçá, Timor Leste. © Instituto Marquês de Valle Flor
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liberdade, equidade, segurança e
dignidade humana.
O contributo do setor privado é
igualmente necessário para o
investimento na produção agrícola
sustentável, essencial para enfrentar o
desafio que representa alimentar uma
população mundial de 9 mil milhões de
pessoas prevista em 2050. Através da
inovação e de investimentos em soluções

pouco poluentes e assentes numa
utilização eficiente dos recursos, o setor
privado terá um papel importante a
desempenhar na transição para uma
economia verde e inclusiva. Tendo em
conta o potencial para gerar crescimento
inclusivo e sustentável nos países em
desenvolvimento, os intervenientes do
setor privado, nomeadamente empresas,
intermediários financeiros e associações,

estão a assumir um papel cada vez mais
ativo no domínio do desenvolvimento,
quer como fonte de financiamento quer
como atores no processo.
Em suma, desenvolvimento implica que
todos possam beneficiar do investimento
e da atividade económica, com condições
dignas de trabalho e sem deixar de
proteger o nosso planeta.

COMPROMISSOS
Para além do compromisso assumido por
Portugal na Parceria Global para uma
Cooperação para o Desenvolvimento
Eficaz, que resultou do IV Fórum
Internacional de Alto Nível sobre a
Eficácia da Ajuda, em Busan, e onde se
deu a viragem do paradigma do
financiamento do desenvolvimento com
o reconhecimento do setor privado como
um parceiro, em igualdade de termos
com os outros protagonistas tradicionais,
existem vários fora internacionais que
debatem esta matéria e nos quais
Portugal está ativamente envolvido, com
destaque para os seguintes:

Trabalhador solda partes de um navio em construção, num estaleiro em Dala, perto de Yangon. Esta cidade é o maior centro industrial e comercial
do país, representando mais de 1/5 da economia nacional. Muitos dos trabalhadores vieram das zonas rurais em busca de melhores condições de vida.
Myanmar, 2014. © Lynn Bo Bo – LUSA

Um dos grandes desafios do século XXI é
assegurar o desenvolvimento económico,
o emprego e o crescimento sustentável.
O modelo económico global das últimas
décadas não resolveu o problema da
pobreza e causou danos no planeta. A
utilização excessiva dos recursos naturais
ameaça o ambiente e a saúde da
população. Mas a transição para uma
economia mais verde não é só
ambientalmente necessária. Ela tem
igualmente benefícios, tanto a nível
económico, como social uma vez que
aumenta os níveis de subsistência,
promove a inclusão social e a oferta e

melhoria das condições do trabalho. Com
a adoção de políticas específicas, é
possível identificar oportunidades e
ultrapassar os desafios, tendo em vista a
integração da problemática ambiental,
social e do trabalho digno na transição
para uma economia sustentável.
Nos países em desenvolvimento o setor
privado já é responsável por 90 % dos
postos de trabalho, tanto formais como
informais. O impacto do setor privado no
desenvolvimento é agora amplamente
reconhecido e os doadores em todo o
mundo estão a promover o seu
envolvimento como promotor de

emprego, criador de riqueza, bens e
serviços, impulsionador de inovação e
mudança e gerador de recursos públicos
essenciais para o bem-estar económico,
social e ambiental das sociedades. Trata-se
de aspetos essenciais à garantia de
condições de trabalho dignas, em
conformidade com a Agenda da
Organização Internacional do Trabalho
(OIT), e conduz a um desenvolvimento
responsável e sustentável. Para tal é
fundamental a melhoria das
oportunidades para que mulheres e
homens possam ter acesso a trabalho
digno e produtivo em condições de

União Europeia
A 12 de dezembro de 2014, o Conselho
aprova a Declaração sobre o
fortalecimento do setor privado no
desenvolvimento internacional que
reforça o compromisso da União na
promoção deste setor.
Este documento vai no seguimento da
Comunicação da Comissão sobre o
reforço do setor privado no crescimento
inclusivo e sustentável nos países em
desenvolvimento, a 13 de maio de 2014, e
que propõe 12 ações para promover o
investimento responsável nos países
parceiros que passam, por exemplo, pela
melhoria do quadro regulamentar das
empresas, pelo apoio do desenvolvimento
das empresas e, pelo acesso ao
financiamento, em especial, para as PME
e as microempresas. O documento

Tradição alentejana, remendo da rede de pesca. Centro Europe Direct do Baixo Alentejo,
Associação de Defesa do Património de Mértola – ADPM.
Além Rio, Mértola, Portugal, 201.
© Nélia Silva e Pedro Carvalho – ADPM

manifesta ainda o interesse da Comissão
em explorar novas formas de potenciar o
setor privado enquanto parceiro de
financiamento, agente de execução,
consultor ou intermediário para
aumentar a eficácia e a eficiência do
apoio prestado pela União Europeia, não
só ao nível da promoção da iniciativa
privada local, mas também noutras áreas
da cooperação para o desenvolvimento, e
define ainda medidas para incentivar a

sua intervenção noutros setores como a
energia e a agricultura sustentável, as
infraestruturas, bem como noutras áreas
em que o setor privado pode
complementar a ajuda ao
desenvolvimento da União.
Nações Unidas
As duas maiores iniciativas da ONU
junto ao setor privado para a melhoria
das condições do trabalho são o Pacto
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Global e o BCtA – Business Call to
Action. O Pacto Global estimula as
empresas a cumprirem os princípios
gerais dos Direitos Humanos no trabalho
e o BCtA estimula as empresas a
promoverem a inclusão das pessoas de
menor rendimento.
No âmbito do envolvimento do setor
privado em prol do desenvolvimento
humano, o Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD) tem
trabalhado igualmente com o conceito de
promoção de mercados inclusivos.
Tratam-se de projetos que pretendem
resolver os problemas de exclusão social,
criando condições de sustento para as
classes mais desfavorecidas.
A necessidade de adotar uma abordagem
integrada foi destacada no documento
final da Conferência da ONU sobre
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Desenvolvimento Sustentável Rio+20,
onde também se chamou a atenção para o
facto de o trabalho digno ser um dos
objetivos centrais e um dos motores do
desenvolvimento sustentável e de uma
economia mais amiga do ambiente. Esta é
uma questão muito presente nos
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), que deverão orientar
as políticas nacionais e as atividades de
cooperação internacional nos próximos
quinze anos.
Organização Internacional
do Trabalho (OIT)
A OIT apoia ativamente o
desenvolvimento sustentável através da
redução da pobreza e da melhoria das
oportunidades para que mulheres e
homens possam ter acesso a trabalho

digno e produtivo em condições de
liberdade, equidade, segurança e
dignidade.
A sua Agenda do Trabalho Digno oferece
um quadro de políticas que integra a
dimensão macroeconómica, laboral,
social e ambiental da mudança para uma
economia verde, através de quatro
objetivos estratégicos: i) promover o
emprego; ii) assegurar o respeito pelos
direitos no trabalho; iii) garantir a
proteção social e, iv) fomentar o diálogo
social.
Destaca-se o conceito de empresas
sustentáveis que alinha o crescimento da
empresa e a criação de emprego
produtivo e trabalho digno com os
objetivos do desenvolvimento
sustentável.

FACTOS&DADOS
Emprego
– Atualmente existem cerca de 200
milhões de desempregados no mundo e
a maioria são jovens. Para que o
emprego cresça, ao mesmo ritmo da
população, teriam que ser criados 600
milhões de postos de trabalho até 2020.
– Somente cerca de 25% da população, em
idade ativa nos países em
desenvolvimento, tem um emprego
digno e produtivo.
O setor privado já é responsável por 90%
dos postos de trabalho nos países em
desenvolvimento

– Estima-se que 3 mil milhões de pessoas,
nos países em desenvolvimento, viva com
menos de 2 dolares por dia. Cerca de 900
milhões de trabalhadores vivem em
agregados familiares com rendimentos
inferiores ao limiar de pobreza.
– Os níveis de produtividade do trabalho
nestes países são 5 vezes inferiores à
média das economias desenvolvidas.

Investimento privado nos países em
desenvolvimento
– Em 2013, os países em desenvolvimento
atraíram 54% do total do investimento
internacional, comparativamente aos
39% dos países desenvolvidos.
As economias emergentes e os países em
desenvolvimento estão entre os 20
principais recetores de investimento
externo.

– O investimento externo aumentou nos
países em desenvolvimento, com destaque
para a Ásia, tendo a África registado um
aumento de 4%, sustentável através dos
crescentes fluxos intrarregionais.
Sustentabilidade
– Os países em desenvolvimento que
encorajam a criação de emprego
qualificado – com altos níveis de
produtividade e rendimento regular –
aceleram o seu crescimento económico.
De acordo com os dados das Nações
Unidas, desde 2007, que os países que
promovem o investimento em trabalho
qualiﬁcado, complementado por estruturas

de apoio social, tais como pensões e
sistemas de saúde, cresceram mais 1% que
os seus congéneres.

– As necessidades de investimento nos
países em desenvolvimento incidem
essencialmente sobre as
infraestruturas básicas (estradas,
caminhos de ferro e portos; centrais
elétricas; água e saneamento),
segurança alimentar (agricultura e
desenvolvimento rural), alterações
climáticas, saúde e educação.
– A insuficiência energética, os custos
logísticos e de transporte, inadequado
enquadramento legal e regulamentar, a
fraca capacidade institucional e
dificuldade de acesso ao crédito
condicionam o desenvolvimento da
iniciativa privada.
De acordo com o PNUD, as empresas
multinacionais possuem recursos,
estimados em 5 mil milhões de dólares,
que poderiam ser investidos na construção
da capacidade produtiva dos países em
desenvolvimento, particularmente na área
de desenvolvimento sustentável.

Em Magude-Motaze, as mulheres arregaçam mangas e contra todos os
desaﬁos: falta de água, fracos inputs agrícolas e falta de meios para a
educação dos ﬁlhos. Constroem as suas hortas comunitárias e retiram
delas muito mais que lindas couves. Colhem nutrientes essenciais, para si
e para as suas famílias e comunidades.
Projeto “Sekeleka Motaze – Fase IV – Fortalecimento da Segurança
alimentar no contexto de VIH/SIDA”, 2007-2011, OIKOS: Cooperação e
Desenvolvimento.
Motaze, Moçambique, 2009. © João Monteiro

Estaremos nós a valorizar demasiado o pilar económico do
Desenvolvimento, em detrimento do pilar social e ambiental? Serão os
agricultores e os países produtores de alimentos devidamente
compensados pelo seu contributo para a economia global? Estas
economias e estas populações são exatamente as mais afetadas pela
volatilidade mundial dos preços dos alimentos.
Produção de cacau em São Tomé e Príncipe. © HELP Images

Mensagens
O trabalho é um elemento central no bem-estar do ser
humano. Para além de proporcionar um rendimento, o
trabalho facilita a promoção social e económica, fortalecendo
o ser humano, as famílias e a comunidade.
O trabalho digno e produtivo é fator chave para a redução da
pobreza e fomenta uma globalização justa. Os Estados
podem aproveitar o processo de mudança para um modelo
de consumo e de produção sustentável para criar
oportunidades de emprego de qualidade, promover uma
política de proteção social, fomentar a inclusão social e fazer
cumprir os princípios e direitos fundamentais, com benefícios
para as gerações atuais e futuras.
A contribuição do setor privado é indispensável ao
desenvolvimento porque promove o empreendedorismo, a
iniciativa privada, a criação de riqueza, a dinamização
Para saber mais…

Europeaid ec.europa.eu/europeaid
Global Partnership effectivecooperation.org
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento www.undp.org
Organização Internacional do Trabalho (OIT) www.ilo.org

económica e social, fundamental para a redução da pobreza e
promoção da paz.
O setor público e privado podem ser mais eﬁcazes quando
trabalham em conjunto. O setor público tem um papel crucial
na criação do ambiente propício ao investimento e à atividade
empresarial, proporcionando que o setor privado se
desenvolva e se torne efetivamente num impulsionador de
crescimento sustentável e inclusivo.
É fundamental que se criem, nos países em desenvolvimento,
as condições favoráveis ao desenvolvimento do setor privado.
É essencial construir-se as fundações (ambiente macro e
doméstico estável, infraestruturas físicas e sociais e Estado de
Direito) e os pilares do empreendedorismo (transparência e
igualdade de tratamento, acesso a ﬁnanciamento e recursos
humanos qualiﬁcados).
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OLUGAR
ÀSPESSOAS
NODESENVOLVIMENTO
C L Á U D I A S E M E D O , Embaixadora do Ano Europeu para o Desenvolvimento em Portugal

Em nome dele sacrificamos as nossas horas,
os nossos dias, os nossos melhores anos.
Deixamos por mãos alheias a educação dos
nossos filhos. Perdemos o primeiro passo, a
primeira palavra e as primeiras conquistas.
Faltamos a amigos importantes, ocasiões
especiais, oportunidades irrepetíveis.
Poucos presenciam os seus milagres e
menos ainda deles usufruem.
E não questionamos. Tememo-lo.
Veneramo-lo como a um deus tirano que
tudo pede, promete e nada dá.
A devoção ao Lucro definiu e definhou as
nossas vidas.
Para melhor o servir, hipotecámos os nossos
sonhos e assinámos contratos que nos
permitiram consumir desenfreadamente,
mas enterraram a nossa essência entre
faturas, contas, créditos, dívidas.
Diz-me o que possuis, dir-te-ei quem és.
E estaria tudo bem se esta tivesse sido uma
escolha e se fosse um caminho para a
felicidade e construção de um mundo em
que a liberdade e os direitos humanos
fossem respeitados e colocados em primeiro
plano.
Mas não é isso que acontece.
A maioria das pessoas que vou conhecendo
vive com o sentido de obrigação e dever
acima da verdade e do ser. Agradece pelo
pouco que tem e pelos nadas que vai
acumulando. Que podia ser pior.
E é no consentimento resignado desta
servidão voluntária que vamos construindo
uma realidade em que as empresas ganham
contornos supra-humanos, operando acima
das leis da justiça e merecendo resgates em
águas muito turvas que gente de carne e

osso a lutar pela vida não encontrou na
solidão do mediterrâneo.
Estranho tempo em que a economia é o
centro de todas as questões.
E se tudo fosse diferente?
E se a necessidade de possuir desse lugar à
possibilidade de usufruir?
E se a produção estivesse ajustada às
necessidades de todos?
E se não exigíssemos mais à natureza do
que aquilo que ela nos podem dar?
E se partilhássemos o rigor da contagem das
calorias, das gorduras e dos açúcares com a
preocupação pela proveniência dos
produtos e pela condição das pessoas que os
confecionam?
“Temos nas mãos o terrível poder de
recusar”. E com essa liberdade uma enorme
responsabilidade.
A força que temos enquanto cidadãos e
consumidores é gigante. Entre nós e ela
somente a nossa decisão.
É urgente que sejamos cidadãs e cidadãos
informados e responsáveis, despertos e
atentos.
É urgente identificar e aplicar modelos
positivos e inclusivos de relação laboral e
gestão empresarial.
36 milhões de pessoas vivem como
escravos. 36 milhões de pessoas trabalham
de sol a sol em condições indignas por uma
malga de arroz.
Crianças de 4, 5, 6 anos sobrevivem (?!)
fechadas em caves ou amontoadas em
anexos decrépitos, sem condições de
higiene ou segurança, a costurar malas de
luxo, ténis de marca e bolas com as quais
nunca poderão brincar.

O trabalho infantil, o trabalho escravo, a
fome... são realidades que a nossa geração
tem a possibilidade e o dever de erradicar.
As empresas são necessárias e desejáveis
enquanto produtoras de bens e motores de
inovação e, por isso, têm de ter uma gestão
transparente e promover a imperativa
mudança do paradigma do crescimento. Há
que crescer, sim, mas no sentido de um
desenvolvimento responsável. O trabalho
digno e produtivo no sector público e
privado é fator chave para a redução da
pobreza e fomenta uma globalização mais
justa.
Empresas ao serviço da humanidade e não
o contrário.
Na educação que recebemos, a liberdade, a
partilha, a responsabilidade coletiva e a
felicidade deveriam estar sempre presentes
como direitos e objetivos diários,
elementos fundamentais que o PIB não
mede e que o retorno de investimento
ignora.
Aprendermos a pensar e agir em
conformidade é o caminho mais direto
para essa realidade.
“O Homem não nasceu para trabalhar,
nasceu para criar”.
Parece uma utopia mas é exclusivamente
esta nossa perceção de impossibilidade que
a inviabiliza.
Espero pelo dia em que todo o nosso
trabalho seja um ato de criação e amor na
construção de um mundo mais justo, mais
global, em que todo o investimento seja nas
pessoas. Em todas as pessoas!

OMUNDO
DOTRABALHO
TEMMOTIVOS
PARAPREOCUPAÇÃO
P E T E R P O S C H E N , Diretor do Departamento de Empresas, OIT – Organização Internacional do Trabalho
Publicado no Jornal de Notícias, 28/11/2015

Esta frase, do diretor-geral da
Organização Internacional do Trabalho
(OIT), poderia referir-se à situação do
emprego no Mundo e na Europa. Na
União Europeia, o desemprego atingiu
10,2% em 2014, 3 pontos percentuais
acima do nível verificado em 2007.
Contudo, Guy Ryder referia-se à
deterioração do meio ambiente e às
alterações climáticas. Na última década,
a desregulação do clima tem provocado
sérias ruturas na atividade económica ao
destruir empregos e bases de sustento
das comunidades numa escala nunca
antes vista.
Os dois desafios – do trabalho digno e da
inclusão social para todos e da proteção
do clima e do meio ambiente – são
urgentes e estão estreitamente ligados.
Uma transformação decisiva com vista à
sustentabilidade ambiental pode ser fonte
de mais e melhores empregos. A OIT e a
União Europeia estabeleceram uma

parceria para gerar trabalho digno e
empregos verdes numa economia
sustentável que está a dar frutos na
Europa, em Portugal e no Mundo.
A Europa duplicou os seus esforços em
2014 através da "Iniciativa Emprego Verde".
Segundo um relatório do Parlamento
Europeu de julho de 2015, as políticas
atuais da União para proteger o clima e o
meio ambiente poderão criar 2 milhões de
empregos adicionais no ano 2030.
Portugal tem participado nesta
transformação sendo um dos cinco países
da União com uma política coerente para
fomentar a geração de empregos através de
crescimento verde. Um dos êxitos do país
prende-se com o crescimento expressivo
das energias renováveis já que 36% do
consumo final de energia é satisfeito com
recurso às mesmas. Em Portugal, a
economia verde resistiu muito bem à crise.
Entre 2007 e 2010, o mercado de
tecnologia verde cresceu 11,8% por ano. A

manutenção das políticas que permitiram
o desenvolvimento deste setor, mesmo
durante o processo de ajustamento
orçamental, foi uma decisão acertada.
Estima-se que a procura de bens e serviços
verdes mais que duplique até 2025,
chegando a 4400 mil milhões de euros.
Uma das fontes mais interessantes para
mais empregos na Europa é o aumento da
eficiência no uso de recursos. As
empresas e as economias europeias
poderão economizar 630 mil milhões de
euros até 2030 se aumentarem a eficiência
no uso de recursos em 2% por ano. O
resultado seria um PIB superior em 1% e
mais 2 milhões de empregos.
Um novo acordo global e ambicioso sobre
o clima é urgente. Rumo à cimeira de Paris
em dezembro, a mensagem é clara: investir
no clima pode gerar emprego e a União
Europeia deveria liderar este processo e
apoiar outros países a beneficiarem de
boas políticas ambientais.
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Quando os líderes mundiais assinaram a Convenção dos Direitos da Criança, há mais de 25 anos,
comprometeram-se a garantir a todas as crianças o direito à vida, à educação e à saúde, bem como a serem
bem tratadas e ouvidas. Mas será que o mundo cumpriu as suas promessas? Uma criança morre de causas
evitáveis a cada 5 segundos.
A geração atual de crianças e jovens é a maior de sempre na história da humanidade, mas os países com
maior proporção de população jovem estão entre os mais pobres do mundo. É preciso investir no capital
humano das crianças e jovens, aumentar as possibilidades de emprego e fontes de rendimento, melhorar o seu
acesso ao planeamento familiar e à saúde, para tirar benefícios deste dividendo demográﬁco.
As crianças são o nosso futuro e o nosso desenvolvimento.

CRIANÇASE
JOVENS
“A verdadeira alma de uma sociedade conhece-se pela forma como trata as suas crianças”.
Nelson Mandela

Crianças na escola.
© UNICEF Congo
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Quando falamos de crianças, falamos, em
regra, de pessoas com idade inferior a 18
anos. Quando falamos de jovens, falamos,
habitualmente, de rapazes e raparigas
com idades compreendidas entre os 15 e
os 24 anos, com particulares necessidades.
A UNICEF sublinha que as vozes das
crianças, as suas escolhas e a sua
participação se afiguram como críticas
para o futuro sustentável que queremos
construir. No mesmo sentido, na
resolução da Assembleia Geral da ONU
“O Futuro que Queremos”, os chefes de
Estado realçaram a importância da
participação ativa dos jovens nos
processos de decisão, dado o impacto

profundo nas gerações presentes e
futuras. Durante muito tempo, as
crianças e os jovens foram vistos,
primordialmente, como seres passivos
vulneráveis, meros beneficiários ou
vítimas, possuidores de necessidades e
direitos de grau diverso dos direitos e
necessidades dos adultos. Hoje em dia, as
crianças e os jovens começam a ser vistos
como cidadãos plenos, como atores da
mudança, como pessoas com direitos e
necessidades de uma qualidade especial,
situados no coração dos direitos
humanos.
O desenvolvimento sustentável reclama
crianças e jovens seguros, saudáveis,

educados, participativos e com
oportunidades para alcançarem o seu
desenvolvimento integral. Para tal, as
organizações internacionais, os governos e
os cidadãos têm o dever de suportar e
monitorizar políticas públicas e mobilizar
recursos adequados. Muito em particular,
junto dos países em desenvolvimento,
onde se encontra a maioria dos 470
milhões de crianças em situação de
pobreza extrema, dos 58 milhões fora do
ensino primário e dos milhões de meninos
e meninas objeto de qualquer tipo de
violência – levados para longe de casa.

Programa Mundial de Ação
para a Juventude, 1995
Em 1995, a população mundial de jovens
(15-24 anos) era estimada em 1.030
milhões de pessoas, correspondendo a 18%
da população global, sendo que 84%
habitava em países em desenvolvimento.
O Programa Mundial de Ação para a
Juventude, aprovado pelas Nações Unidas,
apela aos Estados para adotarem políticas
públicas neste domínio e identifica 3
eixos fundamentais de atuação:
participação, paz e desenvolvimento. A
responsabilidade pelo acompanhamento
do Programa, cujo 20.º aniversário é
comemorado em 2015, incumbe ao
Enviado do Secretário-Geral da ONU para
a Juventude. Em Portugal, no seguimento
da construção participada do Livro Branco
da Juventude, foi aprovada a Resolução do
Conselho de Ministros n.º 11/2013.

notar que o relatório síntese do
Secretário-Geral da ONU sobre a nova
Agenda (2014) salienta que o seu sucesso
depende do uso dos mecanismos já
existentes, incluindo o Programa Mundial
de Ação para a Juventude.

COMPROMISSOS
Alguns dos principais compromissos de
Portugal nesta área são:
Convenção sobre os Direitos
da Criança, 1989
A Convenção sobre os Direitos da
Criança foi adotada pela Assembleia das
Nações Unidas em 20 de novembro de
1989 e ratificada por Portugal em 21 de
setembro de 1990. No ano em que se
celebra o 25.º aniversário da Convenção,
constata-se que 193 estados ratificaram já
o documento, comprometendo-se a
garantir que as crianças devem ser
ouvidas nas decisões que lhes respeitam, a
ter em conta o seu interesse superior, a
protegê-las e a prestar os cuidados
necessários ao seu bem-estar e ao seu
pleno desenvolvimento. Para a realização
dos direitos da Convenção e, no que se
refere em especial aos direitos
económicos, sociais e culturais, está
consagrado que os Estados devem tomar
medidas, no limite máximo dos seus
recursos disponíveis, bem como
promover a cooperação internacional
para a melhoria das condições de vida, em
particular nos países em
desenvolvimento.

Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), 2015
Em setembro de 2015, foi aprovada uma
nova Agenda de Desenvolvimento Global,
para 2015-2030, com 17 ODS. Na nova
Agenda, os direitos da criança
permanecem no centro, sendo reforçada a
abordagem baseada nos direitos. É de

Na Cooperação Portuguesa, a promoção
dos direitos da criança constitui uma das
duas áreas transversais da política de
cooperação, segundo o Conceito
Estratégico da Cooperação Portuguesa
2014-2020 (Resolução do Conselho de
Ministros n.º 17/2014)
“A cooperação portuguesa deverá
constituir um instrumento importante para
a promoção e defesa dos direitos da
criança. Os desaﬁos ligados à criança são
diversos, nomeadamente a saúde, a
educação e a formação, a integração social,
a luta contra crimes como o tráﬁco de seres
humanos e a exploração sexual bem como
a luta contra o trabalho infantil. Assim, deve
ser dedicada especial atenção às crianças já
que estas se encontram particularmente
expostas a riscos suplementares. Deverá
assim prosseguir uma abordagem global da
proteção e da promoção dos direitos da
criança nos países parceiros”.

Crianças paquistanesas
regressam de uma escola
em Peshawar, reaberta
cerca de um mês após um
ataque dos militantes
talibãs, em janeiro de
2015, que vitimou 136
estudantes.
Peshawar, Paquistão.
© Bilawal Arbab – LUSA
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FACTOS&DADOS
Pobreza
– 470 milhões de crianças com idade
inferior a 18 anos continuam a viver
abaixo do limiar de pobreza extrema
(1,25 dólares por dia).
Educação
– O número de crianças sem frequência
do ensino primário diminuiu de 104

milhões, em 1990, para 58 milhões, em
2012; constata-se todavia que não foi
atingida a meta do ensino primário
universal, prevista nos ODM;
– As taxas de literacia juvenil
aumentaram significativamente, mas
cerca de 125 milhões de jovens (15-24
anos) continuam sem saber ler nem
escrever;

– Ocorreu um progresso expressivo no
número de meninas que frequentam o
ensino primário, ainda assim as meninas
continuam a ter 1,7 vezes mais
probabilidades de não obterem
competências básicas de leitura e
escrita.

Saúde
– O número de mortes de crianças com
idade inferior a 5 anos diminuiu em
mais de 50%, desde 1990, mas, em 2013,
continuaram a morrer 6,3 milhões de
crianças;
– O número de crianças com idade inferior
a 5 anos subnutridas desceu 42%, desde
1990, mas mais de 99 milhões delas
continuam a padecer de subnutrição.
Segurança e proteção
– Em 2012, cerca de 120 milhões de
meninas com menos de 20 anos de idade
foram forçadas a ter atos sexuais;
– Em 2012, cerca de 70 milhões de
meninas adolescentes (15-19 anos) deu

tráfico de seres humanos passou de 13%
conta de já terem sido vítimas de
para 33%.
violência física;
– Em 2012, as crianças e os adolescentes
Trabalho
com menos de 20 anos representavam
um quinto das vítimas de homicídio em – Cerca de 75 milhões de jovens (15-24
anos) encontram-se desempregados, o
todo o mundo;
que corresponde a uma taxa de
– Em 2014, 15 milhões de crianças foram
desemprego 3 vezes superior à do
envolvidas em conflitos armados;
– Mais de 6 milhões de crianças envolvidas desemprego adulto;
– O número de crianças vítimas de
em conflitos ficam gravemente feridas;
trabalho infantil diminuiu desde 2000,
– Mais de 300 mil crianças-soldado são
de 246 milhões para 168 milhões, sendo
envolvidas em conflitos armados;
que 85 milhões delas efetuam trabalhos
– Cerca de 20 milhões de crianças vivem
perigosos (171 milhões em 2000).
como refugiados ou deslocados em
resultado de conflitos armados;
– Entre 2004 e 2011, a percentagem de
crianças entre as vítimas detetadas de

Mensagens
Os direitos da criança constituem o coração dos direitos
humanos. Garantir os direitos da criança para se acautelar o
seu bem-estar e o seu desenvolvimento integral, enquanto
pessoas e cidadãos, tendo em vista o desenvolvimento
sustentável das sociedades e o reforço dos direitos humanos
como referencial ético fundamental.
As crianças e os jovens são atores centrais do
desenvolvimento. Colocar as crianças no centro dos processos
de mudança e da agenda do desenvolvimento, escutar as suas
vozes e facilitar a sua participação nas decisões.

