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1. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO 

A apresentação do presente documento justifica, desde já, um primeiro 

comentário relativamente à natureza do mesmo e às condições em que é 

produzido. De facto, trata-se de um documento emanado de um “órgão” 

juridicamente inexistente, porque extinto, em parte produzido “à distância”, 

em que o recurso a elementos de informação foi em muitas situações precário, 

porque alicerçado em notas individuais soltas, registos de memória e de outras 

informações dispersas. 

Trata-se, no fundamental, de uma solução de compromisso, que procura, por 

um lado, constituir “testemunho de transição” entre o órgão extinto (o Conselho 

Directivo da APAD) e o órgão em exercício (o Conselho Directivo do IPAD) e, por 

outro lado, “instrumento de auxílio” a este Conselho, a quem, de facto, nos 

termos do n.º 3 do Art.º 3º do Decreto – Lei n.º 5/2003, de 13 de Janeiro, está 

expressamente cometida a incumbência de prestação de contas relativamente 

ao ano de 2002, no propósito de ultrapassar a ilegitimidade funcional que 

resultaria se a prestação de contas fosse realizada de modo diferente, isto é, 

por aquele primeiro Conselho. 

Assim, deverá ser entendido o presente documento. 

2. INTRODUÇÃO 

A actividade da APAD em 2002, em todas as suas vertentes, não pode, em 

qualquer circunstância, ser analisada e muito menos avaliada, dentro dos 

parâmetros normais em que, em geral, essa análise e avaliação são feitas, ou 

seja em termos de cumprimento normal do Plano de Actividades entretanto 

aprovado, uma vez que, como é sabido, foram, entretanto, inviabilizados os 

pressupostos em que assentou a sua concepção e, portanto, as condições para a 

sua realização. 
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De facto, remonta aos primeiros dias de Maio, pouco depois da tomada de posse 

do Governo em exercício, o primeiro anúncio da extinção da APAD, num 

processo de fusão com o ICP, posteriormente publicitado na Lei n.º 16-A/2002, 

de 31 de Maio (Orçamento Rectificativo) e, apenas, materializada, no início do 

ano de 2003, pelo Decreto - Lei n.º 5/2002, de 13 de Janeiro. 

Também, num plano estritamente financeiro, o problema de transição do saldo 

da APAD de 2001, sofreu diversas vicissitudes, tendo sido passivo de sucessivos 

despachos ministeriais, só tendo ficado clarificado em 23 de Julho de 2002, 

através de Despacho do Senhor Secretário de Estado do Orçamento. 

Adicionalmente, a situação financeira foi, em função de diferentes medidas, 

que ao longo de 2002, visaram a redução da despesa pública, influenciada pela 

enunciação e, publicação das mesmas e que se terá traduzido no essencial, pela 

possibilidade de aplicação parcial do saldo transitado de 2001. 

O carácter precário em que se foi mantendo em funções o Conselho Directivo da 

APAD e as orientações recebidas de S. Ex.a o Secretário de Estado dos Negócios 

Estrangeiros e da Cooperação, acabaram  por determinar, a partir de Maio de 

2002, uma gestão pautada pela ausência de assunção de novos compromissos, à 

excepção daqueles que foram ditados pela tutela, ou outros adicionais, apenas 

justificados pela lógica de continuidade de projectos já em curso ou seja, o 

Plano de Actividades elaborado para 2002, oportunamente aprovado pela 

Tutela, após parecer positivo do Conselho Geral da APAD, não pode, como 

referido no início deste ponto, constituir elemento de referência ao que neste 

documento se evidencia, quanto à actividade realizada pela APAD em 2002, 

devendo, no entanto, salientar-se que, apesar das circunstâncias adversas, 

ainda foi possível dar cumprimento a alguns objectivos anteriormente definidos, 

nomeadamente no que se refere à realização de auditorias externas e 

independentes a projectos prévia e criteriosamente seleccionados, que podem 

constituir orientação importante para o futuro. 

