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Estratégia Portuguesa
de Cooperação Multilateral
Enquadramento

Contextualização

A Estratégia Portuguesa de Cooperação Multilateral (EPCM) resulta da necessidade de operacionalizar, na sua vertente multilateral, o documento de orientação estratégica intitulado “Uma
visão estratégica para a cooperação portuguesa”.

A cooperação portuguesa multilateral deverá ter por base as
seguintes orientações gerais:

Este documento sublinha as seguintes orientações estratégicas:
• prosseguir no apoio aos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio
(ODM);
• maior envolvimento nacional no espaço multilateral;
• reforçar a visibilidade, presença e capacidade de influência de
Portugal nas organizações internacionais;
• contribuir para a defesa dos interesses estratégicos da política
externa portuguesa.
A EPCM estabelece os critérios, os objectivos e os actores envolvidos, assim como os instrumentos programáticos e os mecanismos e recursos necessários à sua prossecução.
A EPCM visa, ainda, promover a coerência e a eficácia dos esforços da cooperação multilateral da administração pública portuguesa, reforçar a coordenação entre os diferentes actores
institucionais, bem como responder a uma das recomendações
do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento, no âmbito do exame à
cooperação portuguesa realizado em 2006.

• atenção especial a África, Países Menos Avançados(PMA) e
Estados frágeis;
• apoio à estabilização e à transição para o desenvolvimento;
• alinhamento e harmonização das estratégias com os Objectivos
de Desenvolvimento do Milénio (ODM);
• reforço do espaço lusófono.
A cooperação portuguesa multilateral identifica os seguintes
espaços multilaterais prioritários:
• União Europeia;
• CPLP;
• Nações Unidas;

• a Coerência das Políticas para o Desenvolvimento enquanto
componente fundamental da agenda da Eficácia da Ajuda.

• cooperação em áreas complementares da cooperação bilateral
portuguesa.

Objectivos da Estratégia de Cooperação Multilateral

Critérios de selecção e afectação da Ajuda
Multilateral

Objectivos genéricos:
• reforçar a presença e capacidade de influência de Portugal
nas políticas, funcionamento e eficácia das organizações
multilaterais;
• aumentar a eficácia e coerência da cooperação multilateral
portuguesa;

• OCDE/Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD);

• operacionalizar a abordagem bi-multi, como meio de aumentar
a coerência e eficácia da cooperação portuguesa.

• Instituições Financeiras Internacionais e Bancos Regionais de
Desenvolvimento;

Objectivos específicos:

• Conferência Ibero-americana;
• Organizações regionais africanas.

Princípios Orientadores
Portugal endossou a nível internacional e transpôs como princípios
orientadores para a sua cooperação multilateral os seguintes objectivos relacionados com as questões do Desenvolvimento:

• aumentar o volume da Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD)
portuguesa, de forma a honrar os compromissos da APD assumidos por Portugal nas instâncias internacionais;
• aumentar a previsibilidade da APD portuguesa, de forma a responder a um compromisso assumido por Portugal no contexto
da agenda da Eficácia da Ajuda;

• a prossecução dos ODM, acordados na Cimeira do Milénio;

• acesso/participação na formulação de conhecimento e inovação
em matéria de doutrina e instrumentos na área da cooperação
para o desenvolvimento;

• os princípios da Eficácia da Ajuda, consagrados na Declaração
de Paris e na Agenda de Acção de Accra;

• alavancagem financeira para os programas e projectos da
cooperação portuguesa;

• a Coordenação, Coerência e Complementaridade (3C);

• financiamento de Bens Públicos Globais/Regionais;

O sistema multilateral é um veículo importante para o desembolso
de fluxos financeiros necessários ao desenvolvimento e ao cumprimento dos ODM. Dado o crescente número de mecanismos e
instituições multilaterais que concorrem entre si pelos recursos
da APD, a EPCM estabelece os critérios que deverão nortear a
afectação dos recursos da APD às organizações multilaterais com
as quais a cooperação portuguesa deverá desenvolver parcerias.
São eles os seguintes:
• organizações que desempenham um papel fundamental no apoio
à formulação e implementação das estratégias de desenvolvimento e redução da pobreza dos países parceiros prioritários;
• organizações activas nos PMA, em particular nos países prioritários da cooperação portuguesa;
•organizações que prosseguem uma abordagem integrada sectorial ou regional e apresentam um potencial para o estabelecimento
de clusters da cooperação portuguesa;
• organizações abertas a processos de reforma e que asseguram
a sua aplicação de forma consistente e influenciam positivamente a sua própria actuação;
• organizações abertas a trabalhar no terreno com outros doadores
e com as Embaixadas/Representações/Missões diplomáticas.
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Actores da Cooperação Multilateral
Ministério dos Negócios Estrangeiros:
• IPAD (Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento):organismo responsável pela supervisão, direcção e coordenação da
política de cooperação, cabendo-lhe a condução e coordenação
da implementação da política pública de desenvolvimento, designadamente das actividades de cooperação desenvolvidas por
todas as entidades públicas que participam na sua execução;
• DGAE (Direcção Geral dos Assuntos Europeus): orienta a acção
portuguesa nas instituições próprias da União Europeia, as relações bilaterais com os respectivos Estados, bem como acompanha e coordena a definição das posições nacionais sobre as
políticas da União, em conjunto com todos os ministérios sectoriais competentes;
• DGPE (Direcção Geral de Política Externa): assegura a coordenação e decisão dos assuntos de natureza político-diplomática,
bem como dos assuntos no domínio da segurança e defesa, e
executa a política externa portuguesa no plano das relações
bilaterais e no plano multilateral de carácter político;
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Instrumentos Programáticos e Mecanismos
de Cooperação
A efectiva implementação das orientações da Visão Estratégica
relativamente à cooperação multilateral exige determinados mecanismos de programação, articulação e coordenação entre as
entidades envolvidas e com competências nesta área.
Exige, ainda, o planeamento, a implementação, o acompanhamento e a avaliação da cooperação multilateral.
Instrumentos Programáticos:
• documentos estratégicos de programação plurianual do relacionamento político-institucional com cada organização multilateral;
• acordos de parceria específicos de natureza política e/ou operacional;
• Programas Integrados de Cooperação com os países parceiros (PIC).
Mecanismos de Coordenação:
• troca sistemática de informação;

• DGATE (Direcção Geral dos Assuntos Técnicos e Económicos):
dá efectividade e continuidade à acção do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) no plano internacional bilateral e multilateral no que respeita a todos os assuntos de carácter
económico, científico e técnico;

• criação de redes de informação de pontos focais da cooperação
multilateral;
• realização de reuniões regulares de coordenação interna
e externa;

• Embaixadas e Representações/Missões diplomáticas.
• Comissão Interministerial para a Cooperação (CIC);
Ministérios Sectoriais:
Organismos institucionais que participam na execução das actividades de cooperação multilateral e contribuem financeiramente para as organizações multilaterais, nas áreas da sua
respectiva influência, nomeadamente:
• MFAP (Ministério das Finanças e da Administração Pública);
• MAOTDR (Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território);
• MAI (Ministério da Administração Interna);
•MDN (Ministério da Defesa Nacional);
Outros: ONGD, Fundações e Associações.

• Conselho de Ministros para os Assuntos da Cooperação.
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