Os direitos da criança e as especiais necessidades dos jovens
requerem políticas públicas adequadas. Assegurar que as
organizações internacionais e os governos adotam políticas
públicas e instrumentos jurídicos apropriados, e mobilizam o
máximo dos seus recursos disponíveis para o efeito.
Os direitos da criança e as especiais necessidades dos
jovens convocam todos os cidadãos. Sensibilizar,
responsabilizar e envolver os cidadãos e a sociedade civil
na efetivação e monitorização dos direitos e da satisfação
das necessidades.

Para saber mais…

Convenção sobre os Direitos da Criança direitoshumanos.gddc.pt/3_3/IIIPAG3_3_1.htm
Programa de Ação para a Juventude www.un.org/esa/socdev/unyin/documents/wpay2010.pdf
UNICEF www.unicef.org
Representante Especial do Secretário-Geral da ONU para as Crianças e os Conﬂitos Armados childrenandarmedconﬂict.un.org
Enviado do Secretário-Geral da ONU para a Juventude www.un.org/youthenvoy
Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos www.ohchr.org

Projeto LER, Moçambique.
© UCCLA – União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa
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CRIANÇASE
JOVENSNO
CENTRODO
DESENVOLVIMENTO

Um estudante desenha e escreve
numa parede, numa escola na China.
Jinjiang, China, 2009.
© Du Yan – LUSA.

C L Á U D I A S E M E D O , Embaixadora do Ano Europeu para o desenvolvimento em Portugal
Publicado no jornal Público, 19/07/2015

Lutar pelos direitos da criança é lutar
pelos direitos da humanidade.
Dizemos com muita facilidade,
esperança e certeza que as crianças são o
melhor do mundo mas esta é apenas
uma verdade teórica pois, na prática, a
realidade mostra-nos que, para muitos
milhões, ser criança significa não ter
direito sequer à vida: 470 milhões de
crianças vivem em situação de pobreza
extrema; 125 milhões de jovens não
sabem ler, nem escrever; 99 milhões de
crianças estão subnutridas; anualmente
6,3 milhões de meninas e meninos
morrem, por causas evitáveis, antes de
completar 5 anos de vida e 3 milhões de
meninas são mutiladas genitalmente;
existem mais de 300 mil criançassoldado envolvidas em conflitos
armados; diariamente 39 mil meninas
são forçadas a casar; e a lista continua.
Incompreensivelmente a soma dos
números que traduzem a realidade de
milhões de crianças e jovens espalhados
pelos quatro cantos do mundo com as
premiadas imagens que anualmente a
revelam, potenciada pelas reportagens
que nos dão conta de um mundo
construído sobre desigualdades e
assimetrias, tantas vezes mortais, não
tem sido suficiente para que haja um
maior envolvimento dos cidadãos com
estas temáticas e uma vontade política

que vá além dos cuidados paliativos a
curto prazo.
25 anos depois da Convenção sobre os
Direitos da Criança, onde as crianças são
reconhecidas como sujeitos de direito,
no ano em que celebramos os 20 anos do
Programa Mundial de Ação para a
Juventude, e termina a vigência dos 8
Objetivos do Milénio, onde os direitos
da criança estiveram no centro da
agenda, e com a aproximação do prazo
para a aprovação da nova Agenda de
Desenvolvimento Sustentável continua
a ser urgente agir.
O Relatório final da Unicef sobre os
Objetivos de Desenvolvimento do
Milénio relacionados com as crianças,
Progress for Children: Beyond Averages,
deixa bem claro que, apesar das
melhorias globais, na corrida para atingir
as metas estabelecidas, muitas vezes cega,
pela falta de indicadores que traduzam
melhor a realidade, pela incapacidade de
acompanhamento dos projetos
implementados ou pela inexistência de
mecanismos de aplicação da legislação
criada, ainda há muitas crianças e muitos
jovens que são esquecidos.
Continuamos a não ser capazes de
proteger e promover o bem estar de
milhões de crianças.
É urgente quebrar esta cadeia de
injustiça.

As crianças e os jovens são importantes
agentes de mudança e é necessário
investir nos seus direitos, à vida, à
educação, à saúde, à cultura, para que
tenham acesso a ferramentas que lhes
permitam construir um futuro onde a
vida de todos os seres humanos tenha o
mesmo valor, onde as questões
ambientais sejam uma prioridade, onde
as estruturas sirvam um
desenvolvimento responsável,
sustentável e inclusivo.
É importante dar-lhes voz e permitir
que se envolvam ativamente no debate
dos assuntos que lhes dizem respeito. É
necessário que elas conheçam a
realidade, conheçam os seus direitos,
para que se possam defender e
posicionar enquanto cidadãs.
Lutar pelos direitos da criança é lutar
pelos direitos da humanidade.
Enquanto cidadãos, é fundamental
informarmo-nos e envolvermo-nos com
associações, movimentos ou
organizações não governamentais para o
desenvolvimento a uma escala local,
devemos exigir aos nossos governantes
que cumpram as promessas que fizeram
e honrem os compromissos assumidos,
nacional e internacionalmente, de ajuda
ao desenvolvimento e que criem
mecanismos institucionais para a defesa
dos direitos humanos, podemos

continuar a sensibilizar as empresas para
a responsabilidade que têm perante a
sociedade e para o facto de que o
investimento numa criança é o melhor
dos investimentos, uma vez que tem
impacto na família, na comunidade e na
sociedade.
Não existe revelação mais nítida da alma
de uma sociedade do que a forma como esta
trata as suas crianças.
A pior crise que atravessamos não é a
económica mas sim uma aguda e
profunda crise de valores e a única
forma de a superar é investir na
instrução e na construção de cidadãos.
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Crianças de Vila Malanza
passaram a ter um espaço
educativo que lhes permite
crescer acompanhadas,
fazer descobertas e ganhar
vontade para estudar. A
nova creche, desejada pela
comunidade desde 1975,
nasceu ﬁnalmente em 2014
graças ao papel construtor
de pontes desempenhado
pelos voluntários que,
residindo na própria
comunidade, juntaram pais,
Estado e forças locais.
Crianças em Vila Malanza,
São Tomé e Príncipe.
© Leigos para o
Desenvolvimento

NÓS,JOVENS,
TAMBÉMSOMOS
AGENTESDE
DESENVOLVIMENTO!
S A M U E L C A E T A N O V I L E L A , Conselho Nacional de Juventude.
Publicado em julho de 2015 em diversos jornais regionais

O termo “Desenvolvimento” pode ser
usado nos mais diversos contextos e é
alvo das mais variadíssimas
interpretações, mas encontra-se
eminentemente associado a uma ideia de
futuro! A construção de um futuro mais
próspero não é um exclusivo da
juventude, mas os jovens serão, sem
dúvida, os principais beneficiários do
futuro que se pretende construir. É por
este motivo que vemos como
fundamental o reconhecimento dos
jovens, enquanto importantes agentes
deste processo de desenvolvimento.
A ONU já reconhece os jovens enquanto
agentes de mudança social desde há várias
décadas. Porém, são ainda muitos os
obstáculos com que os jovens se deparam
no que concerne a uma participação
plena, efetiva e construtiva na sociedade.
É neste sentido que o empoderamento
dos jovens constitui uma das principais
linhas de atuação do Conselho Nacional
de Juventude, a plataforma que
representa a voz da juventude em
Portugal e que celebra 30 anos de
existência em 2015.
Cremos que o empoderamento dos jovens
é uma aposta que trará benefícios a longo

prazo. No entanto, a ideia de que o
empoderamento dos jovens consiste,
apenas, em envolvê-los nos processos de
discussão e tomada de decisão de políticas
de juventude é redutora. Temas como a
educação ou o acesso ao emprego digno
surgem frequentemente como temas do
interesse dos jovens. Contudo,
negligenciar o papel dos jovens na
discussão de outros temas, como por
exemplo, a saúde ou a justiça, é
negligenciar contributos que podem ser
tão igualmente válidos e relevantes
quanto os de outros atores sociais.
Por conseguinte, no âmbito da
construção de um futuro que se pretende
mais próspero, acreditamos que os jovens
devem ser encarados como participantes
plenos do processo de desenvolvimento e
os objetivos estabelecidos para 2030
devem, assim, ser alvo de uma abordagem
holística e transversal.
A participação dos jovens deve, contudo,
ser encarada ela própria como um
processo que necessita ser pensado e
devidamente estruturado. São várias as
iniciativas que têm vindo a ser
desenvolvidas neste sentido e o
empoderamento dos jovens tem sido um

tema constante na agenda europeia.
Ainda assim, como base deste processo de
empoderamento, é crucial o aumento do
investimento na educação formal, assim
como o reconhecimento e a validação da
educação não-formal.
Independentemente dos diferentes
contextos socioeconómicos em que se
encontrem inseridos, os jovens aspiram a
uma participação plena, efetiva e
construtiva na sociedade. Porém, para que
tal seja possível, o desenvolvimento das
capacidades dos jovens, nomeadamente
do seu pensamento crítico, é
fundamental. Jovens educados,
sensibilizados, conscientes, autónomos e
saudáveis serão sempre agentes positivos
de mudança.
Um novo ímpeto à delineação e
implementação de políticas e programas
de juventude, a todos os níveis, irá
influenciar positivamente as condições
sociais e económicas e o bem-estar
presentes, mas também futuros.
Construir um futuro mais próspero é algo
que implica todos e todas e nós, jovens,
fazemos questão de participar!
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As catástrofes naturais, as guerras e os conﬂitos têm efeitos devastadores nas populações, privando-as dos
elementos básicos de subsistência e impedindo-as de realizarem o seu potencial e de viverem uma vida digna.
A ajuda humanitária assegura a sobrevivência das populações atingidas por uma crise, dando resposta a
necessidades básicas: alimentação, abrigo, água potável e proteção física. Contribui também para prevenir e
reforçar a capacidade de resposta das populações e dos países para quando ocorram tais situações. Deve ser
uma questão de dignidade humana, não política.

AJUDAHUMANITÁRIA
“A ajuda humanitária constitui uma expressão fundamental do valor universal da solidariedade
entre os povos, bem como um imperativo moral”.
Consenso Europeu em Matéria de Ajuda Humanitária, 2007

Cheias em Nowshera
Paquistão. © Nações Unidas. Exposição Digital "O Desaﬁo do Desenvolvimento",
Instituto Marquês de Valle Flor.

82

83
Voluntário caminha entre os destroços causados
pelo tufão Haiyan no dia 8 de novembro de
2013, nas Filipinas. A AMI enviou equipa de
humanitários para Tacloban, uma das cidades
mais afetadas pela catástrofe. Cerca de 620 mil
pessoas ﬁcaram desalojadas na sequência desta
tragédia.
Tacloban, Filipinas.
©Tiago Swart. Tacloban / AMI

A ajuda humanitária procura salvar vidas
e aliviar o sofrimento da população
afetada por crises, respeitando os
princípios humanitários (humanidade,
imparcialidade, neutralidade e
independência).
As imagens de conflitos e desastres que
diariamente enchem os jornais e os écrans
das nossas televisões são uma prova
constante da crescente complexidade e
vulnerabilidade do mundo em que
vivemos. E, à medida que a escala dos
desastres naturais e conflitos aumenta,
infelizmente, as necessidades
humanitárias são também amplificadas. O
resultado é que as organizações
humanitárias estão a ser assoberbadas
pelo elevado número de crises e pessoas a
necessitar de ajuda, carecendo cada vez
mais de recursos adicionais para
responder apenas às necessidades básicas
das populações mais afetadas. Ao mesmo
tempo, verifica-se uma grande pressão
nos doadores para reduzir o seu
orçamento humanitário ou, pelo menos,
justificar o valor de cada euro gasto.

Estes conflitos e desastres afetam
desproporcionalmente os países, as
comunidades e as pessoas mais
vulneráveis, nomeadamente mulheres e
crianças. É estimado que 97% das mortes
devido a desastres naturais ocorra em
países em desenvolvimento. Um exemplo
desta realidade foi o terramoto de 2010 do
Haiti que provocou uma perda de vida de
200.000 pessoas enquanto no Chile um
terramoto de maior intensidade, apenas
algumas semanas mais tarde, custou a
vida a um número muito inferior de
pessoas (cerca de 500).
É pois essencial que se possa ir além da
resposta às necessidades imediatas dos
desastres e conflitos e investir em
prevenção e preparação contra riscos de
catástrofes, uma característica
fundamental das sociedades resilientes,
criando condições para um
desenvolvimento sustentável. A palavra
investir é aqui realmente crucial: foi
demonstrado que, em média, cada euro
atribuído a atividades de redução de
riscos e prevenção significa uma

poupança de cerca de 4 a 7 euros na
resposta pós-crise.
Criar ou promover resiliência nas pessoas,
famílias, comunidades e países mais
vulneráveis tem por objetivo aumentar a
sua capacidade de gerir mudança, através
da manutenção ou transformação das
suas condições de vida, face a choques e
desastres como fenómenos climáticos
extremos, erupções vulcânicas,
terramotos, seca ou conflitos, sem
comprometer as suas perspetivas a longo
prazo. É pois um objetivo que requer um
compromisso de toda a sociedade
(governos centrais, autoridades locais,
sociedade civil, doadores, setor privado,
escolas e universidades, etc.), uma vez que
são necessárias estratégias abrangentes
(institucionais, políticas, tecnológicas,
ambientais, tecnológicos, educacionais,
culturais, de saúde, sociais, legais,
estruturais, económicas) com grande
coordenação e articulação em termos de
planeamento, mobilização de recursos e
execução, de forma a reduzir o impacto
que estes desastres têm em número de

Um habitante da localidade de Portela recolhe e salva os seus pertences da sua casa nas encostas de Chã das Caldeiras, na Ilha do Fogo,
ameaçada pela erupção do vulcão ocorrida em Novembro de 2014.
Ilha do Fogo, Cabo Verde. © João Relvas – LUSA.

vidas, sofrimento e perdas de subsistência
e modos de vida.
A resposta a crises humanitárias deve
prioritariamente ser implementada por
sistemas locais e nacionais eficazes, com
acesso aos recursos humanos e materiais

necessários para cobrir eficazmente as
necessidades básicas das pessoas afetadas
e assegurar ainda que os esforços
desenvolvidos para a sua recuperação
consigam colocar essas mesmas pessoas
no caminho para o desenvolvimento a

longo prazo, quebrando assim o círculo
da pobreza.
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COMPROMISSOS
Existem vários compromissos e
documentos enquadradores sobre ação
humanitária, nomeadamente:
– Quadro de Ação de Sendai para a
Redução do Risco de Catástrofes
(2015-2030)
Subscrito pela Assembleia Geral das
Nações Unidas, após a realização da
Terceira Conferência Mundial sobre a
Redução do Risco de Catástrofes, que
teve lugar em Sendai, Japão (março de
2015). Este Quadro-Ação é um acordo
voluntário de 15 anos que reconhece

que o Estado tem um papel primário na
redução do risco de catástrofes, mas que
essa responsabilidade deve ser partilhada
com outros parceiros, incluindo as
autoridades locais, o setor privado e a
sociedade civil. Este documento
enquadrador é o instrumento sucessor
do Quadro de Ação de Hyogo (20052015) e estabelece sete metas e quatro
prioridades principais.
– Voluntários para a Ajuda da UE
Esta iniciativa junta voluntários e
organizações de diferentes países, numa

ação conjunta, fornecendo apoio
prático no fornecimento de ajuda
humanitária e contribuindo para o
fortalecimento da capacidade local e
resiliência das comunidades afetadas
por desastres. Este programa, com um
orçamento total de 147,9 milhões de
euros, tem por objetivo fornecer 18.400
oportunidades de envolvimento nesta
área: 4.000 missões de cidadãos
europeus no terreno, 4.400 pessoas de
países afetados por desastres recebem
formação e 10.000 oportunidades de
voluntariado online.

– Consenso Europeu em matéria
de Ajuda Humanitária
Aprovado durante a Presidência
Portuguesa da União Europeia (2007),
este documento tem por objetivo
proporcionar uma visão comum para
orientar a ação da UE na ajuda
humanitária em países terceiros, a nível
tanto dos Estados-Membros como da
Comunidade. O documento enfatiza
em particular os princípios
humanitários: humanidade,
imparcialidade, neutralidade e
independência.
– Diretrizes sobre a utilização de meios
das forças armadas e da proteção civil
na resposta internacional a catástrofes
(relançadas pelo Gabinete de
Coordenação dos Assuntos
Humanitários da ONU em novembro
de 2006 e cujo processo de revisão foi
concluído a 28 de novembro de 2007) e
Diretrizes relativas à utilização dos
recursos do exército e da proteção civil
para apoiar as operações humanitárias
de emergência complexas levadas a

cabo pelas Nações Unidas (Orientações
MCDA).
– Princípios e Boas Práticas do Doador
Humanitário (GHD)
Esta iniciativa foi criada em Estocolmo
(junho de 2003) e consiste num fórum
informal e rede de doadores que facilita o
progresso coletivo em termos de princípios
GHD e boas práticas, favorecendo a
coerência e eficácia da ação dos doadores,
assim como a prestação de contas aos
beneficiários, organizações
implementadoras e contribuintes nacionais,
no que diz respeito ao financiamento,
coordenação, seguimento e avaliação.
A ajuda humanitária e de emergência é
uma das três áreas de atuação da
Cooperação Portuguesa, segundo o
Conceito Estratégico 2014-2020
(Resolução do Conselho de Ministros n.º
17/2014)
“Nesta matéria, Portugal adotará uma
abordagem integrada, em particular na
cooperação com os Estados frágeis, nos
termos previstos no Novo Acordo para o

Envolvimento Internacional em Estados
Frágeis e afetados por conﬂitos.
Decorrente da estratégia neste domínio,
será criado um mecanismo operacional de
coordenação entre as entidades com
competência ou intervenção nesta área,
partindo de um plano operacional que
contemple o enquadramento e mecanismos
de articulação interinstitucional, sobretudo
numa ótica de parceria com as
organizações da sociedade civil, com
destaque para as Organizações Não-Governamentais para o Desenvolvimento,
dada a sua presença no terreno,
ﬂexibilidade e grau de especialização.
Este esforço de coerência, coordenação e
complementaridade de esforços ao nível
nacional, nomeadamente com a
Autoridade Nacional de Proteção Civil e o
Instituto Nacional de Emergência Médica,
constitui um elemento importante para
uma atuação eﬁcaz, que se reﬂetirá ao
nível do trabalho com os países parceiros,
designadamente na integração de
temáticas relacionadas com a ajuda
humanitária, tais como a redução do risco
de catástrofes e a resiliência.”

Por cada €1 investido na prevenção
de desastres,
poupam-se €4 a €7 de
resposta/reação aos desastres.
Foto: Um homem descansa sobre um saco de arroz distribuído pelas
populações afetadas pelas cheias e pelos conﬂitos em Jowhar,
Somália. © Nações Unidas

Em 2014, a Comissão Europeia afetou 1.27
mil milhões de euros à ajuda humanitária
e proteção civil no mundo.
Essa ajuda foi canalizada através de mais
de 200 parcerias – principalmente ONG
(595 milhões €) e organismos das Nações
Unidas (452 milhões €).
Ajuda ao Nepal, no âmbito do Mecanismo
de Proteção Civil da UE – ECHO
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FACTOS&DADOS
Desastres
– Desde 2005, cerca de 700.000 pessoas
perderam as suas vidas, mais de 1,4
milhões de pessoas foram feridas e cerca
de 23 milhões de pessoas ficaram sem
abrigo, em resultado de desastres.
– Em termos globais, cerca de 1,5 mil
milhões de pessoas foram afetadas por
desastres, sendo as mulheres, crianças e
as pessoas mais vulneráveis e
desproporcionalmente afetadas.
– O número de desastres reportados
relacionados com o clima triplicou nos
últimos 30 anos.
– 81% das mortes provocadas por desastres
são em países de rendimento baixo e
médio-inferior, apesar de apenas 33%
dos desastres ocorrerem nestes países.
Conflitos
– Mais de 1,5 mil milhões de pessoas
vivem em países afetados por conflitos e

enfrentam contínuos ciclos de
violência.
– Mais de 50 milhões de pessoas estão
presentemente desalojados pela guerra e
violência.
– À medida que as alterações climáticas
interagem com outros problemas
sociais, políticos e económicos e a
competição por recursos escassos é
intensificada, o risco de conflito
violento aumenta. É estimado que
cerca de 46 países poderão ser
afetados no futuro, tornando 2,7 mil
milhões de pessoas mais vulneráveis e
em risco de perseguição e
deslocamento.
– Um terço das pessoas mais pobres do
mundo vive em países frágeis e
dilacerados por conflitos armados. É
estimado que, por volta de 2018, esse
número ascenda a metade e, por volta
de 2030, possa alcançar os 2/3.

– Em 2014, cerca de 42.500 pessoas por dia
foram forçadas a abandonar as suas
casas em busca de proteção, ora dentro
das fronteiras nacionais ou noutros
países.

Tem lugar em 2016, em Istambul,, a primeira Cimeira
Humanitária Mundial. Este evento promove o envolvimento de
todos, nomeadamente de organizações da sociedade civil,
redes de voluntariado, setor privado, indivíduos e,
principalmente, das pessoas afetadas por crises humanitárias.
A ajuda humanitária e de emergência é uma das três áreas
de atuação da Cooperação Portuguesa, que adotará uma
abordagem integrada, em particular na cooperação com os
Estados frágeis e promoverá a coordenação e coerência
nesta área.

Para saber mais…

OCHA – United Nations Ofﬁce for the Coordination of Humanitarian Affairs www.unocha.org
ACNUR www.unhcr.org
Reliefweb reliefweb.int
Projeto Esfera www.sphereproject.org
ECHO – Ajuda Humanitária e Proteção Civil, União Europeia ec.europa.eu/echo
Comité Internacional da Cruz Vermelha www.icrc.org/pt
Princípios e documentos sobre ajuda humanitária
www.instituto-camoes.pt/cooperacao-para-desenvolvimento/ajuda-humanitaria

A cooperação entre países tem de ser mais
eficaz e pensada com maior seriedade,
celeridade e vontade política.

Cláudia Semedo, Embaixadora do Ano Europeu para o Desenvolvimento
Financiamento
– Na última década, o número de pessoas
que necessitam de ajuda humanitária e
o custo de as ajudar aumentou
significativamente. À data de junho de
2015, as Nações Unidas solicitavam
cerca de 19 mil milhões de dólares
americanos para ajudar cerca de 82,5
milhões de pessoas.
– Na última década, o financiamento
internacional tem falhado
constantemente em corresponder a
cerca de 1/3 das necessidades
humanitárias identificadas nos apelos
das Nações Unidas.

Mensagens
O número de desastres e conﬂitos está a aumentar e afeta
desproporcionalmente os países, as comunidades e as
pessoas mais vulneráveis, nomeadamente mulheres e
crianças.
É essencial que se possa ir além da resposta às necessidades
imediatas dos desastres e conﬂitos e investir em prevenção e
preparação contra riscos de catástrofes, uma característica
fundamental das sociedades resilientes.
Criar resiliência nas pessoas, famílias, comunidades e países
mais vulneráveis é um objetivo que requer um compromisso
de toda a sociedade (governos centrais, autoridades locais,
sociedade civil, doadores, setor privado, escolas e
universidades).

DIREITOÀ
VIDA
Publicado no jornal Público, 17/08/2015

O sismo e tsunami do Oceano Índico
que, em 2004, inundou a Indonésia, o
terramoto que, em 2010, abalou o Haiti
ou a guerra na Síria que, segundo o
Observatório Sírio dos Direitos
Humanos, já provocou a morte de mais
de 240 mil pessoas são apenas três
exemplos de catástrofes que nos fazem
colar à televisão, durante dias a fio, à
espera de saber as causas, a dimensão e as
consequências de tragédias que deixam
um rasto de morte e marcas profundas na
comunidade mundial.
Três acontecimentos que convocam o
nosso espírito de solidariedade e
compaixão. Três momentos em que a
resposta à habitual pergunta, “Mas o que
é que eu posso fazer?” surge natural e
imediatamente. Aparecem muitos
voluntários, os objetivos dos habituais
apelos telefónicos são superados, as
roupas mais gastas saem dos armários, as
conservas, pacotes de arroz, de massa e
feijão voam das prateleiras dos
supermercados para bancos alimentares.
Todos queremos ajudar e muitas vezes
não sabemos como. Uma onda de
produtos, muitos obsoletos e sem
cabimento, entope as organizações e
torna o processo de escoamento moroso,
pela necessidade de cuidada seleção. E o
tempo vai passando, as imagens vão
perdendo o impacto que a novidade
provoca, as reportagens vão diminuindo
a frequência com que passam e a
normalidade instala-se lenta mas
eficazmente. E desligamos, talvez no
momento em que os países que foram
afetados mais precisam de nós para

reerguer as suas infraestruturas. Mas,
para isso, neste nós tem de caber muito
mais do que a vontade pessoal de cada
cidadão. Há que reunir esforços entre os
governos centrais, as autoridades locais, a
sociedade civil, o setor privado e os
centros de pensamento para que surjam
estratégias concertadas e a longo prazo
no sentido de um desenvolvimento
sustentável.
A ajuda humanitária é acionada em
situações de emergência e tem como
propósito salvar vidas, aliviar o
sofrimento e preservar a dignidade
humana das populações durante e após as
crises, mas também prevenir e reforçar a
capacidade de resposta para quando
ocorram tais situações.
É necessário cuidar dos sobreviventes e,
numa lógica de autonomização, criar
condições para o retorno à vida normal
mas é fundamental que se invista na
prevenção pois, só assim, é possível
diminuir o impacto destas catástrofes
que afetam desproporcionalmente os
países, as comunidades e as populações
mais vulneráveis.
97% das mortes devido a desastres
naturais acontece em países em
desenvolvimento; um terço das pessoas
que se encontram em situação de pobreza
extrema vive em países frágeis e
dilacerados por conflitos armados; não é
por acaso, nem por desígnio divino.
As desigualdades económicas revelam-se
nas formas mais brutais. O fosso é cada
vez mais profundo, a bola de neve
agiganta-se e faz cada vez mais vítimas à
sua passagem.

Os países economicamente menos viáveis
não conseguem agir para além da
sobrevivência diária, daí a preparação
para situações de risco ficar para segundo,
terceiro ou em nenhum plano.
Veja-se o exemplo do terramoto do Haiti,
onde morreram mais de 200 mil pessoas.
Poucas semanas depois, um terramoto de
maior magnitude atingiu o Chile, país
com melhor condição, e o número de
baixas não ultrapassou as 5 centenas.
É urgente equilibrar a balança do direito
à vida.
A cooperação entre países tem de ser mais
eficaz e pensada com maior seriedade,
celeridade e vontade política.
Não podemos continuar a olhar para o
lado e assobiar como se nada fosse
enquanto milhares de pessoas se
entregam ao mar e à morte como único
recurso possível.
O aumento das catástrofes naturais e dos
conflitos armados, na sua maioria
provocados pela competição por recursos
escassos, tem de nos fazer parar para
repensar a forma como interagimos com a
natureza e entre pares.
Não há igualdade ou justiça possíveis
enquanto todas as vidas não valerem
exatamente o mesmo.
É urgente que olhemos para as
necessidades do outro como se nossas
fossem.
É urgente que exijamos o respeito pela
vida do outro como se da nossa se
tratasse.
É urgente que pensemos em prevenir em
vez de remediar.
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UMAHUMANIDADE
PARTILHADA

Hoje sabemos, mais e melhor do que nunca, o que
se passa em cada canto do mundo, como isso afeta
as pessoas e fere a nossa humanidade comum e,
sobretudo, como responder de forma eficaz. Não salvar
uma vida é, cada vez mais, um ato informado.