Igualmente, no domínio estrito do seu funcionamento, foram extremamente 

negativas as repercussões que se fizeram sentir, potenciando-se os seus efeitos 
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pelo dilatar anormal na efectiva extinção da APAD. De facto, apesar de 

concluídos os serviços contratados para o estabelecimento de “Manuais de 

Procedimentos”, a sua operacionalidade viria a manifestar-se comprometida, 

deixando de ter qualquer adequação real o modelo organizacional que se havia 

configurado, por incapacidade em se manterem postos de trabalho, por 

ausência de efectivos que iam vendo chegar ao seu termo o respectivo vínculo 

contratual ou que por sua iniciativa se afastaram. Tal situação, arrastada no 

tempo em demasia, introduziu elementos objectivos de insegurança na 

realização quotidiana das tarefas, sem possibilidade de garantir a adequada 

segregação de funções. Se esta situação não acarretou para o presente, como 

seria de esperar, resultados indesejados, muito ou totalmente se ficará a dever 

ao empenho profissional, que deve ser bem sublinhado, daqueles que foram 

permanecendo na Agência até à sua efectiva extinção. 

De referir ainda que, ao longo deste documento, podendo embora parecer 

repetitivo, sempre que a propósito ou necessário, serão enunciadas as 

limitações que atrás se referem, porque elas devem, em nosso entender, ser 

tidas com uma referência inultrapassável na descrição das actividades, 

específica e de funcionamento, da APAD em 2002. 

3. FUNCIONAMENTO 

3.1. Estrutura Orgânica e Sistema de Normas 

A Estrutura Orgânica da APAD manteve o modelo já descrito no Relatório de 

2001, tanto mais que o mesmo se vinha a revelar adequado ao funcionamento da 

Agência, tendo a mesma sido aprovada pela Tutela através do Despacho 

Conjunto de SEXAS os Ministros das Finanças e dos Negócios Estrangeiros, de 13 

de Março de 2002. Durante os primeiros meses do ano (até final de Maio) 

consolidaram-se alguns acertos relativos às zonas de fronteira entre os 

Departamentos, os quais deveriam culminar com a adopção dos “Manuais de 

Procedimentos” entretanto em elaboração para cada Departamento. De facto os 
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referidos Manuais foram elaborados, mas a sua implementação já não se 

verificou em face da decisão de fusão com o ICP entretanto anunciada e já 

referida na Introdução. 

Também pelas mesmas razões, o Sistema Interno de Normas que funcionava a 

par da Estrutura Orgânica nos termos indicados no Relatório de 2001, ficou 

esvaziado do seu conteúdo a partir da publicação da Lei n.º 16-A/2002, de 31 de 

Maio, tendo sido ainda produzidas 13 normas, relativas, nomeadamente, à 

divulgação interna do Plano de Actividades e Orçamento da APAD para 2003, do 

Despacho Conjunto de SEXAS, os Ministros das Finanças e dos Negócios 

Estrangeiros, de 13 de Março de 2002, aprovando a Estrutura Orgânica e o 

Regime de Carreiras e Remunerações e o Quadro de Pessoal da APAD, do 

“Normativo sobre Estágios” e à divulgação da actividade da Agência em matéria 

de Acordos e Protocolos subscritos com terceiros, entre eles o Protocolo 

APAD/ICA para o financiamento da recuperação da “Casa Cor de Rosa” em Cabo 

Verde, o Acordo de Parceria entre os Governos de Cabo Verde e Portugal no 

âmbito do processo de desenvolvimento das Ilhas da Boavista e do Maio e o 

Acordo de Cooperação entre o Governo da República Portuguesa e o Governo da 

República do Mali para o financiamento da construção de uma aldeia artesanal 

em Tombouctu. 

3.2. Recursos Humanos 

A política de gestão de pessoal continuou, nos primeiros cinco meses de 2002, a 

reger-se pelo mesmo quadro de orientações que vinha sendo utilizado, com a 

assessoria de um técnico em recursos humanos, tendo mesmo sido reforçada, no 

que se refere principalmente aos mecanismos de selecção e recrutamento, 

formação e processo de avaliação e desempenho, logo após a aprovação do 

“Regime de Carreiras e Remunerações e Quadro de Pessoal da APAD”. Neste 

contexto foi preparado e posteriormente aprovado pelo Conselho Directivo um 

normativo para a realização de Estágios na APAD, por técnicos superiores, o qual 

deveria ser utilizado ainda em 2002. 
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A partir de Maio, a gestão de recursos humanos sofreu uma profunda alteração, 

em virtude do anúncio da fusão da APAD com o ICP, da publicação da Resolução 

de Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de Maio e, posteriormente, do 

Despacho de 6 de Junho de 2002, de SEXA, o Secretário de Estado dos Negócios 

Estrangeiros e da Cooperação, exarado numa Nota da APAD sobre o assunto, 

determinando a “suspensão do processo de integração no Quadro de Pessoal de 

colaboradores seus, bem como cessar iniciativas que visem o prolongamento no 

tempo de contratos de qualquer natureza, tendo presente a Resolução de 

Conselho de Ministros nº 97/2002, de 2 de Maio”. 

Do que precede, o número total de recursos humanos existentes na APAD em 

31.12.02, que se indica no quadro seguinte: 

Quadro Global de Recursos Humanos 

(N.º Pessoas) 

 Em 
Classificação 31-12-2001 31-12-2002 
Conselho Directivo 5 4 
Carreira Técnica   
     Superior 15 3 
     Funções Específicas 7 4 
Carreira Administrativa 6 5 
Carreira Auxiliar 2 --- 
Estagiários --- --- 

 

 

 

Além deste quadro de pessoal, a APAD continuou a recorrer à prestação de 

serviços de uma empresa especializada na área de contabilidade e, também em 

regime de prestação de serviços e/ou avença, à colaboração de um técnico em 

recursos humanos que solicitou o fim do seu contrato em 31 de Maio, de um 

técnico especializado em informática, que também solicitou o fim do seu 
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contrato a partir de 7 de Outubro, de dois administrativos, um experimentado 

em execução de tarefas relacionadas com pessoal e logística, que faleceu em 12 

de Agosto e de outro em técnicas de arquivo, cujo contrato terminou em 30 de 

Junho, e ainda de uma técnica em comunicação e imagem, cujo contrato 

terminou exactamente no dia 31 de Dezembro. 

A drástica redução de pessoal, em especial de quadros técnicos superiores 

obrigou à aceitação, por parte da tutela, representada por S. Ex.a, o Secretário 

de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, da realização de 

contratos temporários, de prestação de serviços, com 4 dos técnicos que tinham 

sido colaboradores da APAD, cuja prestação correspondeu, no total, a cerca de 

8 meses. 

De referir que as enormes carências de pessoal que se foram fazendo sentir e 

que, obviamente, se foram agravando ao longo do segundo semestre, levaram a 

que o Conselho Directivo da APAD, mantivesse permanentemente informada a 

sua Tutela - através de inúmeras Notas escritas e de constantes informações 

verbais - sobre as sucessivas situações que iam sendo criadas e as suas 

consequências em termos de actividade. 

3.3. Arquivo, Centro de Documentação e Expediente 

Em 2002 continuou-se o trabalho de reorganização de todo o sistema de arquivo 

e sua implementação, tendo-se dado especial atenção ao arquivo “vivo” situado 

nas instalações do Fórum Tivoli. 

Relativamente ao arquivo existente nas antigas instalações do ex-FCE e tendo 

sido necessário proceder à devolução das mesmas ao ICEP (seu proprietário), 

fez-se uma consulta a empresas especializadas em gestão de arquivos, da qual 

resultou a escolha que pareceu mais adequada às necessidades da APAD, em 

termos de guarda e gestão do arquivo e que foi aprovada pelo Conselho 

Directivo. O contrato de depósito foi assinado em 1 de Agosto de 2002. 
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Quanto ao Centro de Documentação, continuou-se, normalmente, durante o 

primeiro semestre, o trabalho que vinha sendo feito (inventariação, selecção, 

catalogação e indexação das publicações) e que consta do Relatório de 2001, 

trabalho que foi substancialmente reduzido durante o segundo semestre por 

indisponibilidade de recursos humanos para o fazer. 