M Ó N I C A F E R R O , docente do Instituto Superior
de Ciências Sociais e Políticas
Publicado no Observador a 19/08/2015, a propósito do Dia Internacional da Ajuda Humanitária

Recordo 19 de Agosto de 2003. Recordo a
morte de Sérgio Vieira de Mello, chefe da
Missão da ONU no Iraque, mas que eu
havia conhecido em Fevereiro de 2002 em
Díli como Representante Especial do
Secretário Geral das Nações Unidas para
Timor Leste. Recordo o atentado contra o
Hotel Canal, em Bagdade, e que causou a
morte a 22 elementos do pessoal das
Nações Unidas e fez mais de 150 feridos –
um ataque que haveria de servir de
motivação para, no ano seguinte, a
Assembleia Geral da ONU proclamar o
dia 19 de Agosto como o Dia
Internacional da Ajuda Humanitária e o
ter dedicado aos que dedicam a sua vida, e
por vezes a perdem, a cuidar, a levar a
ajuda aos que mais dela necessitam.
E é Agosto, no âmbito do Ano Europeu
para o Desenvolvimento (2015) celebrado
sob o lema ‘o nosso mundo, a nossa
dignidade, o nosso futuro’, o mês
dedicado à Ajuda Humanitária.
A ajuda humanitária traduz toda e
qualquer ação que contribua de forma
imediata e eficaz para minimizar os
efeitos de crises naturais ou provocadas
pela ação humana junto das populações
diretamente afetadas (adaptado do site do
Camões, Instituto da Cooperação e da
Língua).
Nunca como no imediato rescaldo da II
Guerra Mundial – e do esforço colossal de
assistência humanitária que foi necessário
mobilizar – o mundo registou um número

tão elevado de pessoas em situação de
emergência humanitária. São mais de
1.200 milhões de pessoas as que vivem em
países frágeis e afetados por conflitos e,
em termos globais, foram cerca de 1,5 mil
milhões de pessoas as que foram afetadas
por desastres naturais. Na sua maioria
vivem em países em desenvolvimento,
sem recursos para responder às
necessidades arroladas e sem respostas
internacionais que lhes permitam
garantir a dignidade a esses milhões de
seres humanos, alguns deles refugiados –
logo sem poderem contar com a proteção
dos países dos quais são nacionais…
conseguem imaginar situação de maior
vulnerabilidade, de falta de fé no futuro?
E são muitas destas pessoas as que partem
dos seus lares ou de um dos vários campos
(de acolhimento, de refugiados, de
transição – chamem o que lhe chamarem
não são substitutos dos projetos de vida
que se viram forçados a abandonar) rumo
à Europa, a essa Europa que erige a ajuda
humanitária como valor fundador.
Chegam traficados, enganados, em busca
de uma vida, deixando para trás estados
em acelerada deterioração, conflitos,
crises, fomes, perseguições, violações dos
direitos humanos e fontes de subsistência
destruídas pelas alterações climáticas.
Uma nova vaga de refugiados, dos
tipificados nas Convenções
Internacionais, mas também dos novos,
dos ambientais por exemplo, daqueles que

não têm respaldo num direito
internacional que avança de forma
demasiado lenta face à emergência dos
problemas a que tem que dar resposta.
Mas se os conceitos tardam – estão em
reformulação e vale a pena seguir o
trabalho da academia e da União Africana
nesta matéria – o financiamento esse
nunca é suficiente, tarda e as modalidades
de desembolso do mesmo deixam muito a
desejar. Se na última década aumentou o
número de pessoas que precisam de ajuda
humanitária, bem como custo dessa ajuda,
a comunidade internacional não soube
estar à altura deste desafio e responder
aos apelos humanitários lançados pelas
Nações Unidas.
E se não há nada de novo nesta
constatação – quando em 2008 passei pelo
Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento, como conselheira
política para a prevenção e reconstrução
pós-crise, e durante os anos em que
lecionei a cadeira de organização de
missões humanitárias no ISCSP, a
conversação era exatamente a mesma – a
mesma é cada vez mais inaceitável.
Hoje sabemos, mais e melhor do que
nunca, o que se passa em cada canto do
mundo, como isso afeta as pessoas e fere a
nossa humanidade comum e, sobretudo,
como responder de forma eficaz. Ora este
grau de conhecimento – vis à vis a uma
época em que estas realidades ficavam
perdidas numa qualquer agenda

humanitária, preocupação exclusiva de
organizações não governamentais que
financiávamos para apaziguar as nossas
consciências – torna a inação desumana,
imoral, criminosa. Não salvar uma vida é,
cada vez mais, um ato informado.
E é nesta consciência coletiva – a
existente e a desejável – que a
comunidade internacional tem
trabalhado, produzindo princípios e boas
práticas que orientam o “bom doador
humanitário” e aos quais Portugal aderiu
em 2006; com a União Europeia a gerar o
seu Consenso Europeu em matéria de
Ajuda Humanitária e que deve guiar a
ação dos estados membros e das
instituições; entre várias outras
iniciativas que forjam um pensamento,
uma prática e lições aprendidas que
permitem responder de forma mais eficaz
aos inúmeros desafios.
Portugal acabou de aprovar (13 de Agosto
de 2015) a Estratégia Operacional de Ação
Humanitária e de Emergência, bem como
a criação da Unidade de Coordenação de
Ação Humanitária e de Emergência, que

tem por missão implementar a Estratégia
Operacional e garantir uma adequada
coordenação das respostas de ação
humanitária.
Trata-se da primeira estratégia
portuguesa nesta matéria e que há muito
era apontada como fundamental para
potenciar uma das áreas às quais a
cooperação portuguesa já dedicava uma
parte significativa da sua atenção e dos
seus recursos.
Mas por muito avisadas e inovadoras que
as respostas sejam, elas carecem de uma
abordagem holística e multilateral, e
flexível. Cada crise encerra em si um
desafio hipercomplexo, com uma
multitude de respostas possíveis, mas que
devem ser sempre desenhadas de baixo
para cima e apropriadas nacionalmente,
recusando as repostas concebidas de fora
para dentro, mais orientadas para as
disponibilidades dos doadores do que
para as necessidades em causa. Uma
resposta que trate das causas profundas
dos conflitos – as assimetrias no acesso às
riquezas e a pobreza – e construa

sociedades resilientes. O ciclo crise /
resposta pode e deve ser quebrado e é
nisso que a comunidade internacional
tem que estar empenhada.
Por outro lado, perante as mais
mediatizadas crises prova-se claro que
uma resposta puramente securitária,
como tem sido a tentação de tantos, não
chega sequer para perceber o problema e
apenas serve para o reduzir a um
argumentário que faz pouco pela
solidariedade europeia – para não dizer
que a corrói, instilando o medo nas
sociedades de acolhimento. Mais uma vez
a abordagem compreensiva é
fundamental.
A solidariedade é um dever. Um dever tão
fundamental como a justiça ou a garantia
de todos os direitos humanos a todas as
pessoas.
Neste Dia Internacional da Ajuda
Humanitária, as Nações Unidas desafiam-nos, numa era digital, a ultrapassar o que
nos divide, e usar o nosso poder e a nossa
responsabilidade para construir uma
sociedade mais humana.
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A população mundial atingiu os 7 mil milhões em 2013. Em 2014, mais de metade da população mundial vive
nas cidades. Mais de metade dos cerca de 232 milhões de migrantes mundiais vive em países de baixo e
médio rendimento. A maioria é forçada a migrar devido a catástrofes e diﬁculdades económicas. Cerca de 60
milhões de refugiados ou de pessoas deslocadas no interior do seu país em todo o mundo não têm outra
alternativa senão partir. No nosso mundo interdependente, é essencial agir e cooperar a nível internacional se
quisermos preservar os direitos humanos.
A movimentação contínua de pessoas desaﬁa a Europa a ser mais ambiciosa e a explorar políticas e práticas
que sejam inovadoras e eﬁcazes, a proteger os Direitos Humanos dos migrantes, a tomar medidas para
promover a migração legal e a minimizar os efeitos negativos da migração irregular. Quando devidamente
promovidas e enquadradas, as migrações são um fator preponderante de Desenvolvimento, quer para os
países de origem, quer para os países de destino.

MIGRAÇÕESE
DEMOGRAFIA
“Toda a pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu,
e o direito de regressar ao seu país.”
Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948

Campo de refugiados,
Agosto de 2015. © Comissão Europeia
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As migrações constituem um dos
principais fatores de mudança na
humanidade e, simultaneamente, uma das
mais importantes formas de conexão
entre as pessoas. Os fenómenos da
globalização e as atuais transformações
demográficas têm marcado decisivamente
os movimentos migratórios, exigindo
novas formas de diálogo e cooperação
internacionais, que colocam desafios
adicionais aos políticos e decisores
nacionais de todo o mundo. Mais ainda, a
própria globalização e a maior facilidade
de comunicação têm vindo a promover
uma maior interligação entre os países,
tornando as suas populações mais
conscientes acerca das disparidades
nacionais e regionais e, daí, acerca das
reais oportunidades de ascensão
económica e social, decorrentes da
decisão de emigrar. Encontramo-nos
naquilo a que o Secretário Geral das
Nações Unidas Ban Ki-moon se refere de
era da mobilidade, onde um número cada
vez maior de pessoas atravessa as suas
fronteiras nacionais, em busca de uma
nova vida.
Há que ter em conta, porém, que nem
sempre a decisão de emigrar resulta de
uma escolha formada e de um desejo de
atingir uma melhoria substancial nas suas
vidas. Parte dos fenómenos migratórios
resultam de um imperativo
substancialmente diferente, de um
desespero ou outra força maior e que
naturalmente exige respostas
substancialmente diferentes.
No quadro das Nações Unidas os
migrantes são considerados como um
grupo vulnerável da população, estando
especialmente sujeitos a vulnerabilidades
estruturais que se traduzem em maiores
entraves jurídicos ou de outra ordem no
exercício de escolhas e na reivindicação
dos seus direitos a apoio e proteção em
caso de crises. A única forma de assegurar
um progresso resiliente e sustentável
passa, pois, por colocar a redução das
vulnerabilidades no centro das futuras
agendas do desenvolvimento. É neste

espírito que a definição da Nova Agenda
para o Desenvolvimento 2030 e dos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável constitui
uma oportunidade acrescida para incluir
uma referência específica aos desafios
resultantes dos movimentos migratórios e
à importância de entendermos as
migrações como um fator positivo do
desenvolvimento.
Uma abordagem que vise uma integração
mais coerente entre as questões das
migrações, da demografia e do
desenvolvimento pressupõe, igualmente,
colocar as pessoas no centro das
preocupações, procurando assegurar os
direitos das populações e contribuir para
o progresso equitativo e sustentável das
sociedades. O reforço diálogo e
cooperação entre os povos constituem
vetores essenciais para o estabelecimento
de pontes de reflexão e entendimento
acerca de todas estas realidades e de
promoção de políticas que coloquem
também a defesa dos direitos humanos no
centro da agenda para o desenvolvimento.
Os fenómenos migratórios de hoje
revestem-se de grande complexidade. Não
só as populações dos países mais pobres
emigram para os países considerados
ricos, mas assiste-se também a
movimentos migratórios das sociedades
ditas desenvolvidas para as economias
emergentes, para além da grande
importância da migração Sul-Sul – a qual
representa 33% da migração global
(segundo a OIM). Esta migração
encontra-se relacionada não só com a
procura de trabalho, mas igualmente com
questões mais complexas, como os
conflitos, a insegurança ou os fatores
ambientais (alterações climáticas),
exigindo-se respostas adequadas a cada
situação específica e uma verdadeira
coordenação de esforços internacionais.
De acordo com as Nações Unidas, as
maiores movimentações populacionais no
mundo ocorrem, porém, dentro dos
próprios países, constituindo aquilo a que
se designa por migrantes internos, os quais
representam cerca de 740 milhões de

pessoas em todo o mundo.
Temas como o emprego/desemprego,
mobilidade laboral, desequilíbrios
populacionais, direitos humanos,
exploração e tráfico humano, migrações e
alterações climáticas, papel das diásporas
e das remessas no desenvolvimento e a
questão da “fuga de cérebros”, entre
outros, encontram-se hoje bem presentes
na agenda internacional da cooperação
para o desenvolvimento, pelo que seria
irresponsável negar a profunda relação
que existe entre todos estes fatores,
nomeadamente entre os fenómenos
migratórios e o processo de
desenvolvimento, sem descurar a sua
interligação com as dinâmicas
demográficas.
Ao atingirmos globalmente os 7 mil
milhões de pessoas, importa olhar para os
desafios e oportunidades que tal número
representa em termos de sustentabilidade
ambiental, urbanização, acesso ao
emprego, à educação e à saúde,
desenvolvimento de infraestruturas, bem
como no que diz respeito ao equilíbrio
demográfico que importa assegurar, à
gestão sustentável dos recursos, à
prevenção de conflitos e à necessidade de
promover a segurança e a paz mundiais.
Atualmente, as tendências demográficas
encerram um conjunto de questões
complexas e diversificadas, tais como a
sustentabilidade dos modelos de
crescimento e de segurança social em
sociedades envelhecidas, a coesão social
ou o impacto da crescente urbanização e
desemprego, particularmente nas
camadas jovens. Para além disso, a
geografia internacional da pobreza está
em rápida mutação, com a maior parte da
população pobre concentrada em países
de rendimento médio e com o
crescimento da desigualdade, incluindo
nos países mais desenvolvidos. Neste,
contexto, importa refletir sobre o papel
que o rápido crescimento populacional
no hemisfério sul, com taxas muito
elevadas de população jovem, poderá
representar para os processos de

Mais de metade dos
migrantes vive em países
de baixo e médio
rendimento. Apesar
de os migrantes poderem
dar um contributo muito
dinâmico e produtivo para
as sociedades, são muitas
vezes vulneráveis e
invisíveis, constituindo
uma presa fácil da
exploração e do tráﬁco
de seres humanos.
Bangladesh, 2014. ©
Alfredo Cunha. AMI –
Assistência Médica
Internacional

94

Desenvolvimento, por contraposição com
países que se debatem hoje com o
acentuado decréscimo da população
jovem, aliado ao envelhecimento da sua
população.
A posição de Portugal
A cooperação portuguesa tem estado
especialmente atenta a estas dinâmicas,
posicionando-se como um importante
interlocutor, quer no contexto bilateral –
com os seus principais parceiros da
cooperação – quer enquanto país que
participa nos principais fora
internacionais onde estas temáticas são
discutidas e negociadas, tais como a União
Europeia, a OCDE e as Nações Unidas.
No contexto da negociação e definição da
Agenda Global de Desenvolvimento,
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Portugal apoiou a inclusão das migrações
como um elemento crucial. Como país
conhecedor dos desafios inerentes aos
fenómenos migratórios – quer enquanto
país de emigrantes, quer enquanto
destino de imigrantes – Portugal defende
que a proteção dos direitos humanos dos
migrantes é uma prioridade política
transversal e que todos os meios deverão
ser postos em prática para combater todas
as formas de tráfico de seres humanos,
assim como todos os tipos de exploração
laboral.
Portugal é, ainda, internacionalmente
referenciado como um país que promove
a migração segura e protegida e que
assegura a proteção dos direitos dos
migrantes, apoiando as populações
migrantes mais vulneráveis,

inclusivamente no domínio da saúde e da
educação. Todo este trabalho deriva da
ação conjunta de diversas instituições
nacionais e internacionais, públicas e
privadas, sendo de destacar o papel fulcral
desempenhado pelo Alto Comissariado
para as Migrações.
Como organismo coordenador da política
de cooperação para o desenvolvimento, o
Camões I.P. possui a responsabilidade de
pugnar por uma agenda de
Desenvolvimento que tenha em conta a
nova arquitetura mundial, os seus
desafios e condicionalismos, mas que
essencialmente consiga marcar a
diferença no que toca a erradicação da
pobreza e o combate às desigualdades
mundiais, regionais e nacionais, em prol
de um mundo mais justo e equitativo.

Migrações Forçadas
Só em 2014, uma média de 42.500 pessoas
por dia tornaram-se refugiadas,
solicitantes de asilo ou deslocadas
internas, devido
a guerras e conflitos.
Se fossem a população de país, seriam
a 24ª nação mais populosa do mundo.
Mais de 80% destas pessoas são acolhidas
por países em desenvolvimento.
Foto: Refugiados caminham junto de um campo no Sahara Ocidental
2003. © UN Photo/Evan Schneider

COMPROMISSOSINTERNACIONAIS
Para além do enquadramento geral da
Declaração Universal dos Direitos
Humanos (1948), que determina que
“todos os seres humano podem invocar os
direitos e as liberdades proclamadas na
presente Declaração, sem distinção alguma,
nomeadamente de raça, cor, sexo, língua,
religião, opinião pública ou outra”, existem
outros compromissos internacionais
sobre a temática migratória, os quais
foram igualmente subscritos por
Portugal, tais como:

Organização Internacional do Trabalho
Convenção n.º 97 da Organização
Internacional do Trabalho, relativa aos
trabalhadores migrantes (1999), que
procura assegurar a proteção dos
trabalhadores migrantes e dos membros
da sua família no país de destino.
Convenção n.º 143 da Organização
Internacional do Trabalho, relativa às
migrações em condições abusivas e à
promoção de igualdade de
oportunidades e de tratamento dos

trabalhadores migrantes (1975), no
âmbito da defesa dos direitos
fundamentais do homem e de todos os
trabalhadores migrantes.
União Europeia
Convenção Europeia Relativa ao Estatuto
Jurídico do Trabalhador Migrante (1977),
destinada a regulamentar a situação
jurídica dos trabalhadores migrantes
originários dos Estados Membros do
Conselho da Europa.

Nações Unidas
Convenção Relativa ao Estatuto dos
Refugiados (1951), também designada
Convenção de Genebra, na qual se
define a concessão do direito de asilo e o
termo “refugiado”.
Protocolo Adicional à Convenção das
Nações Unidas contra a Criminalidade
Organizada Transnacional, contra o
Tráfico Ilícito de Migrantes por Via

Terrestre, Marítima e Aérea (2000), que
procura prevenir e combater a
introdução clandestina de migrantes por
via terrestre, marítima e aérea, exigindo
uma abordagem global e internacional,
incluindo a cooperação, a troca de
informações e outras medidas
apropriadas, de natureza social e
económica, designadamente a nível
nacional, regional e internacional.

Resolução AGNU 69/167, fevereiro
2015, que reitera a importância do
respeito pelos direitos humanos de
todos os migrantes, independentemente
do seu estatuto migratório. Portugal foi
o único país da União Europeia a
assinar esta Resolução das Nações
Unidas.

Demografia
– Em 1950, a população mundial estava
estimada em cerca de 2,6 mil milhões de
pessoas. Segundo estimativas das
Nações Unidas, esse valor atingiu os 5
mil milhões em 1987, 6 mil milhões em
1998 e 7 mil milhões em 2011, podendo

atingir os 9 mil milhões em 2043 e 10
mil milhões em 2083.
– Enquanto países mais desenvolvidos
vivem uma diminuição global da sua
população, os países em
desenvolvimento assistem a um
crescimento populacional
significativo, sendo expectável que esse
aumento persista ao longo dos
próximos anos.
– Segundo o Fundo das Nações Unidas
para a População, a média mundial da
Taxa Geral de Fecundidade no período
2010-2015 foi de 2.0, mas na África
Subsaariana essa taxa atingiu os 5.0. Em
muitos países em desenvolvimento, 50%
da população ou mais tem menos de 15
anos de idade, devidos aos maiores
níveis de fecundidade e mortalidade.
– A população urbana no século XX cresceu
de 220 milhões para 2.8 mil milhões, mas
nas próximas décadas a escala de
crescimento urbano será sem precedentes;
em 2030 a população urbana em África e
na Ásia será o dobro do que era em 2000.

FACTOS&DADOS
Migrações
Migração consiste no deslocamento de
indivíduos dentro de um espaço
geográfico, de forma temporária ou
permanente. Esses fluxos migratórios
podem ser desencadeados por vários
motivos, de entre os quais económicos,
culturais, religiosos, políticos e naturais.
Uma em cada sete pessoas no mundo são
migrantes, ou seja, 1000 milhões de
pessoas.
Refugiados e Deslocados
– 60 milhões de pessoas. Este é o número
atual estimado de refugiados e
deslocados, o maior desde a II Guerra
Mundial, o qual tem aumentado nos
últimos anos em todas as regiões do
mundo, em resultado da instabilidade,
dos conflitos, da pobreza e das
perseguições (há apenas uma década,
eram 37,5 milhões).
– Só em 2014, uma média de 42.500 por
dia tornaram-se refugiadas, solicitantes
de asilo ou deslocadas internas, boa
parte devido ao conflito na Síria. Em
todo o mundo, 1 em cada 122 pessoas
estão numa destas situações – se fossem
a população de país, seriam a 24ª nação
mais populosa do mundo.
– Em 2014, só 126.800 refugiados
conseguiram regressar aos seus países
de origem, o menos número dos últimos
30 anos.
– Metade dos refugiados no mundo são
crianças (até aos 18 anos)

Trabalhadores cambojanos recebem os seus
cartões de identiﬁcação no Centro de Registo de
Trabalhadores Migrantes, no Departamento de
Segurança Social Provincial de Samut Sakhon, a
sudoeste da capital da Tailândia. Este é o primeiro
centro para regulação do trabalho migrante no
país e destina-se a migrantes de Myanmar, Laos e
Camboja, estando já sobrecarregado pela grande
aﬂuência de pedidos de registo.
Banguecoque, 2014.© Narong Sangnak – LUSA

Efeitos do rápido crescimento
populacional:
– Diﬁculdades de acesso à Educação
e Emprego
– Crescimento urbano acelerado e massivo
– Aumento do numero de extremamente
pobres
– Pressão na procura de alimentos e
degradação do meio ambiente
– Estímulo para a exarcebação da
desigualdade de rendimentos
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Mensagens

1 em cada 7 pessoas no
mundo são MIGRANTES

232 milhões
de migrantes
internacionais

40% Sul-Norte

+

740 milhões
de migrantes
internos (dentro
de um país)

=
33% Sul-Sul

1000 milhões
de migrantes
no mundo

22% Norte-Norte

5% N-S

Dados: Organização Internacional para as Migrações (OIM), dezembro de 2014

A complexidade do fenómeno migratório
As teorias que evidenciam única e exclusivamente os fatores
económicos como os únicos determinantes dos fenómenos
migratórios são redutoras e não reﬂetem a realidade.
Torna-se urgente reforçar o binómio
migração-desenvolvimento
Olhar para os potenciais benefícios que a migração poderá
trazer não só para os migrantes de per si, mas também para
os seus países de origem e para os países de destino
permite promover uma visão mais holística e abrangente do
fenómeno migratório e, consequentemente, desenvolver
diálogos mais racionais e construtivos entre os países em
causa, em prol de uma maior e melhor partilha da
prosperidade do mundo.
Migração como um fator de Desenvolvimento
As migrações e os recursos que as mesmas poderão gerar em
termos de investimento das diásporas, remessas dos
migrantes, conhecimentos e capacidades adquiridos,
constituem fatores muito importantes não só no que respeita
o desenvolvimento humano, mas também em termos de

desenvolvimento local e nacional e maior resiliência
relativamente aos riscos económicos e ambientais.
Uma maior coerência de políticas
Dada a complexidade da matéria, torna-se essencial assegurar
uma maior coerência entre as temáticas das migrações e do
desenvolvimento, no sentido de permitir uma visão mais
pluralista, holística e integrada dos fenómenos migratórios,
colocando o desenvolvimento no centro das preocupações
governativas.
Importância das dinâmicas populacionais
As dinâmicas populacionais constituem não só importantes
desaﬁos em termos de gestão governativa, mas poderão
também representar oportunidades em termos de
desenvolvimento sustentável dos países, quando enquadradas
numa estratégia política de longo prazo.
Agenda Global de Desenvolvimento pós-2015
A migração deve ser reconhecida como motor de
desenvolvimento socioeconómico e ambiental inclusivo e, a
esse título, ﬁgurar entre as prioridades da agenda em matéria
de desenvolvimento global.

Para saber mais…

Alto Comissariado para as Migrações www.acm.gov.pt
Plano Estratégico para as Migrações goo.gl/0zcaﬁ
Convenções ratiﬁcadas por Portugal
www.dgpj.mj.pt/sections/relacoes-internacionais/copy_of_anexos/convencoes-ratiﬁcadas7582
Agenda Europeia para as Migrações
ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration

Membros da minoria religiosa Yazidi chegam à
fronteira entre a Síria e o Iraque. Com a
conquista de várias localidades pelo Estado
Islâmico, a população cristã viu-se forçada a
fugir para a região curda do norte do Iraque e o
número de deslocados internos ultrapassou 1
milhão no ﬁnal de 2014.
Fishkhabour, Iraque, 2014. © STR – LUSA.
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LIBERDADE
C L Á U D I A S E M E D O , Embaixadora do Ano Europeu para o Desenvolvimento em Portugal
Publicado no jornal Público, 20/09/2015

Liberdade
Sou pela liberdade.
Uma frase simples que não suporta
adversativas.
Quando aliadas a esta afirmação, as
conjunções “mas”, “no entanto”,
“contudo”, “todavia” ou “porém” são
apenas máscaras cobardes que falham no
exercício de tentar escamotear o egoísmo
ou o medo que esvaziam as nossas
convicções.
Sou pela liberdade. Ponto. É um valor
absoluto. Não existem circunstâncias ou
valores que derrubem esta crença e
quando hasteio esta bandeira tenho a
noção da responsabilidade que esta
condição acarreta.
Sou pela liberdade na primeira, na
segunda, na terceira pessoa.
A liberdade de expressão, de acesso e de
circulação.
O Ano Europeu para o Desenvolvimento
foi dividido em doze temas. Em Setembro
falamos de Migrações e Demografia. Há
muito decidido, chega brutalmente
contextualizado.
Em todas as ruas se discute o destino dos
refugiados.
A 14 de Setembro de 1961, entra em vigor
na ordem jurídica portuguesa a IV
Convenção de Genebra na qual se define
o termo “refugiado” e onde, entre outros
artigos, Portugal assume que As pessoas
que não tomem parte diretamente nas
hostilidades, incluindo os membros das
forças armadas que tenham deposto as
armas e as pessoas que tenham sido postas
fora de combate por doença, ferimentos,

detenção, ou por qualquer outra causa,
serão, em todas as circunstâncias, tratadas
com humanidade, sem nenhuma
distinção de carácter desfavorável baseada
na raça, cor, religião ou crença, sexo,
nascimento ou fortuna, ou qualquer
outro critério análogo.
Está na lei mas, ainda que não estivesse,
este deveria ser o nosso comportamento
natural. A lei de todos os homens e
mulheres que se dizem humanos. Receber
e cuidar dos que necessitam de auxílio.
Somos tão rápidos a afirmar que somos
um povo que sabe e gosta de receber
como a dizer que não podemos fazer nada
porque a nossa situação não está fácil. E,
entre a dor de assistirmos à morte na
primeira plateia e o medo de perdermos
no dar, demoramos a agir.
1 em cada 7 pessoas são migrantes. Mil
milhões de pessoas deslocam-se por
variadíssimas razões e deveriam poder
fazê-lo livremente.
Um peixe ou um pássaro tem essa
possibilidade. Nós, seres racionais, que
lutamos pela liberdade e a reconhecemos
como condição essencial para o nosso bem
estar, aceitamos pacificamente que um
passaporte nos prenda a um pedaço de
terra. Sujeitamo-nos a condições indignas
e a vidas clandestinas quando tentamos a
nossa sorte noutros países e convivemos
serenamente, uns mais outros menos, com
a agonia dos que se encontram em
situações miseráveis porque não estão
dentro das nossas fronteiras, não
partilhamos a nacionalidade nem temos os
mesmos costumes.

Somos incoerentes na forma como
lidamos com as migrações. Temos uma
visão unilateral. Queremos que os nossos
familiares e amigos encontrem melhores
condições nos países para onde partiram,
aplaudimos o sucesso dos nossos artistas
que se internacionalizaram mas, como
estamos a sofrer os austeros efeitos de
uma crise económica mundial, assim nos
desculpamos, não queremos ser um país
de destino.
Não podemos ser pequenos quando
analisamos o mundo. Se queremos a
globalização, ela só se dá na partilha, na
mistura. Se o que realmente queremos é
ser felizes, esse é um caminho que não se
faz à custa do sofrimento do outro ou
ignorando a sua existência.
Encontro tanta riqueza e crescimento no
encontro de culturas, no abraçar o
desconhecido, no permitirmo-nos alargar
horizontes. É a diferença que promove o
debate, fortalece as ideias, desperta a
criatividade, faz avançar o pensamento e
promove a mudança, a evolução.
No caso específico de Portugal, encontra-se no distrito de Castelo Branco a região
mais envelhecida da europa. O contributo
das migrações para o aumento das taxas
de fecundidade e natalidade é estimável e
precioso. A soma e a partilha do que se
tem, acrescenta. A velha máxima “A união
faz a força” ilustra-o na perfeição.
Dizem-me muitas vezes, em tom de
crítica, que sou otimista e que tenho uma
visão utópica do mundo e das pessoas. Já
dizia Oscar Wilde “O progresso é a
realização de utopias.”

MOVIMENTOSMIGRATÓRIOS
SÃOPOSITIVOS
SEFOREM
BEMGERIDOS
M A R T A B R O N Z I N , Chefe de missão em Portugal da OIM – Organização Internacional das Migrações

Assistimos nestes dias a manifestações
que juntam espontaneamente dezenas de
milhares de pessoas na Europa em apoio
ao acolhimento de refugiados, numa
demonstração que é ao mesmo tempo de
solidariedade para com estas pessoas e de
frustração pela incapacidade dos seus
Governos darem uma resposta à altura
das circunstâncias.
A crise migratória no Mediterrâneo não é
uma situação isolada. Acresce que o
número de migrantes atingiu máximos
históricos – uma em cada sete pessoas no
mundo é um migrante hoje em dia. 60
milhões de pessoas estão a ser deslocadas
e procuram refúgio em várias partes do
mundo devido a múltiplas crises
humanitárias, a instabilidade política e
situações de perseguição. Estes fatores
obrigam-nas a saírem das suas casas em
busca de segurança e melhores condições
de vida, gerando forte pressão migratória
sobre os países de trânsito e de
acolhimento. O desespero e a falta de
canais legais alimentam a migração
irregular, agravando os riscos ao longo das
rotas migratórias e favorecendo o
mercado dos traficantes.
Também confrontada com esta realidade,
a União Europeia não tem conseguido
encontrar um consenso político para

receber e gerir os fluxos de pessoas que
chegam às suas portas. Estas são
consideradas como um peso ou até como
uma ameaça. Há muito tempo que se
assiste a uma instrumentalização política
do tema das migrações. Ao mesmo tempo
opta-se por soluções securitárias e de
contenção que dificilmente serão eficazes
e sustentáveis.
A Europa enfrenta também outra
realidade com a qual tem que lidar. Está a
envelhecer, e a população em idade ativa
está destinada a perder 7.5 milhões
pessoas até 2020, de acordo com os dados
da OCDE, com um consequente
desencontro entre necessidades laborais e
competências e qualificações disponíveis.
Estas projeções pioram se excluirmos os
migrantes deste cenário.
Então o que está a faltar ou a falhar neste
momento? Falta olhar para além da
dimensão humanitária e das respostas de
curto prazo. Falta reconhecer que a
mobilidade humana nas suas várias
formas e causas sempre existiu e
continuará a existir. Falta uma visão
objetiva e uma reflexão honesta sobre as
nossas necessidades e o contributo que as
migrações, se bem geridas, podem dar às
sociedades e às economias dos países de
acolhimento.

Apesar dos imigrantes não poderem por si
só resolver os problemas demográficos e
as assimetrias do mercado de trabalho,
deverão fazer parte da solução. Em
determinados países da Europa, inteiros
setores da económica como a saúde, as
tecnologias, o trabalho doméstico,
dependem de mão de obra estrangeira
mais ou menos qualificada para o seu
funcionamento. Quem procura os nossos
países pode dar um contributo
importante para a economia e o sistema
de proteção social. Mas isso não
acontecerá se não houver políticas
transparentes e realistas que conduzam à
criação de canais legais e seguros de
migração, ao respeito dos direitos
humanos básicos dos migrantes, num
espírito de responsabilidade partilhada
entre países de origem, trânsito e destino.
Na nova Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável, adotada
pelas Nações Unidas no fim deste
setembro, as migrações finalmente
ocupam o lugar que merecem enquanto
fator incontornável para um
desenvolvimento global inclusivo. É
essencial reconhecer que as migrações são
relevantes para a prosperidade e o
crescimento de todos os países, tanto do
Sul como do Norte do mundo.
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O direito à alimentação é um direito fundamental, mas 1000 milhões de pessoas passam fome no mundo. Isto
apesar de um terço dos alimentos produzidos para consumo humano se perder ou desperdiçar em todo o
mundo. A fome não é o resultado de uma insuﬁciência de produção, mas uma questão de condições desiguais
no acesso à alimentação e em particular no acesso à terra e aos outros recursos naturais. O facto de os
rendimentos não serem suﬁcientes para garantir uma compra adequada de alimentos também tem um papel
relevante.
A fome é um dos maiores problemas mundiais, mas é um problema solucionável. Tais soluções passam por
ajudar as populações a criarem bases sustentáveis de subsistência, apostar mais no desenvolvimento rural,
reduzir as desigualdades no acesso à terra e aos recursos disponíveis, combater a degradação dos solos e o
desperdício alimentar.

SEGURANÇAALIMENTAR
“A fome é um problema político e não técnico. O planeta produz alimentos suficientes para que todos
os seus habitantes possam alimentar-se convenientemente. (...) [Há] fome porque as riquezas são
desigualmente repartidas”
Jacques Diouf, ex-Diretor da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO)

Gambella, Etiópia.
© Ana Elisa Cascão
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A fome e a subnutrição são inimigos do
desenvolvimento humano e podem causar
instabilidade e conflitos, refletindo-se
não só na qualidade de vida das pessoas
mas também nas perspetivas de
desenvolvimento das sociedades e no
potencial de crescimento dos seus países.
Encontrar alimentos a preços
comportáveis, que promovam a saúde e a
boa nutrição, para uma população
mundial em crescimento, permanece um
grande desafio internacional. Neste
âmbito, contudo, a contradição parece
evidente: estamos no mundo onde 1 em
cada 8 pessoas passa fome, mas onde cerca
de 1/3 dos alimentos são desperdiçados.
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O direito à alimentação é reconhecido
como um direito universal. Foi pela
primeira vez reconhecido na Declaração
Universal dos Direitos Humanos em 1948
e tem sido progressivamente fortalecido
no âmbito de diversos acordos e eventos
internacionais: Pacto Internacional sobre
os Direitos Económicos, Sociais e
Culturais (1966), a Conferência Mundial
da Alimentação (1974) e a Cimeira
Mundial da Alimentação (1996 e 2002).
A primeira Cimeira Mundial da
Alimentação, realizada em 1996, debateu
um dos maiores desafios do novo milénio
– a erradicação da fome, e definiu o
conceito e referencial de Segurança

Alimentar: “situação quando as pessoas, a
qualquer momento, têm acesso físico e
económico a uma quantidade de
alimentos seguros e nutritivos, que
satisfaçam as necessidades de uma dieta
que permita uma vida ativa e saudável”.
Também denominada de Soberania
Alimentar, o conceito encerra quatro
dimensões que devem ocorrer
simultaneamente:
1) Disponibilidade física de alimentos;
2) Acesso físico e económico aos
alimentos;
3) Uso dos alimentos na dieta alimentar;
4) Estabilidade e continuidade temporal
nas 3 dimensões.

Já a insegurança alimentar pode ser
de 3 tipos: Crónica (de longo prazo e
persistente), Transitória (de curto prazo
e temporária), Sazonal (situação entre
Crónica e Transitória, geralmente
previsível).
A exposição das populações a desastres
naturais, exacerbados pelas alterações
climáticas, é uma das principais causas
da insegurança alimentar, sendo também
resultado direto de conflitos violentos ou
instabilidade política.
A ligação entre o comércio
internacional e segurança alimentar é
complexa e condicionada pelas
especificidades dos contextos regionais.
O comércio internacional e as políticas
de importação e exportação afetam a
disponibilidade e o preço dos produtos
alimentares, e desta forma condicionam
a capacidade dos mais pobres em aceder

aos alimentos. A volatilidade dos preços
internacionais dos alimentos é um fator
importante para os países em
desenvolvimento, em boa parte
exportadores de matérias-primas
alimentares (como o chá, o café, o cacau,
entre outros), como demonstrou a crise
de 2008-9. As grandes desigualdades
mundiais na redistribuição da riqueza e
o facto que a alimentação mundial estar
ligada a interesses do setor da
distribuição, do agroalimentar e do
agro-químico, contribuem para agravar a
situação.
Sabemos hoje que o crescimento
económico não é, por si só, suficiente
para acelerar a redução da fome e da
desnutrição nos países. Assim, e uma vez
que uma importante parte da população
mundial vive em meio rural, as
comunidades rurais uma relevância

particular no processo de combate à
insegurança alimentar e nutricional. Os
pequenos agricultores e a agricultura
familiar assumem particular
importância neste processo; o
crescimento agrícola com a participação
de pequenos agricultores, especialmente
as mulheres, será mais eficaz para
reduzir a pobreza extrema e a fome, e
possivelmente, aumentar os
rendimentos dos trabalhadores e criar
empregos para os pobres.
Entre os elementos chave para um
ambiente adequado à redução da fome e
da má nutrição no mundo figuram o
fornecimento de bens e serviços públicos
para o desenvolvimento de setores
produtivos, o acesso equitativo aos
recursos pelos pobres, empoderamento
das mulheres e a implementação de
sistemas de proteção social.

COMPROMISSOSINTERNACIONAIS
Declaração Universal dos Direitos do
Homem (1948), art.° 25:
“Toda a pessoa tem direito a um nível de
vida suficiente para lhe assegurar e à sua
família a saúde e o bem-estar,
principalmente quanto à alimentação(...)”.
Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura (FAO)
A Declaração de Roma, aprovada a 13 de
novembro de 1996 durante a primeira
Cimeira Mundial da Alimentação,
organizada pela FAO, que visa a diminuição
da fome para as pessoas no mundo.
Nesta Cimeira, foi consagrado o direito
de toda pessoa de ter acesso a alimentos

seguros e nutritivos. Foram estabelecidos
7 compromissos para alcançar a
segurança alimentar sustentável para
todos, bem como um Plano de Ação com
objetivos e ações relevantes para a
aplicação prática desses compromissos. A
Cimeira estabeleceu como meta a
redução para metade do número de
pessoas com fome até 2015.
Em 2002, a “Cimeira Mundial da
Alimentação: Cinco Anos Depois”
decidiu formular diretrizes de apoio à
ação dos governos para satisfazer o
direito de todos a uma alimentação
adequada; em 2004, após intensas
negociações, foram adotadas pelos

membros da FAO diretrizes sobre o
direito à alimentação.
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) 2015-2030
A nova Agenda de Desenvolvimento
Global, adotada pelos Estados Membros
das Nações Unidas em Setembro de 2015,
tem uma aplicação universal e inclui 17
Objetivos. Para além do ODS 2 – Fome
Zero e Agricultura Sustentável – outros
objetivos concorrem para essa ambição,
como é o caso do ODS 12 – Consumo e
Produção responsáveis ou o ODS 13 –
Ação contra as Mudanças Climáticas
Globais.

FACTOS&DADOS
Empoderar as mulheres é desenvolver as famílias e as comunidades.
Projeto de “Aumento da segurança alimentar e atividades produtivas de 1000 famílias em áreas rurais de Cabinda", promovido pela organização
não governamental Humana e executada pela Ajuda de Povo para Povo (ADPP) com ﬁnanciamento da União Europeia em Angola.
© União Europeia

– A proporção de pessoas subnutridas nas
regiões em desenvolvimento diminuiu
de 23,3% em 1990-1992 para 12,9% em
2014–2016. Contudo, os progressos
abrandaram na última década.

– 1 pessoa em cada 8 pessoas passa fome
(mais de 860 milhões de pessoas) por
não conseguir obter ou comprar
alimentos nutritivos em quantidade
suficiente. A maior parte está em países

em desenvolvimento, nomeadamente na
África Subsaariana (cerca de 216
milhões) e no Sul da Ásia (314 milhões).
O Objetivo de Desenvolvimento do Milénio
de reduzir para metade a população em
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situação de fome não foi atingido por uma
pequena margem.
São 72 os países que alcançaram a meta
do ODM de redução da fome.

– A subnutrição é a causa da morte de
mais de 3 milhões de crianças por ano.
Em 2012, estimava-se que 1/4 de todas
as crianças com menos de cinco anos
eram subdesenvolvidas, possuindo um
peso desadequado para a sua idade. Isto
representa uma redução significativa
desde 1990, quando 40% das crianças
eram consideradas subdesenvolvidas.
No entanto, é inaceitável que 162
milhões de crianças ainda sejam vítimas
de subnutrição crónica.
– Todos os anos, em todo o mundo 1,3 mil
milhões de toneladas de alimentos são
desperdiçados, ou seja, 1/3 de todos os
alimentos produzidos para consumo
humano.
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– Entre 2003 e 2013 os desastres naturais
que ocorreram em regiões em
desenvolvimento afetaram mais de 1,9
mil milhões de pessoas, estimando-se
que o setor agrícola tenha absorvido
cerca de 22% do impacto destes
desastres na economia, afetando a
capacidade dos países em assegurar a
segurança alimentar das populações
As perdas de alimentos representam
um desperdício de recursos utilizados
na produção, como terra, água,
energia.

– As projeções estimam que em 2050 a
população mundial exceda os 9 mil
milhões de pessoas, prevendo-se que
dois terços vivam em cidades. No
entanto, cerca de 3/4 dos pobres no
mundo vivem em meio rural onde
prevalece uma agricultura familiar ou
de pequena dimensão.

– Mais de 90% das 570 milhões de
explorações agrícolas do mundo são
geridas por um indivíduo ou uma
família, e a mão-de-obra é
principalmente familiar. Estas
explorações representam mais de 80% do
valor da produção mundial de alimentos.
Os progressos no combate a pobreza são
de forma geral mais céleres que os de
combate à fome.
Isto sucede porque as situações de fome
ocorrem nos mais pobres entre os pobres.

– Os sistemas de proteção social são
importantes instrumentos de combate à
fome. Muitos países, nomeadamente em
resultado das crises financeiras têm
vindo a implementar programas de
distribuição de apoios em espécie
focados na promoção da segurança
alimentar, nutrição, saúde e educação,
dirigidos em particular às crianças.

Mensagens
A humanidade dispõe dos recursos necessários para erradicar
a pobreza extrema no espaço de uma geração, acabar com a
fome e com todas as formas de subnutrição, tal como
estabelecido nos Objetivos Globais de Desenvolvimento
Sustentável.
O aumento da produtividade dos recursos agrícolas através
de uma intensiﬁcação sustentável é um fator essencial no
aumento da disponibilidade de alimentos e na melhoria da
segurança alimentar e nutricional.
O comércio internacional e as políticas de importação e
exportação afetam a disponibilidade e o preço dos produtos
alimentares, e desta forma condicionam a capacidade dos
pobres em aceder aos alimentos.
Os impactos das alterações climáticas e o aumento da
frequência e intensidade dos eventos meteorológicos

extremos, acentuam os desaﬁos para a segurança alimentar e
nutricional em todas as suas dimensões como sejam,
disponibilidade, acesso, utilização e estabilidade.
Nem sempre o crescimento contribui para a redução da fome
e malnutrição. O crescimento económico inclusivo aumenta o
rendimento dos mais pobres, promovendo o acesso
equitativo aos alimentos, meios de produção e recursos, em
particular aos pobres e mulheres.
Entre os elementos chave para um ambiente adequado à
redução da fome e da má nutrição no mundo estão: o
fornecimento de bens e serviços públicos para o
desenvolvimento de setores produtivos, o acesso equitativo
aos recursos pelos pobres, empoderamento das mulheres e a
implementação de sistemas de proteção social.

Para saber mais…

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) www.fao.org
Relatório Mundial sobre a Insegurança Alimentar no Mundo, 2015 www.fao.org/3/a-i4646e.pdf
1º Cimeira Mundial sobre Alimentação, 1996 www.fao.org/wfs

2015:
72 países alcançaram a meta dos
Objetivos do Milénio para
a redução da fome.
A proporção de pessoas
subnutridas em regiões de
desenvolvimento diminuiu de 23.3%
(1990-1992) para 12.9% (2014-2016)

162 milhões de crianças
são vitímas de subnutrição crónica
A promoção da soberania alimentar passa por ajudar as populações a
criarem bases sustentáveis de subsistência, apostar mais no
desenvolvimento rural, reduzir as desigualdades no acesso à terra e aos
recursos disponíveis, combater a degradação dos solos e o desperdício
alimentar.
Mulher regando campo de cebolas, em Varela, Região de Cacheu, GuinéBissau, 2015. Ações promovidas pela ONGD VIDA – Voluntariado para o
Desenvolvimento Africano.
© Fernando Mendes.

A concretização do direito à alimentação passa também por apoiar os
grupos mais vulneráveis à fome. Nos países mais pobres, paradoxalmente,
a grande maioria das pessoas que passam fome são agricultores. Praticam
uma agricultura rudimentar que não permite sequer alimentar
condignamente as suas famílias. Apoiando essas pessoas, estamos a
ajudar a resolver dois problemas em simultâneo: o da disponibilidade dos
alimentos e o da pobreza dos agregados familiares em meio rural.
Produção de Arroz em Timor Leste. Programa de Desenvolvimento Rural
IV, ﬁnanciado pela União Europeia e implementado pelo Camões I.P.
© Camões I.P.

O setor agrícola é um dos setores mais afetados
por desastres naturais, pondo em causa a
segurança alimentar das populações

1 em cada 8 pessoas passa fome
a maior parte em países em
desenvolvimento
A subnutrição é a causa
de morte de mais de 3 milhões
de crianças por ano

Anualmente, 1.3 mil milhões
de toneladas de alimentos são
desperdiçados
Os sistemas de proteção social
são importantes instrumentos
no combate à fome
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Somos incoerentes. Seja por falta de
informação, falta de valores ou por
comodismo, somos, insisto, incoerentes.
Se queremos fazer parte de um mundo
onde todas as pessoas possam viver com
dignidade, temos de nos responsabilizar
pela mudança de comportamentos.
Agricultura, Saúde, Segurança Social,
Educação, Ambiente e Economia têm de
estar alinhados numa lógica colaborativa de
forma a que as ações sejam consequentes.

COMERCOM
QUALIDADENÃO
ÉUM
LUXO,É
UMDIREITO.
ODIREITO
ÀVIDA

Há que esclarecer, informar e trabalhar
de forma concertada para que possamos
dar passos firmes no caminho do
desenvolvimento efetivo e global.
Estarmos atentos às condições de
trabalho de quem produz, à qualidade
dos produtos que consumimos ou ao
impacto ambiental que provocamos é
urgente.
É importante sabermos o que e como
estamos a consumir.

É mais fácil, e, infelizmente, em muitos
casos a única solução, dar um euro por
“fast food” do que dez euros por uma
refeição saudável, produzida e
confecionada de forma sustentável. Mas
em prejuízo de quê?
Exigirmos condições para que possamos
ser livres nas escolhas que fazemos é um
direito. Comer com qualidade não é um
luxo, é um direito. O direito à vida.

C L Á U D I A S E M E D O , Embaixadora do Ano Europeu para o Desenvolvimento em Portugal
Publicado no jornal Público, 16/10/2015

“Toda a pessoa tem direito a um nível de
vida suficiente para lhe assegurar e à sua
família a saúde e o bem-estar,
principalmente quanto à alimentação, ao
vestuário, ao alojamento, à assistência
médica e ainda quanto aos serviços sociais
necessários, e tem direito à segurança no
desemprego, na doença, na invalidez, na
viuvez, na velhice ou noutros casos de
perda de meios de subsistência por
circunstâncias independentes da sua
vontade.” Assim reza o 25.º artigo da
Declaração Universal dos Direitos
Humanos.
Sim, o direito à alimentação é um direito
universal. Um direito que anda muito
torto, quando mais de 860 milhões de
pessoas passam fome. Todos os anos, 1/3
dos alimentos produzidos para consumo
humano é desperdiçado, uma em cada
oito pessoas não tem o que comer. Por
ano, mais de 3 milhões de crianças
morrem de subnutrição. Os números
deixam-no bem claro. Todos os esforços
feitos no sentido da erradicação da fome
e da pobreza não são suficientes.

Apesar de reafirmarmos este
compromisso em pactos, cimeiras,
objetivos, campanhas, conferências e
agendas, continuamos a não conseguir
garantir que todas as pessoas tenham, a
qualquer momento, “o acesso físico e
económico a uma quantidade de
alimentos seguros e nutritivos que
satisfaçam as necessidades de uma dieta
que permita uma vida ativa e saudável”.
Para que o conceito de "segurança ou
soberania alimentar", definido na
primeira Cimeira Mundial da
Alimentação, realizada em 1996, possa
sair dos documentos e tornar-se uma
realidade global, há que exigir seriedade
no caminho para o cumprimento dos
compromissos assumidos.
Em 1966, Portugal ratificou o Pacto
Internacional sobre os Direitos
Económicos, Sociais e Culturais, no qual,
entre outras questões, assumiu que,
enquanto Estado-parte, reconhecendo o
direito de toda pessoa estar protegida
contra a fome, adotaria, “individualmente
e mediante cooperação internacional, as

medidas, inclusive programas concretos,
que se façam necessárias para: 1.
Melhorar os métodos de produção,
conservação e distribuição de géneros
alimentícios pela plena utilização dos
conhecimentos técnicos e científicos,
pela difusão de princípios de educação
nutricional e pelo aperfeiçoamento ou
reforma dos regimes agrários, de maneira
que se assegurem a exploração e a
utilização mais eficazes dos recursos
naturais. 2. Assegurar uma repartição
equitativa dos recursos alimentícios
mundiais em relação às necessidades,
levando-se em conta os problemas tanto
dos países importadores quanto dos
exportadores de géneros alimentícios”.
No entanto, Portugal encontra-se numa
peculiar posição. Para além de apresentar
características tanto de um país
desenvolvido como de um país em
desenvolvimento, apresenta desperdício
tanto na produção como no consumo, e é o
único país da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa que não tem uma
estratégia integrada de segurança alimentar.

A criação de Hortas Comunitárias têm como objetivo fundamental o aumento e a diversiﬁcação da produção hortícola nas comunidades, de forma a
proporcionar o acesso das pessoas a vegetais diversos que permitam melhorar a sua dieta alimentar e nutrição.
Horta comunitária na tabanca de Cambore, região de Gabu, Guiné-Bissau, 2014. Projeto Nhami Beldi – Promoção da Segurança Alimentar e Prevenção.
© ISU, em parceria com a Adic-Nafaia, Guiarroz e Instituto de Investigação Cientíﬁca e Tropical – IICT..
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As crises ﬁnanceira, alimentar e ambiental dos últimos anos tornam claro que algo está a falhar nas políticas
de sustentabilidade, que parecem valorizar o pilar económico em detrimento da dimensão social e ambiental.
A economia verde é especialmente importante para os países mais pobres, porque são também mais
vulneráveis a choques externos, como os provocados pelas alterações climáticas, as catástrofes naturais ou as
crises alimentares e dos combustíveis.
Se não forem tomadas medidas eﬁcazes de combate às alterações climáticas, os resultados de
desenvolvimento ﬁcarão em risco. Os objetivos de desenvolvimento sustentável e o acordo internacional
sobre o clima, adotados no ﬁnal de 2015, implicam todos os países em ações de combate e de adaptação às
alterações climáticas, bem como de respeito e preservação do ambiente. O futuro do nosso planeta depende
das ações que empreendermos agora.

DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVELE
AÇÃOCLIMÁTICA
“Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades”
Relatório “O Nosso Futuro Comum”, 1987

Rio Nilo, Etiópia.
© Ana Elisa Cascão.
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Ao falarmos de desenvolvimento
sustentável, referimo-nos a um
“desenvolvimento que procura satisfazer as
necessidades da geração atual, sem
comprometer as capacidades das gerações
futuras de suprirem as suas próprias
necessidades” (Relatório Bruntland, “O
nosso Futuro Comum”, 1987). Este
conceito, com quase três décadas de
existência, veio afirmar uma visão crítica
do modelo de desenvolvimento então em
vigor nos países desenvolvidos e
reproduzido nos países em
desenvolvimento, com forte pressão
relativamente ao uso dos recursos
naturais, sem ter em conta a capacidade
de suporte dos ecossistemas e baseado em
padrões de produção e consumo
incompatíveis com a utilização razoável
dos recursos do planeta. Procurou-se,
assim, um modelo de desenvolvimento
alternativo que promovesse o equilíbrio
da interligação entre três pilares
fundamentais: social, económico e
ambiental.
A Conferência das Nações Unidas sobre
Ambiente e Desenvolvimento (1992),
conhecida por Conferência do Rio,
Cimeira da Terra ou Eco92, teve o mérito
de colocar o Desenvolvimento
Sustentável na agenda política
internacional, preconizando uma
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mudança substancial no discurso da
comunidade internacional e dando
origem a uma comunhão mais profunda
entre os pilares referidos. No entanto, só
em 2015, na nova “Agenda para a Ação
Global”, há uma fusão da agenda
internacional de Desenvolvimento com a
agenda ligada ao Ambiente, atualizando o
conceito de desenvolvimento sustentável
e adotando os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável universais
como elo de ligação entre todos os países,
na ambição comum de “tornar a vida no
planeta melhor e com futuro”.
Neste contexto o designado “crescimento
verde”, ao direcionar para modelos de
desenvolvimento que valorizam e
reconhecem os recursos naturais como
bens essenciais ao bem-estar e sustento
das pessoas, afigura-se em conjunto com o
reforço da coerência de políticas,
primordial para se atingir o
desenvolvimento sustentável e
concretizar até 2030 os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS).
O fenómeno das alterações climáticas –
ou seja, a modificação no clima atribuível,
direta ou indiretamente, à atividade
humana, que altera a composição da
atmosfera global durante um dado
período de tempo – tem vindo a ser
identificado como uma das maiores

ameaças ambientais, sociais e económicas
que o planeta e a humanidade enfrentam
na atualidade. As alterações climáticas
estão a afetar todos os países em todo o
mundo e a influenciar, na maioria dos
casos negativamente, as economias
nacionais, vidas humanas e as
comunidades. Estas mudanças, que
incluem alterações nos padrões
meteorológicas, subida do nível médio da
água do mar, ocorrência mais frequente
de eventos meteorológicos extremos,
entre outros fenómenos, afetam de forma
mais acentuada e com mais frequência as
populações mais pobres e vulneráveis.
A ação climática implica assim, atuar
simultaneamente ao nível da mitigação,
reduzindo as emissões de Gases com
Efeitos de Estufa (GEE), e ao nível da
adaptação, minimizando a
vulnerabilidade aos efeitos negativos das
alterações climáticas. É do conhecimento
geral e está plenamente demonstrado que
as alterações climáticas constituem um
problema à escala global, pelo que as
decisões relativas quer à mitigação quer à
adaptação envolvem ações e opções a
todos os níveis da tomada de decisão, do
local ao internacional, envolvendo todos
governos nacionais.

dizia respeito à sustentabilidade ambiental,
a nova Agenda é muito mais abrangente.
Vários objetivos salientam a importância
da sustentabilidade do planeta e dos
modelos de desenvolvimento, e um
objetivo – ODS 13 – foca especificamente a
necessidade de tomar medidas urgentes no
sentido de combater as alterações
climáticas e seus impactos.

quase todos os países do mundo e tem
como objetivo a estabilização das
concentrações de gases com efeito de
estufa (GEE) na atmosfera, evitando que a
temperatura média anual terrestre
ultrapasse os 2ºC em relação aos níveis
pré-industriais. A Convenção estabeleceu
um princípio de responsabilidades
comuns mas diferenciadas entre os
Estados. Os países Parte da Convenção
reúnem-se anualmente em Conferência
das Partes (COP). Esta Convenção
designada Convenção tem a
particularidade da sua operacionalização