No que respeita ao expediente continuou-se o processo de solidificação dos 

melhoramentos introduzidos em 2001, tendo-se registado 3 949 entradas e 2 927 

saídas. 

3.4. Sistema de Informação e Sistema Informático  

No quadro do desenvolvimento de um novo sistema informático de base que se 

iniciou em 2001, e na sequência da aquisição de novos recursos em hardware e 

software então efectuada, procedeu-se, em 2002, e à medida que os mesmos 

eram recebidos na APAD, à sua instalação, a qual acabou por ser muito parcial, 

em função do anúncio da fusão com o ICP e da indicação clara dada pela tutela 

de que a nova entidade teria funções substantivamente diferentes e mais 

limitadas do que a APAD, interrogando-se mesmo, desde logo, a manutenção das 

actuais instalações. 

Assim sendo, o ano de 2002 não trouxe qualquer acréscimo significativo no 

desenvolvimento do novo sistema informático, tendo-se, unicamente, e dentro 

dos recursos existentes mantido em funcionamento o sistema informático 

existente e já referido em Relatórios anteriores. 

3.5. Contabilidade, Sistemas de Registo e Acompanhamento, Auditoria  

Como é sabido a Contabilidade da APAD tem sido feita, desde o início da sua 

actividade, por uma empresa especializada, contratada para o efeito em regime 

de prestação de serviços. 
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Sem prejuízo das considerações que, relativamente a este domínio de 

actividade, são feitas no ponto 5. CONTAS, deste Relatório, importa relembrar 

que era intenção desta Agência prescindir daquela colaboração a partir de 2002 

e realizar internamente todo o trabalho contabilístico, tendo-se procurado criar 

as condições internas susceptíveis de emprestar ao processo o sucesso 

pretendido, dotando, gradualmente, o Departamento responsável, com meios 

humanos e técnicos capazes de responder a essas funções. 

Também neste caso, o anuncio da fusão com o ICP e consequente extinção da 

APAD levaram à inviabilização deste processo e fizeram com que se continuasse 

a recorrer aos serviços da referida empresa, tanto mais que a Contabilidade foi 

o sector mais imediatamente abrangido pela saída do seu pessoal. 

De facto, em primeiro lugar, o acréscimo de efectivos que se registou nos 

sectores de Contabilidade e Tesouraria sofreu uma total ruptura, com a redução 

a um único efectivo permanente durante o 2.º semestre do ano de 2002. 

Em segundo lugar, todo o processo de aquisição/implementação da aplicação 

informática MINIMAL, apesar de concluída no que à empresa fornecedora diz 

respeito, ficou paralisado por falta de recursos humanos (os que haviam 

recebido formação específica) que possibilitassem o carregamento de dados e a 

respectiva exploração. 

Por outro lado, a encomenda feita para a elaboração de “Manuais de 

Procedimentos”, numa lógica de clarificação organizacional global, com directa 

repercussão nos circuitos documentais, procurando relevar padrões de 

segurança e de rigor na produção contabilística, bem como de outros sistemas 

complementares de produção de informação para a gestão, veio a mostrar-se 

inútil, não só por impossibilidade de materializar a sua implementação, por 

ausência de efectivos, apesar de concluída a prestação da empresa fornecedora, 

mas fundamentalmente por falta de oportunidade. 

Também no ano de 2002, com a nomeação definitiva da Comissão de 

Fiscalização da APAD, passou a ser feito um acompanhamento periódico e 
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regular da actividade e contas da APAD, com a emissão dos respectivos 

Relatórios Trimestrais, nem sempre cumpridos os prazos estabelecidos para a 

sua apresentação, em resultado, também, da insuficiência de recursos humanos, 

já referida. 