COMPROMISSOS
Em matéria de desenvolvimento
sustentável e alterações climáticas
existem vários compromissos
internacionais subscritos por Portugal:
Agenda Global para o Desenvolvimento
Sustentável 2030
Em setembro de 2015 foi aprovada uma
agenda para a ação global, de aplicação
universal, centrada na promoção do
Desenvolvimento Sustentável em todas as
suas dimensões e complexidade.
Se nos Objetivos de Desenvolvimento do
Milénio (2000-2015), apenas o ODM 7

Convenção Quadro das Nações Unidas
para as Alterações Climáticas
Este tratado internacional resultou da
Cimeira do Rio, em 1992. Foi assinado por

se poder concretizar não só através de
Decisões da COP, mas também de
Protocolos conforme previsto no sei
artigo 17º. Em 1997 foi concluído o
Protocolo de Quioto que deu ênfase a
compromissos quantitativos de redução
de emissões de Gases com Efeito de
Estufa por parte dos países desenvolvidos.
O Protocolo de Quioto encontra-se
presentemente no segundo período de
cumprimento que decorrerá até 2020
quando deixará de estar em vigor.
A 21ª Conferência das Partes da
Convenção (COP 21), em dezembro de
2015 em Paris, assume assim uma maior
relevância devido à expectável adoção de
um novo acordo, juridicamente
vinculativo, para entrar em vigor a partir
de 2020, cessando a vigência do Protocolo
de Quioto no qual apenas os países
desenvolvidos detinham compromissos de
redução de emissões. Este novo acordo
tem caráter universal e vai implicar
compromissos de redução de GEE para
todas as Partes, desenvolvidas e em
desenvolvimento, através das respetivas
Contribuições Nacionais Determinadas.
No contexto de ações significativas de
mitigação e transparência na
implementação os países desenvolvidos no
seu conjunto comprometeram-se a
mobilizar um financiamento no montante
de 100 mil milhões de USD (cerca de 78
mil milhões de euros) anuais em 2020,
para apoiar os países em desenvolvimento.
Este financiamento será proveniente de
diversas fontes, publicas, privadas,
bilaterais e multilaterais, incluindo fontes
alternativas.
União Europeia
Para o Horizonte 2020, a União
Europeia estabeleceu como objetivo
comunitário uma redução de pelo
menos 20% das emissões de GEE, em
relação a 1990. Salientam-se também
metas de 20% relativas à penetração de
energia de fontes renováveis no
consumo final de energia e ao aumento
da eficiência energética através de uma

redução de 20% do consumo de energia.
Para 2030, a União Europeia
compromete-se a reduzir no mínimo em
40% as suas emissões de GEE.
Compromissos Nacionais
O Quadro Estratégico para a Política
Climática estabelece a visão e os objetivos
da política climática nacional,
articulando diversos instrumentos e
medidas. A concretização desta visão
assenta em nove objetivos, dos quais se
destaca: “assegurar uma participação
empenhada nas negociações
internacionais e em matéria de
cooperação”, contribuindo entre outros
aspetos, para o apoio aos países em
desenvolvimento nos domínios da
mitigação e adaptação às alterações
climáticas.
Neste quadro, Portugal deverá limitar,
entre 2013 e 2020 (meta temporal do
Protocolo de Quioto):
i) O aumento das emissões de GEE dos
setores não-CELE (Comércio
Europeu de Licenças de Emissão) a 1%
em relação a 2005, sendo igualmente
estabelecidos limites anuais para as
emissões não-CELE nesse período;
ii) Assumir uma meta de 31% de energia
de fontes renováveis no consumo
final bruto de energia, dos quais 10%
nos transportes;
iii) Redução no consumo de energia
primária de 25% e para a Administração
Pública redução de 30%.
Para o horizonte 2030 os objetivos são:
(i) uma redução de emissões de GEE
entre 30% a 40% em relação a 2005;
(ii) o reforço do peso das energias
renováveis no consumo final de
energia para 40%;
(iii) o aumento da eficiência energética
através de uma redução de 30% sobre
a baseline energética.
Paralelamente, o PNAC – Programa
Nacional para as alterações climáticas
centra-se na vertente de mitigação da
política climática e engloba todos os
setores da economia nacional. Identifica

objetivos de política climática, alinhados
com o potencial custo eficaz de redução
de emissões para assegurar a manutenção
do país numa trajetória de baixo
carbono. Estabelece linhas de orientação
para políticas, bem como medidas e
metas setoriais, nomeadamente
decorrentes do Compromisso para o
Crescimento Verde.
No quadro do Conceito Estratégico para
a Cooperação Portuguesa, Resolução do
Conselho de Ministros n.º 17/2014,
estabelece-se que: “Para a cooperação
portuguesa, a melhoria das condições
ambientais, o uso sustentável dos recursos
naturais, o reforço da resiliência em relação
aos impactos ambientais e das alterações
climáticas são essenciais para o sucesso das
políticas de desenvolvimento sustentável das
sociedades e do combate à pobreza” e
constituem uma das suas prioridades.
Os instrumentos referidos, constituem a
referência estratégica de atuação em
matéria de alterações climáticas e
cooperação para o desenvolvimento,
tendo ainda sido determinado como
ferramenta complementar para a sua
implementação que através do Fundo
Português de Carbono (FPC) parte do
resultado dos leilões do Comércio de
Licença de Emissão Europeu, será
destinado a apoiar projetos de
cooperação no domínio das alterações
climáticas, nas áreas geográficas
prioritárias da cooperação portuguesa.

O solo seco de Hakskeenpan, na África do Sul,
alerta para a gestão inadequada das terras e a
degradação dos solos em muitos países,
prejudicando o desenvolvimento económico, a
segurança alimentar, o ambiente.
© Nic Bothma – LUSA
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Metas europeias de política climática e energética até 2030:

Mensagens

40%

– meta vinculativa de redução de pelo menos
das
emissões de Gases com Efeito de Estufa (GEE)
– meta indicativa de redução do consumo
de energia de pelo menos
– meta vinculativa de pelo menos
de energias renováveis

27%

27%

Fonte: Comissão Europeia

FACTOS&DADOS
– Muitos países desenvolvidos têm uma
pegada ecológica (medida da pressão
humana sobre a natureza) elevada e uma
biocapacidade (possibilidade de
reposição de recursos) reduzida. Em
Portugal, são precisos recursos de 2,6
planetas para manter o atual nível de
vida e de consumo.
– As emissões de carbono continuam a
crescer e a sua concentração na atmosfera
até 2100 pode alcançar valores até 250%
acima do nível de 1950. Se a União
Europeia registou uma diminuição nos
últimos anos, já os 3 países com maiores
emissões – China, Estados Unidos e Índia,
continuam a aumentar as emissões.
O grau de certeza relativamente ao facto
de que a atividade humana constitui a
principal causa na base do aumento de
temperatura global é de 95%.

– A temperatura média global teve um
acréscimo de 0.76ºC no último século,
mas a previsão é que suba entre 1.1ºC a
6.4ºC no século atual, dependendo das
medidas mitigadoras que sejam
tomadas. No pior dos cenários, o nível
médio da água do mar em 2100 possa
aumentar cerca de 82cm comparado
com o periodo 1986-2005.
– A biodiversidade está a diminuir
drasticamente. A velocidade das
alterações no clima faz com que as
plantas e animais tenham mais
dificuldade em se adaptar, o que leva ao
aumento da extinção das espécies, a
alterações nos períodos de reprodução e
nos períodos de desenvolvimento no
caso das plantas. Cerca de 9% das
espécies arbóreas florestais encontram-se em risco de extinção. Segundo o

Índice Global Planeta Vivo, o declínio
da biodiversidade desde 1970 tem sido
mais rápido nos países de baixo
rendimento.
Enquanto as populações mais
desfavorecidas continuam a ser as mais
vulneráveis, a interligação dos temas da
segurança alimentar, água e energia afeta-nos a todos. O grande desaﬁo é conseguir
promover o Desenvolvimento com
pegadas ecológicas globalmente
sustentáveis.

– Ação-Inação: Estima-se que a inação
custe anualmente 5% do PIB. Já os
custos de agir através da redução das
emissões de GEE, para evitar os
impactos negativos das alterações
climáticas, podem ficar limitados, em
cada ano, a cerca de 1% do PIB global
(Stern Report, 2006).

O Desenvolvimento Sustentável integra desaﬁos cada vez
mais complexos e multidimensionais, exigindo uma ação
global, concertada e abrangente, que integre de forma
equilibrada as dimensões económica, social, ambiental. A
nova Agenda Global 2030 é uma oportunidade para mobilizar
governos e cidadãos em torno desse objetivo comum.
Atingir a sustentabilidade dos processos de desenvolvimento
implica reﬂetir (e agir) sobre os padrões de produção e
consumo até agora prosseguidos. O crescimento
demográﬁco, a retirada de milhões de pessoas da pobreza
extrema e o “Direito ao Desenvolvimento” podem chocar com
a necessária alteração dos padrões de produção e consumo,
para modelos e políticas mais sustentáveis.
As alterações climáticas constituem um desaﬁo global que
não respeita fronteiras nacionais, com impactos concretos na
vida das populações e traduzindo-se em aspetos tão variados
como o emprego, as migrações, ou os conﬂitos. Nesse
contexto, estas mudanças afetam de forma mais acentuada e
com mais frequência as populações mais pobres e
vulneráveis.
As evidências cientíﬁcas relativas à inﬂuência da atividade
humana sobre no sistema climático são mais fortes do que
nunca e que o aquecimento global do sistema climático é
inequívoco. Assim, é necessário agir agora para evitar os
piores impactos expectáveis das alterações climáticas e os
custos associados à adaptação a esses impactos das nossas
sociedades e economias. Os custos da inação são superiores
no médio e longo prazo, comprometendo o futuro das
pessoas e do planeta.
Para saber mais…

Agência Portuguesa do Ambiente www.apambiente.pt
World Wildlife Fund Portugal www.wwf.pt
Quercus www.quercus.pt
Sustainable Development – United Nations sustainabledevelopment.un.org
United Nations Climate Change Conferences www.unfccc.int

Num distrito gravemente
afetado pelas cheias de 2011 na
Província de Punjab, a UNICEF
e a Hayat Foundation, parceiras
neste projeto, proporcionaram
água potável e saneamento aos
habitantes da aldeia. A UNICEF
promoveu também ações de
sensibilização sobre saúde,
saneamento e higiene.
Noorani, Paquistão, 2011.
© Noorani –
UNICEF/NYHQ2011-0082
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ASERVIDÃO
ÀECONOMIA
TEMSIDO
OCENTRO
DETODAS
ASQUESTÕES.
ESE
TUDOFOSSE
DIFERENTE?

realidade muito injusta, muito desigual.
A servidão à economia tem sido o centro
de todas as questões. E se tudo fosse
diferente? E se a necessidade de possuir
desse lugar à possibilidade de usufruir? E
se não exigíssemos mais à natureza do que
aquilo que ela nos pode dar? E se nos
preocupássemos com a proveniência dos
produtos que consumimos e com as
condições de trabalho das pessoas que os
confecionam? E se a produção estivesse
ajustada às necessidades de todas as
pessoas? "Temos nas mãos o terrível poder
de recusar". E com essa liberdade uma

C L Á U D I A S E M E D O , Embaixadora do Ano Europeu para o Desenvolvimento em Portugal
Publicado no jornal Público, 15/11/2015

Entende-se por desenvolvimento
sustentável o que "procura satisfazer as
necessidades da geração atual sem
comprometer a capacidade das gerações
vindouras de suprirem as suas próprias
necessidades" (relatório Bruntland, "O
nosso Futuro Comum"). Um
compromisso assente no equilíbrio de
três eixos: social, ambiental e económico.
O tema está na ordem do dia. Com o fim
da vigência dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milénio, Setembro
iniciou uma nova temporada de desafios.
Aprovada e adotada pela Assembleia
Geral da Nações Unidas, a Agenda Global
para o Desenvolvimento Sustentável 2030
é um plano de ação, tendo as pessoas, o
planeta e a prosperidade no seu
epicentro, que procura a paz universal
através de parcerias verdadeiramente

globais. Com 17 objetivos e 169 metas,
este programa, mais abrangente e
ambicioso nos propósitos do que o
anterior, assume a sustentabilidade do
planeta e dos seus modelos de
desenvolvimento como sendo prioritária
nos próximos 15 anos.
Os cientistas afirmam, com 95 porcento
de certeza, que a atividade humana
constitui a principal causa na base do
aumento de temperatura global.
Identificada como sendo uma das maiores
ameaças ambientais, sociais e económicas
que enfrentamos atualmente, a questão
das alterações climáticas discute-se em
Dezembro, na 21ª Conferência das Partes
da Convenção, resultante da Cimeira do
Rio, de 1992, de onde se espera um novo
acordo, juridicamente vinculativo, em
que todas as partes, países desenvolvidos

ou em desenvolvimento, se
comprometam a reduzir a emissão de
Gases com Efeitos de Estufa, conforme as
respetivas Contribuições Nacionais
Determinadas. As propostas parecem
simples mas exigem um mergulho na
nossa essência e uma análise detalhada
aos nossos usos e costumes. Exigem que
nos reposicionemos e repensemos as
nossas escolhas. Exigem medidas que
implicam sacrifício e empenho. O "Ter"
tem-nos definido, mas com que
consequências para a possibilidade do
"Ser", saudável, informado, justo, feliz?
Vivemos escravos das nossas necessidades
que, a solto galope, estão cada vez mais
distantes de serem consideradas básicas. A
nossa lógica de consumo desenfreado
subsidia esquemas de produção que
cilindram muitas vidas e constroem uma

enorme responsabilidade. A força que
temos enquanto cidadãos e consumidores
é gigante. E entre nós e ela somente a
nossa decisão, que, apesar de ser
individual, deve ser pensada globalmente.
É urgente a opção por modelos de
consumo e gestão informados e
responsáveis. O trabalho digno e
produtivo no setor público e privado é
fator chave para a redução da pobreza e
fomenta uma globalização mais justa. É
preciso que cada país use consistente e
coerentemente modelos de consumo e de
produção sustentável para criar

oportunidades de trabalho de qualidade
para todas as pessoas, promover políticas
de proteção social, fomentar a inclusão e
fazer cumprir os princípios e direitos
fundamentais, com benefícios para as
gerações atuais e futuras – só assim a paz
e a felicidade serão possíveis.
Na construção de um mundo justo e livre,
o investimento tem de ser nas pessoas.
Em todas as pessoas! Aprendermos a
pensar e agir em conformidade é o
caminho mais direto para um mundo
melhor.
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Quase 50% da riqueza mundial está nas mãos de 1% da população. As desigualdades mundiais e as violações
dos direitos humanos interpelam-nos sobre a noção de Humanidade comum, sobre o valor da vida e da
solidariedade em diferentes contextos e sociedades, bem como sobre o papel desempenhado pela
Governação aos vários níveis: local, nacional, continental e global.
O respeito claro pelos Direitos Humanos e a construção de Estados e instituições que respondam de forma
adequada às necessidades e aspirações dos seus cidadãos são grandes desaﬁos do nosso tempo, mas
também necessidades urgentes e incontornáveis para que as pessoas e os países possam realizar todo o seu
potencial de desenvolvimento.

DIREITOSHUMANOS
EGOVERNAÇÃO
“Os direitos humanos não são limitações impostas aos governos. Refletem valores fundamentais,
amplamente partilhados. Os ganhos obtidos no curto prazo pelo desrespeito destes princípios
e da sabedoria fundamental que eles refletem raramente justificam as consequências de longo prazo
que inevitavelmente terão de ser pagas”
Kenneth Roth – Diretor Executivo da Human Rights Watch
“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão
e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade”
Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948

Sombra de uma mulher a segurar uma Flor de Lotus num painel, enquanto participa numa marcha
de protesto para marcar o Dia Internacional dos Direitos Humanos.
Camboja, 2014.
© Mak Remissa – LUSA

120

121
O grau de desenvolvimento de um país
– e do mundo - também se mede pela
forma como protege os mais pobres e
vulneráveis. Nunca esquecer: os direitos
das crianças são direitos humanos!
Menino à entrada da povoação de
Ipanema, sobranceira ao Lago Titicaca
no lado boliviano. Bolívia 2007.
© Ana Paula Afonso

Direitos humanos são direitos inerentes a
todos os seres humanos,
independentemente de raça, sexo,
nacionalidade, etnia, idioma, religião ou
qualquer outra condição. Os direitos
aplicam-se, sem discriminação a todos os
seres humanos – são hoje considerados
universais, indivisíveis e inalienáveis – e
incluem o direito à vida e à liberdade, à
liberdade de opinião e de expressão, ao
trabalho, à educação, entre outros.
Manifestam a responsabilidade comum e
forma como esperamos e merecemos ser
tratados como pessoas, todos nós, em toda
a parte.
Em dezembro de 1948, a Assembleia
Geral das Nações Unidas proclamou a
Declaração Universal dos Direitos
Humanos, como ideal comum a atingir
por todos os povos e nações, onde o 1º
artigo afirma: “Todos os seres humanos
nascem livres e iguais em dignidade e em
direitos”. No entanto, sabemos que ainda
muito está por fazer para cumprir esta
afirmação, uma vez que, na prática, a
desigualdade de direitos é evidente
consoante a geografia e o meio onde se
nasce e vive. Nesse sentido, a pobreza
extrema pode ser considerada a violação
de um direito humano. As desigualdades
mundiais e as violações dos direitos
humanos interpelam-nos a refletir, assim,
sobre a noção da Humanidade comum,
sobre o valor da vida e da solidariedade
em diferentes contextos e sociedades.
Os direitos humanos são a pedra angular
das sociedades inclusivas e dinâmicas,
cujos governos estão ao serviço das

pessoas e para as quais todos podem
contribuir. Quando há problemas de
governação e violações dos direitos
humanos, são os mais pobres e mais
vulneráveis quem mais sofre as
consequências. Para além disso, a
erradicação da pobreza é irrealizável sem
governos que sirvam o interesse público,
que sejam responsabilizados pelos seus
cidadãos e que respeitem o Estado de
Direito. Assim, se quisermos manter a

dignidade humana, lutar contra a
pobreza, defender a igualdade e evitar
conflitos é fundamental eliminar os
obstáculos que perpetuam as violações
dos direitos humanos – obstáculos legais,
institucionais, de práticas e de
mentalidades. Tal só pode se prosseguido
lutando contra a discriminação e
construindo instituições e sociedades
mais justas e inclusivas.
No diálogo internacional, os países em

desenvolvimento têm advogado uma
maior atenção aos direitos económicos,
interligados com questões de justiça
social. Será possível cumprir os Direitos
Humanos quando mais de 50% da riqueza
mundial está nas mãos de 1% da
população? E será possível consagrar um
“Direito ao Desenvolvimento” quando
este exige uma alteração profunda dos
padrões de produção e consumo atuais?

Unidas destacam-se um conjunto de
tratados:
− O Pacto Internacional sobre os direitos
Civis e Políticos e o Pacto Internacional
sobre os direitos Económicos, Sociais e
Culturais
− Tratados internacionais
(juridicamente vinculativos) em

matéria de discriminação racial,
discriminação contra as mulheres,
direitos das crianças, tortura e outras
penas ou tratamentos cruéis,
desumanos ou degradantes, direitos
dos trabalhadores migrantes,
desaparecimentos forçados e direitos
das pessoas com deficiência.

COMPROMISSOS
A Declaração Universal dos Direitos
Humanos, é um documento marco na
história dos Direitos Humanos, tendo
sido assinada em 1948 com o objetivo
promover a paz e a preservação da
humanidade após os conflitos da II
Guerra Mundial que vitimaram milhões
de pessoas. Ainda no âmbito das Nações

O direito ao Desenvolvimento é um Direito Humano, que passa pela
justiça social, por maior igualdade, pela dignidade e pela proteção dos
mais vulneráveis. Quando há problemas de governação e violações dos
direitos humanos, são os mais pobres e mais vulneráveis quem mais
sofre. Por conseguinte, se quisermos manter a dignidade humana, lutar
contra a pobreza, defender a igualdade e evitar conﬂitos é fundamental
eliminar os obstáculos que perpetuam as violações dos direitos humanos.
Juntos conseguimos (e conseguiremos) mais e melhor.
Timor-Leste
© Instituto Marquês de Valle Flor

Há quase 36 milhões de escravos em todo o mundo, a maior parte
usados para prostituição e trabalho forçado. É preciso mais cooperação
internacional para aumento da eﬁcácia no combate ao tráﬁco humano,
pressão sobre a iniciativa privada contra o trabalho forçado ou indigno
nas cadeias produtivas, respostas governamentais de apoio às vítimas,
entre outras medidas.
© Organização Internacional do Trabalho – OIT.
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humana, princípios da igualdade e
solidariedade e respeito pelos princípios
da Carta das Nações Unidas e do direito
internacional” (Artigo 21º).
A promoção dos Direitos Humanos, do
Estado de Direito e a Boa Governação, a
par do Crescimento Inclusivo e
Sustentável são os dois pilares
fundamentais da Política de
Desenvolvimento da União Europeia.
Para promover os direitos humanos e a
democracia em todo o mundo, a União
Europeia recorre a uma vasta gama de
medidas, desde o diálogo politico e as
iniciativas diplomáticas à cooperação e
assistência financeira e técnica. Para além
de disponibilizar recursos, no contexto
das suas políticas bilaterais com os países
em desenvolvimento, a União dispõe de
um instrumento financeiro dedicado à
promoção da democracia e dos direitos
humanos a nível mundial, que no atual

Quadro Financeiro Plurianual (20142020), tem uma dotação mais de 1,3 mil
milhões de Euros.
Compromissos Nacionais
Portugal foi o primeiro país a adotar, em
1867, a abolição da pena de morte para
crimes civis; no entanto, só a partir de
1974 foi abolida a pena de morte para
todos os tipos de crimes.
O respeito pelos Direitos Humanos está
consagrado nos primeiros artigos da
Constituição da República Portuguesa,
que estabelece no art.º 2 que “Portugal é
um estado de direito democrático,
baseado (…) no respeito e na garantia de
efetivação dos direitos e liberdades
fundamentais”.
O Conceito Estratégico da Cooperação
Portuguesa (2014-2020) que tem como
objetivo a erradicação da pobreza e o
desenvolvimento sustentável dos países

A Agenda Global para o Desenvolvimento Sustentável desdobra-se em 17 Objetivos Globais que enquadram a promoção
de um mundo mais justo e mais desenvolvido, numa ótica de respeito e promoção dos Direitos Humanos.
© Nações Unidas

− Vários compromissos em áreas e setores
específicos, subscritos por um grande
número de países, como a Plataforma de
Pequim sobre os direitos das mulheres
ou as Convenções da Organização
Internacional dos Direitos dos
Trabalhadores.
A Agenda Global para o
Desenvolvimento Sustentável 2030,
aprovada em setembro de 2015 nas
Nações Unidas, estabelece como objetivo
“realizar os direitos humanos de todos,
atingir a igualdade de género e o
empoderamento de todas as mulheres e
raparigas”, estabelecendo o respeito

universal pelos direitos humanos como
parte integrante das 3 dimensões do
desenvolvimento: económica, social e
ambiental. Os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) são
parte de uma visão para respeitar, integrar
e proteger direitos humanos como o
direito ao Desenvolvimento, “não
deixando ninguém para trás”.
União Europeia
O artigo 2º do Tratado da União Europeia
afirma que a União se funda nos valores
do respeito pela dignidade humana, da
liberdade, da democracia, da igualdade, do

Estado de direito e do respeito pelos
direitos do Homem. A Carta dos Direitos
Fundamentais da União Europeia divide-se nos seguintes princípios/secções:
Dignidade, Liberdades, Igualdade,
Solidariedade, Cidadania e Justiça.
A ação da União na sua relação com
outros países “assenta nos princípios que
presidiram à sua criação,
desenvolvimento e alargamento, e que é
seu objetivo promover em todo o mundo:
democracia, Estado de direito,
universalidade e indivisibilidade dos
direitos do Homem e das liberdades
fundamentais, respeito pela dignidade

Centro de Informação Europeia Jacques
Delors – CIEJD.

parceiros, tem como primeiro eixo e área
prioritária de intervenção o respeito
pelos direitos humanos, pela democracia
e pelo Estado de direito.
Nesse sentido, uma boa parte da
cooperação portuguesa desenvolve-se ao
nível da capacitação institucional e do
desenvolvimento de capacidades nas mais
variadas áreas, com reflexos relevantes ao
nível da estruturação do Estado, do
reforço da democracia e do Estado de
direito nos países parceiros.
A atenção e boas práticas com que
Portugal acompanha o respeito e a
salvaguarda dos Direitos Humanos foram
reconhecidos internacionalmente, pela
eleição em 2014 para o Conselho dos
Direitos Humanos, órgão da ONU de
controlo da aplicação dos tratados sobre
Direitos Humanos.
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FACTOS&DADOS
– Em 2014 a Amnistia Internacional
registou e investigou abusos contra os
Direitos Humanos em 160 países do
mundo. Em 131 países pessoas são
submetidas a tortura e outros maus
tratos. Há prisioneiros de consciência
em 62 países. 28 países têm leis que
proíbem completamente o aborto. 78
países têm leis que criminalizam as
relações entre adultos do mesmo sexo.
– Estima-se que existam no mundo cerca
de 36 milhões de pessoas a viver em
situação de escravidão (Índice Global da
Escravatura, 2014), a maior parte usados
para prostituição e trabalho forçado.

– O ano de 2014 testemunhou o
dramático aumento do deslocamento
forçado em todo o mundo causado por
guerras e conflitos. Em dezembro
desse ano, a cifra chegou a
impressionantes 60 milhões de
pessoas, o número mais alto desde a
Segunda Guerra Mundial.
– Só em 2015, cerca de 800.000 pessoas
atravessaram o Mediterrâneo, para
chegarem à Europa, quadruplicando o
número registado em 2014. Em 2015
foram registados pela Organização
Internacional para as Migrações 3.455
mortes no Mediterrâneo.

– 2015 é o 9º ano consecutivo em que se
regista um agravamento das condições
de liberdade no mundo, devido ao
endurecimento de vários regimes
ditatoriais, às ameaças terroristas e a
restrições securitárias. Entre os países
com menor liberdade estão a
República Centro-Africana, a Guiné
Equatorial, a Eritreia, a Coreia do
Norte, a Arábia Saudita, a Somália, o
Sudão, a Síria. (Índice de Liberdade no
Mundo, 2015)

Para saber mais…

Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos www.ohchr.org
United for Human Rights www.humanrights.com
Comissão Europeia: Direitos Humanos ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-governance_en
Instrumentos Internacionais – Gabinete de Documentação e Direito Comparado direitoshumanos.gddc.pt

Convenção sobre
os Direitos da Criança
4 PILARES
– A não discriminação, que signiﬁca que todas as crianças têm o direito
de desenvolver todo o seu potencial – todas as crianças, em todas as
circunstâncias, em qualquer momento, em qualquer parte do mundo.
– O interesse superior da criança deve ser uma consideração prioritária em
todas as ações e decisões que lhe digam respeito.
– A sobrevivência e desenvolvimento sublinha a importância vital da garantia
de acesso a serviços básicos e à igualdade de oportunidades para que
as crianças possam desenvolver-se plenamente.
– A opinião da criança que signiﬁca que a voz das crianças deve ser ouvida
e tida em conta em todos os assuntos que se relacionem com os seus direitos.

DIREITOSHUMANOS
EGOVERNAÇÃO
C L Á U D I A S E M E D O , Embaixadora do Ano Europeu para o Desenvolvimento em Portugal
Publicado no jornal Público, 20/12/2015

De mãos dadas com os nossos direitos
andam os nossos deveres.
Segundo o artigo 1º da Declaração
Universal dos Direitos Humanos, “Todos
os seres humanos nascem livres e iguais
em dignidade e em direitos.”.
Deveria ser assim, mas não é.
O direito à vida é brutalmente negado a
milhares de refugiados que se afogam por
não encontrarem uma âncora nos países
vizinhos, a centenas de mulheres que
morrem diariamente por complicações
associadas à gravidez e ao parto ou às
milhões de crianças que continuam a
morrer subnutridas.
O direito à liberdade não existe para os 36
milhões de seres humanos que vivem em
situação de escravidão, para os milhões
que vivem em zonas de conflito, para as
300 mil crianças-soldado, para as 39 mil
meninas que, diariamente, são forçadas a
casar ou para as que foram submetidas à
mutilação genital feminina.
O direito à alimentação, à saúde, ao
trabalho ou à educação são utopias para
as mais de 860 milhões de pessoas que
vivem em situação de pobreza extrema,
para os 125 milhões de jovens que não
sabem ler nem escrever ou para os 200
milhões de desempregados.
E a lista de violações é interminável.
Os Direitos Humanos são, perdoem-me a
incorreção, deveriam ser o ponto de
partida de todas as leis, agendas,
convenções, emendas, normas, de todos os
acordos, protocolos, pactos, tratados ou

contratos que envolvem ou afetam o ser
humano e as suas estruturas.
Os mesmos direitos que são amplamente
reconhecidos pelos Estados como sendo
universais, indivisíveis e inalienáveis
rápida, e facilmente, transformam-se em
nadas num jogo de cifrões, ouro, petróleo,
gás e diamantes, num sistema que cada
vez mais se assemelha a um Monopoly,
onde o interesse é enriquecer e não ir
parar à prisão sem passar na casa Partida.
Montam-se esquemas e constroem-se
gigantes com pés de barro mas
continuamos a querer ficar bem na
fotografia e pertencer ao clube dos bons
e, por isso, voluntariamente, assinamos e
ratificamos documentos que, por não
terem força vinculativa, ficam em
vigésimo quinto plano quando a questão
é o crescimento económico.
As estruturas de governação têm de ser
transparentes, responsáveis e servir o que
é público.
A descentração do ser humano nas
decisões de governação é um “crime
público” que os nossos sistemas jurídicos
falham em legislar e condenar.
E de quem é a culpa? Do governo? Dos
políticos?
A culpa não morre solteira e os nossos
dedos podem apontar em todas as direções
mas, para que os gritos que enrouquecem as
nossas gargantas não sejam em vão, há que
incluir o Eu na equação. Em número e
força, seremos sempre mais do que os que
nos governam e não podemos permitir que

esses tenham senão a nossa voz ou sejam
algo que não o nosso espelho.
O artigo 1º da bíblia dos direito humanos
não se fica pelo primeiro ponto final até
onde, no primeiro parágrafo, o citei.
“Todos os seres humanos nascem livres e
iguais em dignidade e em direitos.
Dotados de razão e de consciência, devem
agir uns para com os outros em espírito
de fraternidade”.
De mãos dadas com os nossos direitos
andam os nossos deveres. São os segundos
que viabilizam os primeiros. Os nossos
direitos só serão reais, e não um conjunto
de ideais irrealizáveis, quando decidirmos
agir de forma coerente com os princípios
do respeito, da igualdade e da justiça. Não
há meios valores, valores se ou valores
quando. Os valores só merecem essa
nomeação porque são absolutos. Se
acredito na igualdade tenho de tratar
todas e todos como iguais,
independentemente do género, da
nacionalidade, da crença, da orientação
sexual ou de qualquer outra condição.
Simón Bolívar disse “Um povo ignorante
é instrumento cego da sua própria
destruição.”. Nesta luta seremos tanto
melhores soldados quanto mais
informados estivermos. O conhecimento
é a única arma que nos permite destruir o
medo e o preconceito que minam a
possibilidade de olharmos para o outro
como igual e tratá-lo conforme.
Não me canso de afirmar, mudar o mundo
é mudarmo-nos a nós próprios.
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O ANO
QUE NÃO
ACABA AQUI!
C ATA R I N A F U R TA D O

Presidente da Associação Corações Com Coroa
Embaixadora de Boa Vontade do FNUAP – Fundo das Nações Unidas para a População
Publicado na revista Visão, 27/12/2015

Ano Europeu para o Desenvolvimento
– Foi ou será uma alavanca para os
Direitos Humanos sem discriminação
e em plena cidadania?
Quando penso em Desenvolvimento sou
imediatamente assaltada pelas memórias
de todas as pessoas que tenho vindo a
conhecer ao longo dos meus já 15 anos de
missão enquanto Embaixadora de Boa
Vontade do Fundo das Nações Unidas
para a População (UNFPA) para quem
esta palavra significa direitos adiados.
Adiados pela ineficácia da ação dos
Estados quando assinam compromissos
que não cumprem. Adiados também
porque na ação política, a prioridade é
dada ao setor económico em detrimento
das pessoas. As pessoas que deveriam ser o
centro de todas as decisões acionando o
sentido de responsabilidade mas também
de solidariedade.
Há esforços que é necessário conhecer e
reforçar para que os anseios coletivos de
Direitos Humanos universais,
inalienáveis e indivisíveis sejam efetivos
para cada pessoa em qualquer lugar do
mundo, independentemente da idade,
sexo, situação perante a doença ou
religião.
Esta é a minha convicção hoje e no futuro
que projeto.
Quando sigo através das redes sociais e
presencialmente algumas das iniciativas

do Ano Europeu para o Desenvolvimento
em Portugal, confronto-me com uma
evidente vontade de saber e fazer mais. As
temáticas mensais facilitaram o foco mais
especializado para a imprensa poder
trabalhar. Cada mês um tema, em cada
tema, o mesmo alvo: as pessoas e tentativa
de fazer com que os seus direitos em
tantas áreas, sejam acarinhados para que
se vejam reconhecidos.
Promoveram-se conferências
internacionais, atribuição de prémios
(entre eles, uma parceria com a
Associação Corações Coroa para o
Premio Corações Capazes de Construir
– Ano Europeu para o Desenvolvimento),
entrevistas e artigos de opinião de
parlamentares e especialistas, uma
exposição itinerante, mas também um
conjunto diversificado de ações nas
escolas, com grupos de jovens e nas ruas
de várias cidades em parceria com
organizações da sociedade civil apoiadas
financeiramente pelo Camões-Instituto
da Cooperação e da Língua e pela
Comissão Europeia.
Mas o Ano está a chegar ao fim....E
apetece-me muito dizer que, o que
fizemos conta! As pessoas contam! Todas!
Os Relatórios vão ser apresentados durante
os próximos tempos, enquanto isso, sou
assaltada por perguntas a mim própria:
Será que o Direito ao Desenvolvimento

ficou mais conhecido e interiorizado?
Será que os/as contribuintes e decisores
de Portugal e dos demais países europeus
ficaram a conhecer melhor a extrema
importância e o contributo da Ajuda
Pública ao Desenvolvimento e da
Cooperação para as relações de paz e
igualdade entre os povos? Deixando
muito claro que não se trata de algo que
possamos abdicar, enquanto país, mas sim
de uma obrigação e de um compromisso
que não pode continuar a ser, nem
reduzido nem adiado?
O mês de Dezembro foi naturalmente
dedicado aos Direitos Humanos e por isso
esta minha partilha com quem me lê, é
dedicada aos direitos das pessoas que são
sistematicamente esquecidas,
invisibilizadas e mesmo negligenciadas: as
jovens e mulheres que embora com
direitos iguais, as realizações dos mesmos
são profundamente desiguais e alvo de
múltiplas discriminações e ataques. O que
gera desigualdades, vulnerabilidades,
morbilidades e mortes evitáveis. Todas as
que vi e não consigo esquecer.
Neste ano que agora termina, celebrámos
em sede de Nações Unidas e um pouco
por todo o mundo, com alguma pompa e
muita esperança, o novo compromisso
global pela humanidade: A Agenda até
2030 – uma agenda de ação!
Assim, e assumindo que todas as palavras

já foram ditas e escritas, precisamos de
capitalizar o que aprendemos e
ganhámos, mas sobretudo garantir que o
investimento no Ano Europeu para o
Desenvolvimento associado à Agenda
2030 terá continuidade. Temos de ver
consequências através das futuras opções
técnico-financeiras, onde claramente se
note que as crianças, as jovens e as
mulheres são também, para as políticas de
cooperação, a solução para os problemas e
desafios que enfrentamos em matéria de
desenvolvimento.
Não há Desenvolvimento, Direitos
Humanos nem Direito ao
Desenvolvimento quando, ao arrepio de
todos os Planos, Programas e Estratégias,
continuamos a remeter para o fundo das
opções, dramas como por exemplo, os
casamentos infantis, forçados e precoces.
Não é aceitável que, ao sabermos como
evitar a morte materna e os efeitos da
maternidade em adolescentes, rotularmos
as agendas de “fraturantes ou sensíveis”.
Não nos podemos conformar quando não
existe um investimento financeiro no
empoderamento das raparigas e mulheres
(educação, saúde, igualdade, participação)
quando temos a certeza ( resultado da
prática confirmado com estudos vários)
que esse investimento tem evidentes
consequências positivas para as suas
famílias, comunidades e países.

Gostaria de terminar o ano, deixando o
desejo de que ONG, serviços públicos,
parlamentares, imprensa e governos,
sejam efetivamente capazes de se
tornarem vozes audíveis e comprometidas
na promoção de uma cultura de
desenvolvimento que defenda e advogue
também para além da sensibilização ou do
apoio às vítimas. Acredito que assim se
constrói um país e um mundo sem mortes
evitáveis, um mundo onde ser mãe e
nascer em segurança representa uma
opção e um direito que se protege.
É uma responsabilidade de todos, de
todas e também da decisão política.
O Ano Europeu para o Desenvolvimento
não respondeu a tudo, mas ajudou a
melhorar algumas consciências e a
acordar outras. Foi ou será uma alavanca
para os direitos humanos sem
discriminação e em plena cidadania?
Espero que a frase se construa com o
verbo no futuro.
E como tive oportunidade de confirmar
no acompanhamento do Projeto sobre
Saúde Materna e Neonatal apoiado pela
RTP, Cooperação Portuguesa e UNFPA na
Guiné-Bissau, ninguém pode ficar para
trás quando é urgente dar vida sem morrer.
Investir em saúde sexual e reprodutiva e
na educação das meninas e mulheres, salva
e promove vidas e famílias saudáveis.
Tenho uma missão a cumprir, onde a ação

se faz todos os dias mas não sozinha,
porque o desafio é maior: promover “um
mundo onde cada gravidez seja desejada,
cada parto seguro e o potencial de cada
jovem seja realizado”. (UNFPA).
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UMANO
DEHISTÓRIAS

AS 3 HISTÓRIAS DA CAMPANHA

A Campanha de comunicação desenvolvida pela Help Images pretendeu reforçar a ideia de que todos somos
agentes de desenvolvimento, tendo sido apoiada em histórias reais, de pessoas reais, com ações concretas
no desenvolvimento. Foram apresentados três personagens que representaram a universalidade de todos nós.

As histórias do AED
em Salvaterra da Magos
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FRANCELINO
WILSON

LICHINGA, NIASSA, MOÇAMBIQUE
Enquadrado no projeto da ONGD Leigos
para o Desenvolvimento em Lichinga, o
Francelino iniciou-se enquanto jornalista
na BioTeca de Lchinga entre 2004 e 2007,
desempenhando, posteriormente, a
função de bibliotecário, na Biblioteca
ÁfricaAmiga, entre 2006 e 2007.
Deu os primeiros passos num jornal de
estudantes dinamizado na Biblioteca
ÁfricaAmiga, bem como no Centro de
Formação em Informática.
Posteriormente, acaba por ser fundador
do Clube de Escritores e Poetas Amigos
do Niassa e faz a licenciatura em Ensino
Português, sendo hoje professor
universitário na Universidade Pedagógica
de Manica e estando a frequentar um
mestrado em Linguística na Faculdade de
Letras da Universidade do Porto.

A Missão dos Leigos para o
Desenvolvimento em Lichinga
Em Lichinga, a Biblioteca África Amiga,
criada em 1994 e desde então gerida pelos
Leigos para o Desenvolvimento (LD), tem
proporcionado à população da cidade, e
em especial aos estudantes do ensino
secundário e pré-universitário, o acesso a
uma coleção de mais de 3000 livros.
Através dela, os LD pretendem
desenvolver nas crianças e jovens o gosto
pelo livro e pela leitura, ao mesmo tempo
que promovem a língua portuguesa.
Outra necessidade que os LD procuraram
colmatar foi a da formação na área da
informática, tendo criado, em 1997, um
Centro de Formação em Informática
onde proporcionam cursos básicos de
informática e formação de formadores.

“Saímos do pequeno bairro aonde jogávamos a bola
de trapo (…) para o mundo. Aprendemos a ser mais
homens e a correr não só atrás da bola de trapo,
mas também dos sonhos”.
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AISATO
DJALO
BAFATÁ, GUINÉ-BISSAU
A Aisato é Secretária na ASPAAB –
Associação de Saneamento Básico,
Proteção da Água e Ambiente de Bafatá,
parceiro local da ONGD Tese, no âmbito
do Projeto Bafatá Misti Mais Iagu –
Abastecimento de Água à Cidade de Bafatá.
Aisato conta que antes as mulheres
esforçavam-se muito para ir buscar água,
tarefa que as cansava e ocupava grande
parte do dia, não permitindo a estas
dedicarem-se quer à família, quer à
própria formação e capacitação
profissional.
Esta jovem de Bafatá apela às mulheres
que apostem no associativismo, através do
qual podem adquirir novas competências,
consolidando o caminho da equidade de
género, rumo ao desenvolvimento.

O projeto Bafatá Mis Mais Igua,
da ONGD Tese
O projeto “Bafatá Misti Mas Iagu –
Abastecimento de Água à Cidade de
Bafatá” têm como principal objetivo
alargar o abastecimento de água de fonte
segura às zonas mais carenciadas de
Bafatá de forma sustentável.
Ao melhorar o acesso a serviços sociais
como água em qualidade e de forma
sustentável pretende-se que tenha um
impacto: (i) na redução da pobreza pois
irá libertar os habitantes de Bafatá da
recolha de água, em particular as
mulheres, disponibilizando tempo para
a realização de atividades geradoras de
rendimento bem como promover o
desenvolvimento de atividades
económicas que dependam da existência
do serviço de abastecimento de água na
cidade; (ii) e um impacto na mortalidade
infantil na medida em que umas das suas
principais causas são as diarreias
causadas muitas vezes por
comportamentos inadequados de
higiene bem como por ingestão de água
de má qualidade.
Para o alcance destes objetivos o projeto
conta com a parceria da ASPAAB, um
organismo que funciona com base no
trabalho voluntário, sendo que a sua
formação, capacitação e
institucionalização são um dos
requisitos base para que possam
assegurar a boa gestão do sistema de
abastecimento de água.
Através da sua capacitação institucional e
de gestão a ASPAAB pode lidar com o

aumento de responsabilidades e com o
modelo de gestão de abastecimento de
água criado, bem como com a reabilitação
e expansão de infraestruturas para
abastecimento de água de fonte
melhorada a 13% da população da
cidade de Bafatá.
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JOAQUIM
EXPOSTO

ERMERA, TIMOR LESTE
Joaquim Exposto, um jovem com apenas 23
anos, é o Chefe de um Grupo de
Agricultores Produtores de Arroz na Aldeia
de Sosoher, Suco Riheu no Município de
Ermera. Este jovem empreendedor faz parte
de uma família de 14 pessoas e finalizou o
bacharelato em Agronomia no Instituto do
Café de Timor-Leste. Joaquim decidiu
enveredar pela agricultura por considerar
que o setor primário é um pilar importante
para o desenvolvimento sustentável não só
da sua comunidade, mas de toda a Nação
Timorense.
Joaquim e o seu grupo receberam formação
em técnicas melhoradas do cultivo de arroz.
Através do apoio técnico do Serviço de
Extensão Agrícola do Ministério da
Agricultura e Pescas de Timor-Leste, com
apoio do Programa de Desenvolvimento
Rural IV, cofinanciado pelo Camões, I.P. e
pela Comissão Europeia,
Sendo um jovem agricultor cheio de
dinamismo, Joaquim transmite os
conhecimentos adquiridos através do apoio
técnico do Extensionista da sua área de
residência para os seus pais e vizinhos.
Tentando dessa forma conduzir à mudança
de um sistema de produção tradicional,
ainda largamente utilizado pelas
comunidades rurais, para um sistema de
produção moderno, com técnicas
melhoradas simples que permitem obter

aumentos significativos na produção. O seu
objetivo final é aumentar o rendimento
proveniente da atividade agrícola e com os
resultados poder oferecer um melhor
futuro aos seus filhos.
O Programa de Desenvolvimento Rural IV,
em Timor-Leste
O programa forneceu ao grupo os materiais
indispensáveis para a aplicação das
chamadas Boas Práticas Agrícolas, e o grupo
implementou as novas técnicas, seguindo
meticulosamente as instruções do
Extensionista Agrícola da sua área de
residência. A aplicação destas técnicas
resultou num aumento significativo da sua
produção. A implementação do Campo de
Demonstração de Boas Práticas Agrícolas
foi importante para demonstrar aos
membros do grupo e aos agricultores
vizinhos o sucesso no aumento da
produção agrícola quando se aplicam as
técnicas recomendadas influenciando a
mudança de mentalidade das técnicas de
cultivo.
Agora, depois da intervenção do projeto. o
grupo de agricultores está motivado e
cultiva campos que anteriormente estavam
abandonados. O aumento da área
produzida aliado ao aumento de
produtividade levou a que a produção de
arroz no Município tenha aumentado.

Apesar de a atividade agrícola,
particularmente o cultivo de arroz
ser muito exigente e comportar
alguns riscos como as perdas
resultantes de condições
climatéricas adversas, ataques de
pragas ou doenças, ou até pela
invasão dos campos por animais soltos
em pastoreio, o sucesso dos resultados
obtidos no âmbito do Programa faz
com que no futuro Joaquim pretenda
continuar a aplicar as técnicas
melhoradas. Para o efeito, Joaquim
considera fundamental a continuidade do
apoio do programa e o acesso aos
materiais mínimos necessários para
continuar a aplicar as Boas Práticas
Agrícolas
O IV Programa de Desenvolvimento Rural
é centrado no setor do desenvolvimento
rural sustentado do Documento
Estratégico Nacional da Comissão
Europeia e no Programa Indicativo
Nacional para Timor-Leste, financiado
através do Fundo Europeu de
Desenvolvimento. O Objetivo Global do
Programa consiste em contribuir para a
realização da visão do Governo para o
desenvolvimento rural, de acordo com o
que é descrito no Quadro Estratégico para
o Desenvolvimento Rural.

“Com o dinheiro da venda de arroz, compro cadernos,
roupa e sapatos para os meus filhos irem para a escola.”
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MARCOSDO
PROGRAMADO
ANOEUROPEU
PARAO
DESENVOLVIMENTOEM
PORTUGAL

138

139

ABERTURADO
AED

14 DE FEVEREIRO | PORTO
A abertura oficial do Ano Europeu para o Desenvolvimento realizou-se em parceria com a Câmara Municipal do Porto, nos Paços do
Concelho. Depois da sessão na Câmara Municipal, realizou-se no Teatro Municipal Rivoli o espetáculo "Free", de Gregory Maqoma.

“Supera-se a conceção paternalista de que o
Desenvolvimento só interessa aos outros. A
União Europeia ainda é um exemplo, ainda é
solidária! Sirva o ano de 2015 para que, com os
seus valores, todos possamos trabalhar para
um futuro melhor."
Rui Moreira, Presidente
da Câmara Municipal do Porto

“O Ano Europeu para o Desenvolvimento é uma
excelente oportunidade para promover a
Agenda pós-2015. De acordo com o
Eurobarómetro, os portugueses estão
disponíveis para isso! Porque, como disse
Nelson Mandela, ultrapassar a pobreza não é um
ato de caridade, mas de justiça.”
Jorge Sampaio, Presidente da República
Portuguesa 1996-2006

“O Ano Europeu para o Desenvolvimento é de
todos, pelo que é fundamental que todos nele
participem. É neste quadro que importa
reforçar a missão de conferir visibilidade ao
projeto, sendo importante que esse trabalho
seja levado a cabo não só pelo Estado, mas
pela sociedade civil e pelo setor privado."
Ana Paula Laborinho, Presidente do Camões –
Instituto da Cooperação e da Língua I.P.

“Tive a sorte de nascer numa família
multicultural, o que faz com que olhe para cada
ser humano como se olhasse para um espelho.
Ao respeitarmos o outro como igual, queremos
que ele seja livre – e para se ser livre tem de se
ser inteiro, não se pode ter fome, medo, ou falta
de casa.”
Cláudia Semedo, Embaixadora do Ano Europeu
para o Desenvolvimento em Portugal
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LEVARO
DESENVOLVIMENTOPARA
ARUA:
AEXPOSIÇÃO
DOAED
A exposição do Ano Europeu para o
Desenvolvimento trouxe para a rua o
desenvolvimento enquanto preocupação
comum e global. Pretendeu-se sensibilizar
o público para as questões do
desenvolvimento, com uma dinamização
criativa do trabalho realizado no âmbito
da Cooperação para o Desenvolvimento.
Através de fotografias e de curtas
mensagens escritas, a exposição espelhou a
diversidade de temas debatidos durante este
ano. As imagens foram disponibilizadas por
organizações não-governamentais para o

desenvolvimento, por fotógrafos
portugueses e pela Lusa. As fotografias
refletem projetos apoiados também pela
Cooperação Portuguesa e pela União
Europeia, mostrando um conjunto alargado
de imagens e situações que fazem parte das
questões do desenvolvimento.
A exposição consistiu numa instalação
expositiva exterior, pensada para espaços
públicos com grande afluência de
pessoas e para ser utilizada em diferentes
locais e cidades. A exposição foi
concebida pela Procur.arte, uma

Porto, Serralves em Festa", 30 e 31 de maio

Associação Cultural e Social sem Fins
Lucrativos, parceira do Ano Europeu
para o Desenvolvimento.
A inauguração da exposição teve lugar em
Lisboa no Dia da Europa, 9 de maio, na
praça do Martim Moniz, contando com a
presença do Comissário Europeu para a
Investigação, Ciência e Inovação, Carlos
Moedas. A exposição passou também pelo
Porto e por Faro, tendo abrangido um
total estimado de 100.000 pessoas.

Lisboa, Praça do Martim Moniz,

de 9 a 24 de maio
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SEMANADO
DESENVOLVIMENTO
Faro, Praça do Mercado Municipal, de 3 de setembro a 15 de Outubro

Lisboa, Parque das Nações, de 1 a 15 de dezembro

13 A 17 DE MAIO| LISBOA

A Plataforma Portuguesa das
Organizações Não-Governamentais para
o Desenvolvimento (ONGD) e as suas
associadas organizaram a Semana do
Desenvolvimento, evento pensado para
refletir sobre as questões atuais do
Desenvolvimento.
Este evento representou uma
oportunidade ímpar de encontro entre
diferentes atores do Desenvolvimento e
destes com os cidadãos e cidadãs, por
forma a que fosse promovida uma
reflexão alargada e conjunta sobre o papel
de cada um no Desenvolvimento à escala
global.
Esta semana procurou ser igualmente um
espaço de capacitação para profissionais,
não só de ONGD como de outros atores
do Desenvolvimento, convidando-os a
participar em seminários, workshops e
tertúlias, mas também em sessões de
cinema, exposições e várias outras
atividades de cariz cultural. Associadas a
estas atividades estiveram outras

iniciativas, como a produção de uma
edição especial da Revista da Plataforma
Portuguesa das ONGD sobre o tema “O
que é o Desenvolvimento”, encartada no
jornal Público no dia 21 de Maio, ou a
participação no programa Sociedade Civil
sobre o Ano Europeu para o
Desenvolvimento, na RTP2.
A Semana do Desenvolvimento distribuiu-se por uma multiplicidade de iniciativas e
segundo uma programação específica, de
acordo com os públicos-alvo.
Foram implementadas atividades mais
direcionadas para escolas, tendo sido estas
implementadas pela UNICEF, pelos
Médicos do Mundo em parceria com a
Embaixada do Riso e pelo Grupo de
Trabalho de Educação para o
Desenvolvimento da Plataforma. Noutras
atividades, o público preferencial foram
os técnicos e atores do setor do
Desenvolvimento. Entre workshops e
seminários foram abordados temas como
a Ética no Desenvolvimento e
comemorados os 30 anos da Plataforma
Portuguesa das ONGD, momento
especial que contou com a presença de
várias figuras ilustres ligadas ao presente
e ao passado da organização.
Foram organizados um ciclo de tertúlias
temáticas e um ciclo de cinema, em que
os temas centrais foram a pobreza e a
agenda política, a importância dos valores
no exercício da Cidadania Global ativa, o
ambiente e o acesso à água, bem como a
arquitetura, habitação e o
desenvolvimento.

No fim de semana, as atividades das
manhãs foram uma vez mais pensadas
para os mais novos, tendo o programa
oferecido às famílias atividades lúdicas e
didáticas como conta contos e leituras
dramatizadas. Na parte da tarde, foram
apresentados diversos livros no âmbito da
Feira do Livro do Desenvolvimento, mas
também peças de teatro – nomeadamente
uma peça de teatro alusiva à temática da
igualdade de género e interpretada pelo
Grupo de Teatro do Oprimido de Lisboa –,
workshops e tertúlias, tendo uma das
mais participadas abordado a questão das
migrações e dos refugiados.
Em parceria com a Associação Conexão
Lusófona, foi realizado o espetáculo
musical "Gira-Disk Conexão", uma
celebração do 40º aniversário das
independências das ex-colónias
portuguesas em África. Num ambiente de
verdadeira festa e ao som de artistas como
Aline Frazão de Angola, Karyna Gomes
da Guiné Bissau, NBC de São Tomé e
Príncipe, Luiz Caracol de Portugal,
Miroca Paris de Cabo Verde e Nina Fung
de Moçambique, mais de 200 pessoas
dançaram, cantaram e celebraram a
Lusofonia.
Em simultâneo com as atividades
realizadas durante a Semana do
Desenvolvimento, estiveram patentes
várias exposições das organizações
associadas da Plataforma. Foram ainda
realizadas atividades em Coimbra, Beja e
Porto, da responsabilidade das ONGD e
de outros parceiros.
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Tertúlia | A agenda de desenvolvimento cabe na
agenda política?

Seminário| O Financiamento
do Desenvolvimento

Atividade com escolas | Grupo de Trabalho de
Educação para o Desenvolvimento da
Plataforma Portuguesa das ONGD

Workshop | Um outro mundo será mesmo
possível? O papel das organizações da
sociedade civil

Fórum |Gestão do Voluntariado
para a Cooperação, Coimbra

Seminário | 30 anos de Desenvolvimento,
Passado, Presente e Futuro

Sessão de Cinema | Poverty, Inc.

Tertúlia | O Mediterrâneo como fronteira:
Migrações e Desenvolvimento na atualidade

Workshop | Comércio Justo

Workshop-Concerto | Batoto Yetu

Leitura de conto | com Cláudia Semedo

Concerto | Gira-Disk Conexão. 40º aniversário das independências das ex-colónias
portuguesas em África

Seminário | Ética no Desenvolvimento

Teatro | Refugiacto
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EYD1DAY:
ODIA
DASNOTÍCIAS
POSITIVAS

Lisboa

THE WORLD'S BEST NEWS | 11 DE SETEMBRO

Portugal associou-se ao EYD Day – 11 de
Setembro, promovido à escala europeia
pela Comissão Europeia em parceria com
a World Best News, contando com a
participação de 17 países europeus.

1

EYD - European Year for Development

Com esta iniciativa pretendeu-se
contribuir para a divulgação de notícias
positivas sobre o Desenvolvimento,
criando um momento de comunicação
que passasse uma mensagem forte e

positiva do trabalho desenvolvido e dos
resultados atingidos pela Cooperação
para o Desenvolvimento. Nomeadamente,
o EYD Day deu a conhecer, um pouco por
todo o país, os novos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, que
enquadram a ação global para o
Desenvolvimento até 2030.
Dezenas de voluntários distribuíram 20.000
jornais, em localidades tão diversas como
Barcelos, Aveiro, Lisboa, Porto, Leiria, Faro,
Elvas, Ponte de Lima ou Câmara de Lobos
(Madeira). O jornal foi também distribuído
com o Diário de Notícias.
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Braga

Baixo Alentejo

Algarve
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ACONFERÊNCIA
DOAED:
ODESENVOLVIMENTO
GLOBAL É
REALIZÁVEL?

13 DE OUTUBRO | LISBOA

Assistimos hoje à globalização do
Desenvolvimento. A arquitetura mundial
do desenvolvimento está a sofrer
mutações rápidas e profundas, com as
dicotomias simples – Norte/Sul ou países
desenvolvidos/em desenvolvimento – a

tornaram-se obsoletas. A alteração na
geografia mundial da pobreza significa
que a maioria das populações pobres vive
agora em países de rendimento médio,
enquanto os países mais pobres e não
relevantes do ponto de vista
geoestratégico são esquecidos na sua
vulnerabilidade. Os desafios do
desenvolvimento são cada vez mais
interdependentes e multidimensionais,
incluindo questões de segurança,
ambiente, migrações e outras
preocupações às quais a ajuda ao
desenvolvimento não consegue

responder. São também cada vez mais
complexos, já que o crescimento
demográfico, a retirada de milhões de
pessoas da pobreza extrema e o “Direito
ao Desenvolvimento” podem chocar com
a necessária alteração dos padrões de
produção e consumo, para modelos e
políticas mais sustentáveis. O
Desenvolvimento deixou, portanto, de ser
apenas uma questão direcionada dos mais
ricos para os mais pobres, para se tornar
numa preocupação comum e global. Será
a globalização do bem-estar possível e
realizável?
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A conferência reuniu 330 participantes
no Museu do Oriente, em Lisboa, no dia
13 de outubro de 2015, para debater os
desafios do Desenvolvimento Global e,
em particular, a implementação dos novos
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável. Nela participaram 25
oradores, que salientaram a rápida
alteração das dinâmicas internacionais,
bem como a crescente complexidade e
multidimensionalidade dos desafios de
Desenvolvimento (da segurança às
alterações climáticas, das migrações ao
emprego, para dar alguns exemplos), o
qual se tornou uma preocupação comum
e global, que diz respeito a todos e a cada
um de nós.
A ideia de interdependência esteve
subjacente à maior parte das
intervenções, salientando-se o
esbatimento da dicotomia Norte-Sul, o
aumento da relevância de alguns atores
(sociedade civil e setor privado) e o
surgimento de novos paradigmas, que
exigem respostas mais abrangentes,
coordenadas e de longo-prazo. O
Desenvolvimento não pode ser encarado
como um processo linear, mas sim como
uma dinâmica complexa de avanços e
recuos, que envolve uma grande
diversidade de fatores e desafios, os quais
não se esgotarão certamente no prazo
temporal da Agenda Global (2030). Neste
contexto, o objetivo da política
económica não deve consistir apenas no
crescimento, mas principalmente em
aumentar o bem-estar das populações,
pois só assim terá reais impactos na
melhoria das condições de vida e na
felicidade das pessoas.
A resposta à pergunta formulada pelo
título da conferência é positiva, mas
implica uma série de alterações na forma
como nos articulamos, nos nossos padrões
de produção e consumo, na governação
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da arquitetura global do desenvolvimento
e num conjunto de políticas globais, para
que seja possível responder de forma
eficaz às desigualdades. Nesse sentido, a
implementação dos novos Objetivos
Globais terá que ter em atenção os
aspetos da monitorização, da
responsabilização partilhada e dos
financiamentos (através da mobilização
de recursos internos e internacionais),
mas, mais importante ainda, terá de
contar com liderança e vontade política,
quer por parte dos governos quer das
instituições multilaterais. Exige-se um
multilateralismo mais eficaz: a ONU, o
Banco Mundial, a OCDE e a própria
União Europeia têm pela frente o grande
desafio de conseguirem trabalhar em
conjunto e operacionalizarem uma real
divisão de trabalho.
Algumas intervenções questionaram
também se o atual contexto será favorável
ao sucesso da nova Agenda Global, numa
altura em que assistimos ao
ressurgimento dos nacionalismos, a
ameaças à paz e segurança, a uma pressão
crescente sobre os orçamentos da Ajuda
ao Desenvolvimento e a uma relutância
em assumir compromissos financeiros
concretos nesta área. Existe ainda o risco
de que a universalidade da Agenda resulte
numa diluição dos compromissos, na
medida em que, “sendo uma agenda de
todos para todos, encerra o risco de não
ser responsabilidade de ninguém”. Outro
fator de dificuldade acrescida reside na
sua complexidade, pois apesar de ser
muito mais adequada aos atuais desafios
do Desenvolvimento do que a anterior
Agenda do Milénio, será certamente
difícil gerir 17 objetivos e 169 metas. A
comunicação da Agenda Global assume
aqui uma importância preponderante,
para que de facto haja uma apropriação e
para que a agenda se torne um

instrumento de advocacia, de
responsabilização e de mobilização em
cada país.
Na Europa, destacam-se duas dimensões:
por um lado, as políticas internas dos
Estados membros, que têm implicações
globais, e por outro lado, as
responsabilidades europeias para com os
mais pobres e vulneráveis. No primeiro
vetor, um dos desafios é tornar coerente o
que são as posições europeias externas
(tendo a União Europeia sido grande
impulsionadora desta nova agenda) com
aquilo que são as suas políticas e práticas
internas, tendo sido dados exemplos de
políticas que podem ser melhoradas, se
efetivamente queremos implementar a
nova Agenda Global também à escala
europeia. Relativamente ao segundo
aspeto, debateu-se o papel da ajuda ao
desenvolvimento como preponderante
para os países mais frágeis e como
catalisadora de outros financiamentos e
ações em prol do desenvolvimento, não
descurando o papel primordial que deve
caber à capacitação e mobilização de
recursos internos nos países em
desenvolvimento. Perante as rápidas
mudanças e os desafios identificados, os
países – incluindo Portugal – serão cada
vez mais chamados a refletirem sobre
qual o seu papel, as suas mais-valias e o
seu contributo para o Desenvolvimento
Global.
Os trabalhos da conferência foram
editados num e-book, disponível aqui
para o link http://ow.ly/s9xZ305Pkqd

Abertura

… “A Agenda 2030 recentemente adotada em
Nova Iorque é um documento histórico sem
precedentes, precisamente por colocar o
desenvolvimento global como um objetivo
partilhado por todos os países e por todos os
atores, passando por uma atuação interligada
nas dimensões económica, social e ambiental
do desenvolvimento sustentável, a par com
uma abordagem política e de Direitos
Humanos que está ausente dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milénio, mas que é
essencial.
O Camões I.P. teve a responsabilidade e o
privilégio de coordenar a posição nacional
sobre esta Agenda com vista aos debates
que tiveram lugar não só no âmbito das
Nações Unidas como da União Europeia, da
OCDE, da CPLP e de muitos outros Fóruns.
Foi um exercício bastante exigente e intenso
mas sem dúvida extremamente interessante,
ao longo do qual trabalhámos de forma
muito próxima com muitos parceiros, como
os ministérios setoriais, a sociedade civil, as
universidades e as autoridades locais, o que
permitiu não só enriquecer a posição
nacional assumida no quadro da negociação
da Agenda 2030, como torná-la como uma
posição de todos.”…
Ana Paula Laborinho, Presidente do Camões –
Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.

…“Se aprendêssemos verdadeiramente a amar,
iríamos parar para perceber que somos todos
iguais, independentemente das condições e
condicionantes. Há milhões de pessoas a
morrer, todos os dias; agora, neste preciso
momento, e pelas mais variadas razões. Com
fome, sede, devido à guerra ou à falta de
liberdade a todos os níveis. Pela falta de
acesso a condições de saúde, assim como a
falta de acesso à alimentação. Por todos os
motivos e mais alguns, existem pessoas a
morrer. E de vez em quando vemos uma
fotograﬁa de uma criança morta, e de repente
lembramo-nos de ir para as redes sociais. Mas
esquecemo-nos sempre do mais relevante,
porque, mais do que falarmos, importa agir.”…
Cláudia Semedo, Embaixadora do Ano Europeu
para o Desenvolvimento em Portugal

…“In recent decades billions of people have been
lifted out of poverty, and poverty is
concentrated in a few regions and countries.
A major driver of progress has been fast and
sustained growth in the developing world.
Per-capita growth rates often twice as high as
the OECD average have resulted in a shift in
the share of world Gross Domestic Product (…).
We call this process ‘Shifting Wealth’, which
has also resulted in the emergence of new
middle-classes in the developing world that
are eager to consume more and live better
lives. However, progress is slowing down and
these middle-classes are vulnerable. A serious
slowdown has occurred with the recent global
ﬁnancial and economic crisis.”…
Federico Bonaglia, Centro de Desenvolvimento
da OCDE, Paris
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…“Through the commitment to leave no one
behind, and reach the poorest ﬁrst, the 2030
Agenda engages development cooperation to
take a new strategic perspective, one that
starts by identifying the most vulnerable, and
seeking to understand and mitigate the risks
and threats they face. (…) We cannot stop
with an agreement on paper, important as
that achievement is. Our responsibility is to
use every day, every hour, and every minute
to make a difference. Achieving the
Sustainable Development Goals will require
the commitment of all governments and
decision makers, towards the people of this
world. The universal 2030 agenda is not just a
new deal among nations, but a solemn
promise to its people.”…
Thomas Gass, Assistant Secretary-General,
Nações Unidas
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…“No momento em que o mundo atravessa
grandes desaﬁos geopolíticos, com uma
economia volátil, políticas titubeantes e
lideranças pouco aﬁrmativas, importa seguir
uma estratégia de pequenos passos, mas
seguros, acordando em objetivos realizáveis
com meios disponíveis. Ou seja, é tempo de
menos retórica, mais realizações e atuação
concertada.
No entanto, não nos iludamos, pois realizar os 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
enunciados e as suas 169 metas nos próximos
quinze anos – os quais no fundo visam a
construção de sociedades prósperas, inclusivas,
e sustentáveis do ponto de vista ambiental –
exigirá uma enorme disciplina, ﬁrmeza de
propósitos e uma vontade política coletiva
inabalável. Acresce que será indispensável
manter mobilizadas as opiniões públicas, quer
seja ao nível local, nacional, regional ou mundial.
Aliás, o objetivo é tanto maior, quando se
considera agora como um dos objetivos a
alcançar, e de forma muito explícita, a questão
da boa governação, como uma espécie de
quarto pilar do desenvolvimento sustentável.
Seremos capazes? – pergunta-se. Estaremos à
altura? É tudo menos adquirido. Mas estou certo
de que, apesar da via ser estreita, podemos pelo
menos fazer progressos consideráveis nas várias
frentes. Mas para isso é preciso começar a
trabalhar já e, sobretudo, a trabalhar melhor.”…
Jorge Sampaio, Presidente da República
Portuguesa 1996-2006

PAINEL 1
ANOVA
AGENDAGLOBAL
PARAO
DESENVOLVIMENTO
Com a aprovação de uma nova agenda de
desenvolvimento de carácter universal,
aplicável a vários desafios e contextos de
desenvolvimento, esta é uma altura
crucial para debater como poderão os
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável ser implementados e

promovidos em várias partes do mundo. A
agenda é bastante mais ambiciosa do que
a anterior: pela primeira vez, assume-se
como objetivo expresso acabar com a
pobreza e a fome em todo o mundo,
procurando também integrar as várias
dimensões do Desenvolvimento –

Moderador: Francisco Sarsﬁeld Cabral, Jornalista, Rádio Renascença

Os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável
e a sua aplicação universal,
do global ao local

económica, social, ambiental. Contudo, a
quantidade de metas e a complexidade da
Agenda 2030 pode tornar este
enquadramento muito difícil de gerir e
implementar, para além de exigir o
empenho e coordenação de uma grande
multiplicidade de atores.
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… “não podemos pensar o desenvolvimento
como um processo estável ou linear. Em
todos os países do mundo, este
desenvolvimento sofre choques, e é sujeito a
volatilidades que radicam em causas
económicas, epidemias, desastres naturais ou
ainda conﬂitos. Todos esses fatores podem
ter o efeito de atrasar o desenvolvimento ou
comprometer os ganhos anteriores, levando
pessoas que até poderiam ter saído da
situação de pobreza, de volta para essa
mesma condição. (…) Com uma agenda que
assume pretensões universais e aspira a que
‘ninguém ﬁque para trás’, não podemos
simplesmente continuar a pensar estes
problemas de volatilidade da mesma forma.
Temos, portanto, que assumir uma postura
mais inclusiva, protetora do ambiente, e
consciente e eﬁciente na gestão de riscos.”…
Pedro Conceição, Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento, Nova Iorque
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…“Uma oportunidade – que surge
simultaneamente como desaﬁo – é a do papel
direto que os próprios países irão poder jogar
nesta visão universalista. Desta vez, os países
(incluindo Portugal) terão de implementar a
agenda numa lógica de coerência das
políticas; mas será que teremos a capacidade
de manter uma visão ‘whole-of-government’
coordenada, relativamente ao que são as
nossas mais-valias nessa implementação?
Sendo realistas, os países não poderão todos
ser implicados da mesma forma ou estar
presentes em tudo, ou seja, é necessária de
uma priorização, quer para a sua agenda
interna quer externa, relacionada com as
mais-valias que cada país poderá trazer”…
Ana Paula Fernandes, Delegada de Portugal ao
Comité de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE,
Paris

… “There are four fundamental aspects of the
shift we must operate in this new approach
towards ﬁnance for development: (i) we
should be considering all ﬁnancial resources;
(ii) policy and ﬁnancing go together, and we
cannot consider one without the other; (iii)
we should focus ﬁnance on the enablers of
sustainable development; and (iv) we need to
implement this within a transformative post-2015 development vision.”…
James Mackie, European Centre for
Development Policy Management – ECDPM,
Maastricht

… “Com certeza que a mobilização dos recursos
domésticos, assim como o alinhamento entre
o setor privado e os objetivos do
desenvolvimento sustentável, são essenciais
para chegarmos a resultados e têm uma
relevância quantitativa cada vez maior. No
entanto, o papel da ajuda pública ao
desenvolvimento não pode ser desvalorizado,
por várias razões. Em primeiro lugar, porque
ela ainda é essencial para os países menos
desenvolvidos, mais pobres e mais
vulneráveis. Segundo, por ter uma
capacidade de focalização nos objetivos de
desenvolvimento, que não temos por
adquirido que aconteça com os recursos
domésticos, e menos ainda com a utilização
do investimento privado. E, ﬁnalmente,
porque a ajuda pública ao desenvolvimento
tem um potencial catalisador que não pode
ser menosprezado.”…
Pedro Silva Pereira, Deputado ao Parlamento
Europeu, Estrasburgo
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PAINEL 2
AUNIÃO
EUROPEIANO
MUNDO:DIREITOS
HUMANOSVS.
DESENVOLVIMENTOFACE
AOSDESAFIOS
GLOBAIS

As mais-valias e contradições europeias
na promoção do Desenvolvimento: Ajuda
ao Desenvolvimento, Direitos Humanos,
coerência de objetivos e políticas

A União Europeia continua a ser o maior
doador mundial de ajuda ao
desenvolvimento, apesar da pressão
crescente sobre os orçamentos da
cooperação. Embora se assista a um
declínio relativo do peso da União
Europeia no plano internacional,

mantem-se a aspiração de ser um ator
político global, assumindo-se ao nível
europeu o objetivo de promover valores e
princípios assentes na democracia e no
respeito pelos Direitos Humanos. No
entanto, quando confrontada com
realidades concretas exigindo uma ação

Moderadora: Mónica Ferro, Professora Universitária, ISCSP-UTL, Lisboa

coerente e urgente – por exemplo no
âmbito das migrações, dos conflitos, ou
do comércio internacional – a União
Europeia revela dificuldades de coerência
e conciliação dos seus objetivos e
políticas.

… “I would say that beyond the means to ﬁnance
development, beyond statistics or monitoring
and compliance mechanisms, what is needed
in the ﬁrst place it that we address the real
political barriers preventing us from realizing
these Sustainable Development Goals. At the
European level this also means that we have
to be ready to share power and change our
mindset in the relationship with the rest of
the world.”…
Geert Laporte, Vice-Diretor, ECDPM, Maastricht

… “O objetivo último do desenvolvimento é na
realidade o bem-estar (material, moral se
quisermos, até espiritual), a que todos
aspiramos. Isto exige que as questões
económicas sejam bem trabalhadas, pois é o
motor importante para os países evoluírem, e
para os países de África, Caraíbas e Pacíﬁco
(ACP) a criação de emprego é crucial como
gerador de rendimento para que as pessoas
possam sobreviver. Outra questão
fundamental diz respeito à boa governação,
o que inclui não só a transparência, mas
também ir ao encontro das principais
necessidades nacionais”…
Henrique Banze, Secretariado ACP – África,
Caraíbas e Pacíﬁco, Bruxelas

… “Houve e continua a haver, em certos setores,
alguma fadiga sobre a atenção às questões
do desenvolvimento e da ajuda, pelo que é
essencial o papel da sociedade civil dentro
da União Europeia, já que a ausência de uma
pressão pública em prol destas questões
pode levar a atitudes egoístas e
autocentradas que acabarão por diminuir a
capacidade de ação da União Europeia no
exterior. Esta indiferença e esta tentação de
olhar demasiado para dentro, que é
contraditória com a própria matriz de
projeção internacional da Europa, é um
perigo e um risco ao qual devemos estar
atentos.”…
Francisco Seixas da Costa, Embaixador, Lisboa
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PAINEL 3
OQUE
ÉO
DESENVOLVIMENTO?
… “À escala europeia, é importante que
utilizemos os instrumentos de ajuda
adequados e mais importantes para os países
em que atuamos. Por exemplo, a interligação
entre ajuda humanitária e de
desenvolvimento, atuando em áreas como a
resiliência, é fundamental em várias regiões
africanas. Também nesta área, estamos
convencidos da importância fulcral da
mobilização de recursos internos e da
eﬁciência das políticas ﬁscais nacionais, mas
estas nada valem se, ao nível mundial, as
várias regiões não consigam implementar
políticas e reformas que evitem a evasão
ﬁscal das grandes empresas e a drenagem de
recursos que muito prejudicam os países em
desenvolvimento.”…
Jaime Atienza, Diretor de Campanhas e
Cidadania, Oxfam Intermon, Madrid

…“A União Europeia tem dado provas de ser
capaz de dirigir o debate e de inﬂuenciar as
grandes decisões mundiais: teve um papel
decisivo na conferência de Adis Abeba sobre
o ﬁnanciamento do desenvolvimento, assim
como na conferência de Nova Iorque na
aprovação da nova agenda de
desenvolvimento sustentável. Muito do
contexto e do conteúdo destes documentos e
posições vêm de posições que a União
Europeia tem vindo a aﬁrmar há alguns anos,
sendo de realçar o facto de todos os Estados-Membros terem estado unidos nessas
posições. Existe, assim, uma demonstração do
valor acrescentado da Europa nestas
matérias, que deverá continuar.”…
Fernando Frutuoso de Melo, Diretor da DG
Desenvolvimento e Cooperação – EuropeAid,
Bruxelas

Apesar do surgimento do Índice da
Felicidade Bruta, há mais de quatro
décadas no Butão, a medição do
desenvolvimento dos países assenta ainda,
em grande medida, em critérios
economicistas ou financeiros. Estes

critérios têm vindo a ser cada vez mais
questionados, particularmente numa
altura em que os estudos efetuados
indicam que a relação entre o nível de
vida e a perceção de felicidade não é
proporcional. Para além disso, numa

Moderador: Fernando Jorge Cardoso, Coordenador de Investigação, Instituto Marquês de Valle Flor

Conversa sobre
Felicidade, Ética
e Cultura no
Desenvolvimento

altura em que tanto se fala na
sustentabilidade do desenvolvimento, a
ética e a cultura estão – e devem estar –
cada vez mais presentes.
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… “O crescimento económico não é já hoje
encarado como uma proxy da felicidade.
Sabemos hoje que a relação entre
crescimento económico e bem-estar é
positiva mas não linear, uma vez que a partir
de determinados montantes de rendimento
torna-se mais difícil transformar riqueza
adicional em bem-estar adicional. Temos,
portanto, que pensar noutras dimensões e
processos mais complexos como a geração
de bem-estar nas sociedades.” …
Gabriel Leite Mota, Professor de Economia,
Universidade da Madeira e Universidade
Católica, Porto
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… “Uma das bases da ética da nossa disciplina, a
arquitetura, e a nossa função social é a de dar
bem-estar, fazer cidades melhores, tornar os
territórios mais capazes e eﬁcazes e, em
suma, dar felicidade às pessoas. (…) Nos
países em desenvolvimento, é preciso
descobrirmos como conciliar estruturas
arquitetónicas – muitas delas coloniais – com
o desenvolvimento, procurando contrariar
explosões especulativas e imobiliárias menos
sustentáveis.”…
Ana Tostões, Presidente do DOCOMOMO
International, Arquiteta e Professora no Instituto
Superior Técnico, Lisboa

… “Os custos sociais e culturais da aplicação das
políticas de ajustamento nos anos 1990 nos
países africanos são elevados. Ficou uma
estrutura socialmente frágil, dominada por
um paupérrimo capital humano, incapaz de
promover a inserção das economias destes
países periféricos no centro dominante da
ﬁnança mundial. O esvaziamento do Estado,
com instituições fracas, educação pobre e
ineﬁciente e outros fatores, para além de
serem empobrecedores, poderiam estar
também na origem do esvaziamento da
cidadania. O bem-estar entrou em crise.”…
Nelson Saúte, Escritor, Moçambique

… “Estamos numa altura em que os Estados vão
ter de perceber que as fronteiras nacionais
estão ultrapassadas de muitas formas. (…) Só
um sistema das Nações Unidas cada vez mais
sólido, cada vez mais respeitado e com
mandatos reforçados poderá fazer frente a
este facto. Não é mais possível aceitar a
soberania do Estado se este decidir destruir a
sua população ou se decide causar danos
ambientais com transtornos a nível regional
ou mundial. A soberania dos Estados terá de
ser, no futuro, condicionada pelos interesses
da Humanidade.”…
Mário Parra da Silva, UN Global Compact
Network Portugal, Lisboa
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Encerramento

… “A universalidade da nova Agenda de
Desenvolvimento obrigará a uma mobilização
dos esforços de todas as entidades –
públicas, privadas e da sociedade civil) – que
trabalhando em diferentes domínios, a nível
nacional e internacional, contribuem de
formas diversas para a luta contra a pobreza,
a promoção e proteção dos Direitos
Humanos e a sustentabilidade do nosso
planeta. Para que isso aconteça terá de ser
renovada a parceria global para o
Desenvolvimento, de modo a que todas essas
entidades se sintam parte de um esforço
comum e se apropriem da Agenda 2030, dos
seus objetivos e da visão que esteve na base
da sua construção. “…
Pedro Krupenski, Presidente da Plataforma
Portuguesa das ONGD

Moderador: Paulo Telles de Freitas, Administrador, Instituto Marquês de Valle Flor

… “Alguns dirão que os objetivos globais são
uma ambiciosa declaração de intenções, uma
espécie de lista de compras irrealista, mas a
verdade é que a agenda foi assinada por 193
líderes em nome de 7 mil milhões de
cidadãos, implicando-os num processo em
que devem ser beneﬁciários e protagonistas.
Quinze anos pode parecer uma eternidade ou
um piscar de olhos, conforme a tarefa e os
recursos para a cumprir. “…
Isabel Marques da Silva, Centro de Informação
Regional das Nações Unidas – UNRIC, Bruxelas

… “Se olharmos para crises como a do Ébola, a
da vaga de milhares de refugiados que atinge
a Europa, a dos desaﬁos do combate às
alterações climáticas, compreendemos que
não podemos pensar os problemas de forma
isolada ou segundo geograﬁas estanques. As
repercussões destas problemáticas afetam
direta ou indiretamente o nosso bem-estar, a
nossa segurança e o nosso desenvolvimento.
Acredito, assim, que temos a
responsabilidade, a ambição e o interesse em
alcançar estes novos objetivos de
Desenvolvimento, porque são no melhor
interesse das Pessoas e do Planeta. “…
Luís Campos Ferreira, Secretário de Estado dos
Negócios Estrangeiros e Cooperação
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Prémio “Investigação
para o Desenvolvimento”

PRÉMIOS
No âmbito do Ano Europeu para o Desenvolvimento, foram atribuídos pelo Camões I.P. dois prémios: o prémio “Corações capazes
de construir”, em parceria com a associação Corações com Coroa, e o prémio “Investigação para o Desenvolvimento”, em parceria
com a Fundação Calouste Gulbenkian.

Prémio de Jornalismo
“Corações capazes de construir”
Na terceira edição do “Prémio
Comunicação – Corações Capazes de
Construir”, a Associação Corações com
Coroa e o Camões – Instituto da
Cooperação e da Língua I.P. assumiram
uma parceria para promover o Prémio
Comunicação – Corações Capazes de
Construir/Ano Europeu para o
Desenvolvimento.
A cerimónia de entrega do prémio
aconteceu a 9 de Novembro, no Museu
Oriente, em paralelo com a conferência
“Jovens: a maior geração de sempre, a
solução para o desenvolvimento glocal”,

onde se pretendeu criar um espaço para
que se levantem questões e se debatam
problemas e possíveis soluções ligadas ao
papel da juventude no desenvolvimento.
O Prémio tem o intuito de promover
trabalhos de comunicação (Jornalismo e
Publicidade) que se distingam nas áreas
dos Direitos Humanos, criando um
espaço de reflexão e crítica onde
profissionais de várias áreas se cruzam
para trocar experiências e discutir o
trabalho feito na área dos Direitos
Humanos em Portugal. Nesta edição,
privilegiou-se uma abordagem de Direitos
Humanos centrada na igualdade de
direitos e oportunidades, saúde, inclusão

social, cidadania e desenvolvimento, no
contexto do Ano Europeu para o
Desenvolvimento, Objetivos do Milénio e
Agenda 2030.
Os prémios foram atribuídos à jornalista
Susana Bento Ramos premiada pela
reportagem "A Fronteira da Hipocrisia"
(TVI), e à jornalista Ana Sofia Fonseca,
pela reportagem "O Amor não mata"
(SIC). Ainda na categoria do Jornalismo,
as menções honrosas foram para "A Sul da
Sorte", de Catarina Santos (Rádio
Renascença), "As nossas Malalas", de
Christiana Alves de Paula Martins Rocha
(Expresso) e para o jornal Diário do
Alentejo.

O concurso “Investigação para o
Desenvolvimento” foi lançado pelo
Camões – Instituto da Cooperação e da
Língua, I.P. e pela Fundação Calouste
Gulbenkian com o objetivo de apoiar a
publicação, em revistas científicas, dos
resultados de projetos de cooperação para
o desenvolvimento promovidos por
Organizações Não-Governamentais para
o Desenvolvimento (ONGD) nacionais,
em parceria com instituições de ensino

superior e de investigação.
Esta parceria teve como objetivo
contribuir para o reforço da capacidade
de produção de conhecimento e
influência de políticas públicas por parte
das ONGD portuguesas e também para a
aproximação destes atores a instituições
científicas e de ensino superior.
Foram atribuídos dois prémios: ao
Instituto Marquês de Valle Flôr – IMVF
em parceria com o Centro de Estudos
Internacionais do ISCTE-IUL, no âmbito
do projeto “Coerência das Políticas para o

Desenvolvimento – O desafio para uma
cidadania ativa em Cabo Verde”; e à
Associação para a Cooperação Entre os
Povos – ACEP em parceria com o Centro
de Estudos sobre África – CEsA da
Universidade de Lisboa, relativamente ao
projeto "Observatório dos Direitos na
Guiné-Bissau”. A cerimónia de entrega
dos prémios teve lugar na sessão oficial de
encerramento do Ano Europeu para o
desenvolvimento, realizada a 15 de
dezembro de 2015.
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ENCERRAMENTODO
AED

15 DE DEZEMBRO | LISBOA

T E R E S A R I B E I R O , Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação

A sessão oficial de encerramento do Ano
Europeu para o Desenvolvimento em
Portugal decorreu no dia 15 de dezembro
de 2015, no Salão Nobre dos Paços do
Concelho da Câmara Municipal de
Lisboa, contando com as intervenções de:

– Ana Paula Laborinho
Presidente do Camões I.P.
– Isabel Mota
Conselho de Administração da Fundação
Calouste Gulbenkian
– Cláudia Semedo
Embaixadora do AED em Portugal
– José de Tolentino Mendonça
Professor Universitário e Escritor
– Fernando Medina
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa

…“A mensagem de um ‘nosso mundo’
assenta na presunção simples mas
poderosa da interdependência de todos os
povos. Os trágicos acontecimentos dos
últimos meses recordam-nos o que já
sabíamos: que ninguém vive, hoje em dia,
isolado dos problemas e do sofrimento
dos que habitam outras latitudes.
Promover a paz, o desenvolvimento
sustentável e os direitos humanos
noutros continentes é pois, hoje mais do
que nunca, do interesse direto e imediato
de todos os europeus.
A segunda ideia, a da dignidade comum e
inerente a cada ser humano, toca no
essencial dos valores com que

construímos a União Europeia. Podemos
nós aceitar, sem mais, que haja hoje quem
ainda não tenha acesso à água, à
educação, a cuidados de saúde básicos?
Que haja crianças exploradas por trabalho
infantil e mulheres a quem são negados os
mais elementares direitos? A cooperação
para o desenvolvimento promovida pelos
Estados europeus é assim uma obrigação
ética que decorre da nossa própria matriz
fundacional.
Finalmente, a ideia de futuro partilhado.
A visão muito clara de que da resposta
que hoje soubermos – ou não – dar aos
desafios de desenvolvimento que
enfrentamos globalmente dependerá o

mundo em que viveremos, nós e os nossos
filhos, no futuro próximo. Em matérias
de paz e segurança, de combate às
alterações climáticas e da própria
sustentabilidade do modelo de Estado
social, bem-estar e liberdade que
herdámos.
Foram estas mensagens, com o apoio de
exemplos concretos de projetos da
cooperação portuguesa, que pudemos
passar ao público neste Ano Europeu do
Desenvolvimento.”…
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PARCEIROS:EVENTOS
EINICIATIVAS
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JAN

FEV

19 | Reunião Alargada dos Parceiros do
AED em Portugal
Camões I.P. Auditório
26 | Lançamento do livro “Gestão do
Ciclo do Projeto”, de Rui Ramos
INA – Direção Geral da Qualificação
dos Trabalhadores em Funções Públicas.
Biblioteca do INA

1 | Lançamento do concurso dos Clubes
Europeus para o ano 2015, sob o tema
Ano Europeu para o Desenvolvimento
Direção Geral de Educação
2 | Tertúlia sobre Justiça Social
Plataforma Portuguesa das ONGD

27 | Lançamento da Revista “Sinergias
– Diálogos Educativos para a
Transformação Social”
Fundação Gonçalo da Silveira

3, 4, 10, 11 | Global What? Formação em
Cidadania Global
IMVF – Instituto Marquês de Valle Flor,
AIDGLOBAL – Ação e Integração para o
Desenvolvimento Global
6 | Seminário sobre o Dia Internacional
da Tolerância Zero à Mutilação
Genital Feminina
CIC – Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género. Auditório da
Faculdade de Ciências Médicas, Hospital
São Francisco Xavier

28 | Pequeno-Almoço de apresentação
AED à imprensa
Camões I.P. Salão Nobre

28 | Exposição “Alfabeto do
Desenvolvimento”
ACEP – Associação para a Cooperação
entre os Povos e Universidade do Minho.
Instituto de Educação da Universidade
do Minho

9 | Evento Pausa Justa
CIDAC – Centro de Intervenção para o
Desenvolvimento Amílcar Cabral. Instituto
de Educação da Universidade do Minho

11 | Exposição “AMI 30 anos”
AMI – Assistência Médica Internacional.
Pavilhão do Conhecimento

14 | Cerimónia de lançamento do AED
Câmara Municipal do Porto. Paços do
Concelho

18 | Exposição “Futurospetiva” e
Aventura Solidária AMI
AMI – Assistência Médica Internacional
19 | Tertúlia Europeia “A União Europeia
no Mundo”
Centro Europe Direct de Aveiro
26 | Palestra “O Ano Europeu para o
Desenvolvimento e a Cooperação
Portuguesa na área da Educação:
Perspetivas e Desafios”
Universidade do Minho. Instituto de
Educação da Universidade do Minho
27 | Debate “Comunicação e
Desenvolvimento”
Associação PAR – Respostas Sociais.
Auditório do Camões I.P.

MAR
6 | Mesa Redonda “A Importância da
Responsabilidade Social na
Internacionalização das Empresas”
Casa da Juventude, Câmara Municipal
de Odivelas
7 | A mulher no Bairro da Mouraria
Associação Renovar a Mouraria
17 | Semana da Juventude em Peniche,
com o tema "Escolhe-te", centrada nas
temáticas do AED
Câmara Municipal de Peniche

20 | Apresentação da Revista “Sinergias-Diálogos Educativos para a
Transformação Social”
Centro de Estudos Africanos da
Universidade do Porto. Reitoria da
Universidade do Porto

26 | Conferência “População e
Desenvolvimento: Pessoas, Direitos e
Desenvolvimento”
P&D Factor – Associação para a
Cooperação sobre População e
Desenvolvimento. Auditório do Camões,
I.P.
26 | Tertúlia Europeia “Mulheres e
Raparigas”
Centro Europe Direct de Aveiro
31 | Oficina do conhecimento: As ONGD
– A transparência – Princípios e boas
práticas
Plataforma Portuguesa das ONGD.
Fundação Calouste Gulbenkian

ABR
15 | Lançamento do livro “Saúde para
Todos: 25 anos ao serviço de São
Tomé e Príncipe”
Instituto Marquês de Valle Flor,
Fundação Calouste Gulbenkian
17 | Encontro “Juventude e
Desenvolvimento Local”
FAJUDIS, Centro de Juventude de
Lisboa, ANIMAR. Centro de Juventude
de Lisboa – IPDJ

28 | Café Europa “Cooperação, Saúde e
Pobreza”
CIED Algarve. Hotel da Aldeia –
Albufeira

29 | IV Jornadas da Educação para o
Desenvolvimento
Camões, I.P., Plataforma Portuguesa das
ONGD. Fundação Cidade de Lisboa

MAI
4 | Concurso de Ideias “É de Género”
Rosto Solidário

4-29 | África em Letras
Núcleo de Estudos Africanos,
Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa
4-31 | Bienal da Lusofonia
Câmara Municipal de Odivelas

5 | Seminário “Os Direitos Humanos na
Ordem do Dia: Saúde, Direitos e
Desenvolvimento”
P&D Factor – Associação para a
Cooperação sobre População e
Desenvolvimento, Grupo Parlamentar
sobre População e Desenvolvimento.
Assembleia da República
9 | Comemoração do Dia da Europa e
inauguração da exposição de rua do
AED
Camões I.P., Representação da Comissão
Europeia em Portugal, Câmara
Municipal de Lisboa
9 | Conferência “40 anos de
independências: Crescimento ou
Desenvolvimento?”
Fundação Calouste Gulbenkian
13 | Conferência “Global Schools
EYD2015 to embed Global Learning
in primary education”
Escola Superior de Educação do
Instituto Politécnico de Viana do Castelo
13-17 | Semana do Desenvolvimento
Plataforma Portuguesa das ONGD.
Lisboa, Beja, Coimbra, Aveiro
14 | Estreia do Filme “Bobô”
Produtora David & Golias, Realizadora
Inês Oliveira. Cinema City Alvalade
14-15 | Seminário “Pensando o Futuro:
Perspetivas para a Intervenção
Social e Desenvolvimento”
Faculdade de Ciências Sociais da
Universidade Católica Portuguesa.
Auditório
20-25 | Festival da Lusofonia de Lisboa
Câmara Municipal de Lisboa,
UCCLA – União das Cidades
Capitais de Língua Portuguesa,
Conexão Lusófona
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23-25 | Colóquio Internacional sobre a
Casa dos Estudantes do Império
UCCLA – União das Cidades
Capitais de Língua Portuguesa.
Fundação Calouste Gulbenkian.
Realizado no âmbito das cerimónias
de encerramento da Homenagem
aos Associados da Casa dos
Estudantes do Império.

24-30 | Semana de Abertura do “Museu
Mundial”
MVF – Instituto Marquês de Valle
Flor, Câmara Municipal de Loures.
Quinta do Conventinho, Loures
25 | Conferência: Modelos de Referência
da Diáspora Africana
Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa
26 | Conferência “Sinergias: em prol da
educação para a cidadania global”
Centro de Recursos para a Cooperação e
Desenvolvimento da Universidade do
Minho, CEAUP – Centro de Estudos
Africanos Universidade do Porto,
Fundação Gonçalo da Silveira. Braga
28 | Tertúlia Europeia “O papel da União
Europeia na promoção da paz,
segurança”
Centro de Informação Europe Direct
Aveiro
29 | Prémio “Escolas de Sucesso”
Câmara Municipal de Odivelas

JUN
2 | Colóquio “Financiamento do
Desenvolvimento” e lançamento do
livro da 1ª Conferência de Lisboa
sobre Desenvolvimento
Conferências de Lisboa. CCIP – Câmara
de Comércio e Indústria Portuguesa
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2 | Seminário “A Descentralização no
espaço CPLP e o impacto no
desenvolvimento local”
IMVF – Instituto Marquês de Valle Flor.
Lisboa
3-4 | Dias Europeus do Desenvolvimento
Comissão Europeia. Bruxelas
6 | Seminário “Desafios da Comunicação
para o Desenvolvimento”
Associação PAR – Respostas Sociais,
Universidade Lusófona do Porto. Porto
7 | Apresentação de projetos de
empreendedorismo social
WACT – We are Changing Together. Lisboa
8 | Seminário “Desafios do
Desenvolvimento Global: O papel do
Setor Privado e Fontes de
Financiamento Inovadoras”
Camões, I.P., Representação Comissão
Europeia em Lisboa. Lisboa

9-18 | Candidaturas ao Voluntariado para
a Cooperação “Muito Mais
Mundo”
Centro de Recursos para a
Cooperação e Desenvolvimento da
Universidade do Minho

12 | Tertúlia “O Papel da Ciência no
Desenvolvimento”
Embaixada de Portugal em Cabo Verde.
Auditório do Centro Cultural Português,
Cidade da Praia
18 | Seminário “A Coerência das Politicas
para o Desenvolvimento”
Camões, I.P., Instituto Marquês de Valle
Flor, European Centre for Development
Policy Management. Lisboa

18 | Apresentação e divulgação do
"Estudo sobre perceções e relevância
da Educação para o Desenvolvimento
em Portugal"
Fundação Gonçalo da Silveira, Centro
de Estudos Africanos da Universidade do
Porto
19-29 | Feira do Desenvolvimento do
Alentejo
MONTE – Desenvolvimento
Alentejo Central. Évora

22 | Apresentação do livro “O que vejo e
não esqueço”, de Catarina Furtado
Corações com Coroa, P&D Factor –
Associação para a Cooperação sobre
População e Desenvolvimento. Centro
Comercial Colombo, Lisboa
30 | Conferência “Cooperação em Saúde:
da Estratégia à Ação”
Direção Geral de Saúde. Lisboa

JUL
2 | Mesa Redonda “Causas e Sintomas da
Migração Irregular: Olhando para
além do Mediterrâneo”
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras; OIM
-Organização Internacional para as
Migrações, P&D Factor, Camões I.P.
Lisboa

4 | X Encontro Nacional de Educação
para a Cidadania
Rede Educação para a Cidadania. Escola
Superior de Educação de Lisboa
6 | Colóquio sobre Cooperação e
Desenvolvimento Humano
Câmara Municipal de Oliveira de
Azeméis
14 | Workshop “Investigação, tecnologia
e inovação: Desenvolvimento
agropecuário, agroalimentar e
ambiental em Cabo Verde"
Plataforma SKAN. Ribeira Grande de
Santiago, Cabo Verde

AGO
6 | Lançamento do curso DECODE
– Diploma de Especialização em
Cooperação para o Desenvolvimento
INA – Direção Geral da Qualificação dos
Trabalhadores em Funções Públicas.
Algés
27 | Publicação da Estratégia
Operacional de Ação Humanitária e
de Emergência
Camões I.P.

SET
1 | 2ª Edição da Mostra de Autores
Desconhecidos
Direção Geral de Reinserção e Serviços
Prisionais
11 | World's Best News Day
União Europeia, DANIDA. Lisboa, Faro,
Vila Real Santo António, Funchal, Braga,
Vila Verde, Mértola, Aveiro, Elvas e Porto

15 | Publicação das histórias do AED
na Revista Aposta+
CTT- Correios de Portugal

29 | Conversas de Biblioteca “Migrações
e Demografia”
ISCTE-IUL – Instituto Superior de
Ciências do Trabalho e da Empresa,
CIEJD – Centro de Informação
Europeia Jacques Delors, OIM –
Organização Internacional para as
Migrações. ISCTE-IUL, Lisboa

OUT
1 | Palestra “Cooperação para o
Desenvolvimento: os desafios da
agenda pós-2015”
Universidade do Minho. Braga
17-18 | Curso "Building a better response
– strengthening NGO Capacity to
Engage with the International
Humanitarian Response System”
AKTO – Direitos Humanos e
Democracia. Coimbra
17 | 3º Encontro “Conhecimento e
Cooperação”
INA – Direção Geral da Qualificação
dos Trabalhadores em Funções Públicas.
Torre do Tombo, Lisboa

18 | Festival Conexão Lusófona
Conexão Lusófona. Coliseu dos Recreios,
Lisboa
24 | Tertúlia Europeia “Migração: a
batalha de quem procura liberdade”
Centro EuropeDirect de Aveiro

24 | Action 2015 “Light the way”
IMVF – Instituto Marquês de Valle
Flor, Câmara Municipal de Lisboa

13 | Conferência Internacional “O
Desenvolvimento Global é
Realizável?”
Instituto Marquês de Valle Flor,
European Centre for Development Policy
Management – ECDPM, Centro
Regional de Informação das Nações
Unidas – UNRIC, Camões I.P, Fundação
Oriente. Museu do Oriente, Lisboa

13 | Iniciativa e Petição “Fruta Tropical
Justa”
Instituto Marquês de Valle Flor. Museu
do Oriente, Lisboa
15 | Apresentação Pública do Projeto
WWF – Fish Forward
WWF. Auditório do Camões I.P, Lisboa
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28 | Conferência "Portugal e o Mundo:
Desafios da Globalização e do
Desenvolvimento”
Fundação Francisco Manuel dos Santos.
Auditório da Reitoria da Universidade
de Coimbra

29 | Apresentação do Estudo Diagnóstico
da Situação nutricional no Leste da
Guiné-Bissau
ISU – Instituto de Solidariedade e
Cooperação Universitária. Auditório do
Camões I.P.
29-30 | Formação em Voluntariado
Internacional
AMI – Assistência Médica Internacional.
Lisboa

NOV
4 | Jornada “Juventude e Mudanças
Climáticas”
Delegação da União Europeia em Cabo
Verde, em parceria com as Embaixadas de
Espanha, França, Luxemburgo e Portugal
em Cabo Verde. Cidade da Praia
4 | Documentário e Debate “Relembrar
um passado bem presente”
Mundo a Sorrir. Auditório do Camões I.P.

5 | Encontros Improváveis “Direitos
Humanos, desafios atuais na Europa e
no mundo”
AMI – Assistência Médica Internacional.
Lisboa
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5 | Conferência “Parceria Transatlântica
de Comércio e Investimento”
CIDAC – Centro de Intervenção para o
Desenvolvimento Amílcar Cabral. Lisboa
9 | Conferência “Jovens: a maior geração
de sempre, a solução para o
desenvolvimento glocal” e entrega do
prémio de jornalismo AED Corações
Capazes de Construir
Corações com Coroa e Camões I. P. Museu
do Oriente, Lisboa
10 | “A Europa és tu” – Atividade Anual
Transfronteiriça dos CIED Algarve;
Baixo Alentejo e Huelva
Centros de Informação Europe Direct
14 | I Encontro Nacional de Clubes
Europeus
Direção Geral de Educação,
Representação Comissão Europeia em
Portugal. Liceu Camões, Lisboa
16 | Palestra sobre o Dia Internacional da
Tolerância
Centro Informação Europe Direct Oeste.
Agrupamento de Escolas do Cadaval
18 | Seminário “Comunicação e
Desenvolvimento”
Instituto de Ciências Sociais da
Universidade do Minho. Braga

19 | Encontro “Repensar o
Desenvolvimento, Reinventar a
Cooperação”
FEC – Fundação Fé e Cooperação.
Fundação Calouste Gulbenkian
19 | Ciclo de Debates "Envolve-te e
Desenvolve-te"
Associação para o Diálogo
Multicultural. Porto

20 | Conferência “África: Caminhos do
Futuro”
Fundação Portugal-África. Biblioteca
Municipal Almeida Garrett, Porto
22 | Iniciativa "The Future We Want"
Câmara Municipal de Cascais
27 | Seminário “Cooperação, Deficiência
e Cidadania Ativa”
Câmara Municipal de Faro. Auditório
da Biblioteca Municipal de Faro
28 | Seminário “A Educação para o
Desenvolvimento e o nosso futuro”
VIDA – Voluntariado Internacional
para o Desenvolvimento Africano.
Fundação Calouste Gulbenkian

DEZ
4-5 | 6º Encontro Regional de
Voluntariado Ambiental para a
Água e 1º Encontro Regional de
Voluntariado Ambiental para a
Água Jovem
Agência Portuguesa do Ambiente,
Administração da Região
Hidrográfica do Algarve

8 | Exposição "Da União Europeia para o
Mundo"
Centro de Informação Europeia Jacques
Delors. Espaço Europa, Lisboa
9 | Conferência “Valorização Erasmus +”
Agência Nacional Erasmus +. Teatro
Thalia

9 | Conferência “As Novas Ameaças à
Segurança da Europa: estado islâmico,
terrorismo e xenofobia”
Câmara Municipal da Maia
10 | Concerto AMI pela Paz e Concórdia
AMI – Assistência Médica Internacional

15 | Cerimónia de Encerramento do AED
Camões I.P., Câmara Municipal de
Lisboa. Paços do Concelho
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ONOSSOMUNDO,
ANOSSADIGNIDADE,
ONOSSOFUTURO
EAGORA?

ESTE TAMBÉM É O TEU MUNDO, CONTRIBUI PARA
A CONSTRUÇÃO DE UM FUTURO MAIS DIGNO.
MOBILIZA-TE POR UM DESENVOLVIMENTO JUSTO
E SUSTENTÁVEL
# Como posso participar?
Inspira os outros. Envolve-te numa causa!
Partilha as tuas opiniões com a tua família e amigos. Utiliza as redes sociais para expressar a tua voz e para promover o debate sobre
as questões que nos afetam a todos.
Sabes se existe alguma associação, movimento, ONGD, grupo de voluntários no teu bairro? Todos estes movimentos coletivos são
feitos por pessoas como tu. Conhece-os e junta-te a um que te faça sentido!
Participa na tua comunidade local: nas assembleias de freguesia e/ou municipais, nas iniciativas de orçamento participativo, entre
outras.
Sabes que podes doar 0.5% do teu IRS e contribuir para as atividades de uma instituição sem fins lucrativos?

# O que posso fazer?
Reduz, Reutiliza, Recupera, Renova e Recicla!
Sabes qual origem dos alimentos que consomes? E da roupa e telemóveis que usas? E as condições de trabalho das pessoas que
fizeram chegar até aqui esses produtos? E o seu impacto ambiental? Informa-te e pratica um consumo responsável.

# Como posso promover a Justiça Social Universal?
Sê Solidário. Acredita que podes fazer a diferença!
Informa-te e envolve-te nos esforços pelos direitos das minorias e das pessoas com necessidades especiais.
Valoriza o Outro, a sua cultura, vivência e competências e aplica tudo isso na relação com as pessoas com quem trabalhas/estudas e
convives.
Respeita a identidade de género, a orientação sexual, a ideologia política e a opção religiosa de cada pessoa e disponibiliza-te a
aprender na diversidade.
Contribui para melhorar o teu, o nosso mundo. O teu entusiasmo vai contagiar os outros.
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PARCEIROSDO
ANOEUROPEU
PARAO
DESENVOLVIMENTOEM
PORTUGAL
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ACEP – Associação para a Cooperação

entre os Povos
ACGB – Associação de Cooperação

com a Guiné-Bissau
ADPM – Associação de Defesa

do Património de Mértola

Câmara Municipal de Lisboa

Centro Europe Direct Cova da Beira

Engenho e Obra

Instituto Nacional de Estatística

PSP – Polícia de Segurança Pública

Câmara Municipal de Loures

Centro Europe Direct da Península
de Setúbal

Escola Superior de Educação Viana
do Castelo

IPDJ – Instituto Português Desporto

Rádio Renascença

Centro Europe Direct de Lamego

Faculdade de Letras – Universidade
de Lisboa

ISCTE-IUL – Instituto Superior de

Câmara Municipal de Miranda do Corvo
Câmara Municipal de Odivelas
Câmara Municipal de Oeiras

Agência Nacional Erasmus+ Juventude
em Ação

Câmara Municipal de Oliveira
de Azeméis

Agência Portuguesa do Ambiente

Câmara Municipal de Paços Ferreira

Administração da Região Hidrográfica do
Algarve

Câmara Municipal de Palmela

AIDGLOBAL – Ação e Integração para

o Desenvolvimento Global
AKTO – Direitos Humanos

e Democracia
AMI – Assistência Médica Internacional
ANIMAR – Associação Portuguesa para

o Desenvolvimento Local
APDES – Agência Piaget para

o Desenvolvimento
Assembleia da República
Associação de Estabelecimentos
de Ensino Particular e Cooperativo
Associação Nacional de Diretores
de Agrupamentos e Escolas Públicas
Associação para o Diálogo Multicultural

Câmara Municipal de Peniche
Câmara Municipal de Salvaterra
de Magos
Câmara Municipal de Setúbal

Centro Europe Direct de Ponte de Lima
Centro Europe Direct de Santarém
Centro Europe Direct do Tâmega
e Sousa
Centro Europe Direct dos Açores
Centro Europe Direct Madeira
Centro Europe Direct Porto
Centro Norte Sul do Conselho da Europa
CIDAC – Centro de Intervenção para o

Desenvolvimento Amílcar Cabral

Câmara Municipal de Tarouca
Câmara Municipal do Porto
Câmara Municipal do Seixal
CCC Centro Cultural e Congressos

de Caldas da Rainha
CCT Correios de Portugal, S. A.
CD ARICD – Associação Intermunicipal

de Cooperação para
o Desenvolvimento
CEAUP – Centro de Estudos Africanos da

Universidade do Porto

Clubes Europeus
CNJ – Conselho Nacional da Juventude

Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do Centro
Comissão para a Cidadania e Igualdade de
Género
Comité Português para a UNICEF

Coroações com Coroa

Centro de Informação Europe Direct
Algarve

CPLP – Comunidade dos Países

Centro de Informação Europe Direct
Barcelos

Direção Geral de Educação

Autoridade Tributária e Aduaneira

Centro de Informação Europe Direct Oeste

Bagabaga Studios

Direção Geral de Reinserção e Serviços
Prisionais

Centro de Recursos para a Cooperação
e o Desenvolvimento

Direção Geral de Saúde

Associação Renovar a Mouraria
Atlas – Associação de Cooperação para

o Desenvolvimento

Batoto Yetu
Câmara Municipal da Maia
Câmara Municipal da Marinha Grande
Câmara Municipal da Moita
Câmara Municipal de Alfândega da Fé
Câmara Municipal de Amadora
Câmara Municipal de Cascais
Câmara Municipal de Faro
Câmara Municipal de Grândola

Centro Europe Direct Alentejo Central
e Litoral
Centro Europe Direct Alta Estremadura
Centro Europe Direct Alto Alentejo
Centro Europe Direct Aveiro

de Língua Portuguesa

Direção Geral Política da Justiça
Direção Geral dos Estabelecimentos
Escolares
EAPN Portugal – Rede Europeia Anti

Pobreza
ECDPM – European Centre for

Development Policy
Management

Centro Europe Direct Baixo Alentejo
Centro Europe Direct Beira Interior Sul
Centro Europe Direct Bragança

EGEAC

Ciências do Trabalho e da
Empresa

FAJUDIS – Federação das Associações

Juvenis do Distrito
de Santarém
Fundação Aga Khan Portugal

ISEG – Instituto Superior de Economia e

Gestão
ISU – Instituto Solidariedade

e Cooperação Universitária

Fundação Bomfim
Fundação Calouste Gulbenkian
Fundação Cidade de Lisboa
Fundação de Serralves
Fundação EDP
Fundação Fé e Cooperação
Fundação Francisco Manuel dos Santos
Fundação Gonçalo da Silveira

Jornal de Letras
Leigos para o Desenvolvimento
Lusa
Média Lab Diário de Noticias
Médicos do Mundo
Memórias e Gentes – Associação
Humanitária
MONTE – Desenvolvimento Alentejo

Fundação Oriente

Central – ACE

Fundação Portugal-África

MSH – Missão Saúde para a Humanidade

Fundação Serralves

Mundo a Sorrir

G.A.S. Porto – Grupo de Acão Social

NOS

do Porto

Conexão Lusófona
COOLPOLITICS

e Juventude

Gabinete de Estratégia e Planeamento
do Ministério da Solidariedade, Emprego
e Segurança Social
Gabinete do Parlamento Europeu
em Lisboa
GNR – Guarda Nacional Republicana
GRACE – Grupo de Reflexão e Apoio

à Cidadania Empresarial
Grupo Luz Saúde
Grupo Parlamentar Português sobre
População e Desenvolvimento
Help Images – Media para o
Desenvolvimento

Representação da Comissão Europeia
em Portugal
Rosto Solidário
RTP – Rádio Televisão de Portugal

Saúde em Português
Secretaria Geral do Ministério
da Administração Interna
Secretaria Geral do Ministério
da Educação e Ciência
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
SOFID – Sociedade para

o Financiamento
do Desenvolvimento
SOPRO – Solidariedade e Promoção

Strong – Empresa de Segurança
TedxMatosinhos
TESE – Associação para
o Desenvolvimento

Observatório do Tráfico de Seres
Humanos

UCCLA – União das Cidades Capitais

OIKOS – Cooperação e Desenvolvimento

UMP – União das Misericórdias

OIM – Organização Internacional para

de Língua Portuguesa
Portuguesas

as Migrações

Universidade Católica de Lisboa

OMAS – Leigos da Boa Nova

Universidade Católica do Porto

ORBIS

Universidade do Minho

P&D Factor – Associação para
a Cooperação sobre População
e Desenvolvimento

UNRIC – Centro Regional de Informação
das Nações Unidas

PAR – Respostas Sociais

Desenvolvimento Africano

Parceria Portuguesa para a Água

WACT – We are changing Together

Plataforma Portuguesa das ONGD

WWF – World Wide Fund For Nature

Porter Novelli

Presidente do Conselho das Escolas

Helpo

Procur.arte

IMVF – Instituto Marquês de Valle Flôr

Produtora David & Golias

INA – Direção Geral da Qualificação dos

Programa de Rádio Magazine Europa

Trabalhadores em Funções Públicas

Raia Histórica – Associação de
Desenvolvimento do Nordeste da Beira

VIDA – Voluntariado Internacional para o
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PEGADA ECOLÓGICA
Ao utilizar Cocoon Offset em vez de o fazer com papel
não reciclado, reduziu-se o impacto no meio ambiente em:

90.046Km

60.905Kg
de lixo

9.005Kg

de viagem num
automóvel europeu
standard

de CO2 de gases
de efeito de estufa

1.726.712litro
de água

98.952Kg
de madeira

97.022KWh
de energia

Dados da pegada de carbono avaliada por Labelia Conseil de acordo com a metodologia Bilan Carbone®. Os cálculos resultam de
uma comparação entre o papel reciclado utilizado versus um papel de ﬁbras virgens consoante os dados do European BREF mais
recentes (papel de ﬁbra virgem) disponíveis. Os resultados obtidos resultam de informações técnicas e estão sujeitos a modiﬁcação.
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