Em correspondência às recomendações feitas na auditoria às contas da APAD, 

por iniciativa do seu Conselho Directivo, foram prosseguidos os esforços para a 

avaliação dos projectos em curso, independentemente dos trabalhos realizados 

internamente pelo Departamento de Acompanhamento, materializando-se, após 

lançamento dos respectivos concursos, as primeiras acções de avaliação 

independente e que foram direccionadas para projectos de dimensão financeira 

significativa, a saber: 

 Angola – PRC - Programa de Reabilitação Comunitária; 

 Guiné Bissau – Facilidade Financeira; 

 Moçambique 

 Programa de Apoio à Instalação de Jovens Agricultores 

 Programa de Ajuda Pós - Emergência /Cheias de 2000, nos 

diferentes sectores apoiados (Educação, Agricultura, Mulher e 

Acção Social e Sector Privado) 

Apenas em relação à primeira se não completou o processo, tendo-se 

seleccionado a empresa que irá proceder à auditoria, faltando, portanto, a 

respectiva adjudicação, que se prevê venha a ser realizada no início do ano de 

2003. Relativamente às restantes, as auditorias foram concluídas, tendo os 

respectivos relatórios finais sido encaminhados para a tutela (Secretaria de 

Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação), sem prejuízo de, através do 

Departamento de Acompanhamento, terem sido tomadas as iniciativas que 

possam dar sequência às recomendações/sugestões contidas nos respectivos 

Relatórios. 

12/59 



 
Relatório e Contas da APAD do Exercício de 

2002 
 
Por último, uma nota relativa às dificuldades com que o Departamento de 

Acompanhamento se foi deparando, apesar dos múltiplos contactos 

estabelecidos, no que respeita ao relacionamento com alguns Bancos 

depositários de recursos financeiros da APAD: 

 o BCI e BIM, no que respeita à utilização dos recursos afectos ao 

Programa de Apoio Pós – Emergência a Moçambique, na 

disponibilização atempada de elementos de reconciliação bancária, 

nomeadamente no que concerne às remunerações dos respectivos 

depósitos; 

 o BAO, no que respeita à Facilidade Financeira / Guiné Bissau, 

também, na disponibilização atempada de informação para as 

reconciliações bancárias e, ainda, na identificação dos 

beneficiários que efectuam reembolsos. 

3.6. Imagem e Comunicação 

Como foi referido em Relatórios anteriores, a APAD prosseguiu sempre uma 

política de comunicação e imagem deliberadamente discreta, atitude que 

manteve durante o ano de 2002, por maioria de razão após a publicação da Lei 

n.º 16-A/2002, de 31 de Maio. 

De qualquer forma, para além de actividades diversas ligadas à implementação 

de acções/projectos financiados por esta Agência - designadamente a escolha 

da empresa fornecedora de placas alusivas ao financiamento pelo Estado 

Português, através da APAD, de construções escolares e de reconstrução de 

património e o controle das respectivas encomendas -, houve ainda 

oportunidade, logo no início do ano, de lançar o “site” da APAD na Internet, 

para a preparação do qual se optou pela produção interna. Este “site” foi 

“retirado” em Janeiro de 2003, com a entrada em funcionamento do IPAD. 
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3.7. Instalações 

A APAD continuou, em 2002, a ocupar, em regime de arrendamento, dois 

andares do Edifício Fórum Tivoli, tendo libertado, a partir do final de Outubro, 

as instalações do ex-FCE que ainda ocupava, em regime de comodato. 

3.8. Grau de execução do orçamento de funcionamento  

Os recursos financeiros orçamentados para despesas de funcionamento da APAD 

ascendiam a € 2.747.746. Desses recursos, depois de diversas correcções 

orçamentais ficaram efectivamente disponíveis € 1.879.489,27 dos quais foram 

despendidos € 1.870.308,60. O saldo remanescente apurado, de € 9.180,67, que 

será devolvida aos cofres do Estado. Como principais rubricas de custo 

destacam-se as seguintes: 

Principais Rubricas de Custo, em 2002 

 

 PLANO DE 
ACTIVIDADES 

REALIZAÇÃO 

Total dos Recursos financeiros 
afectos a Funcionamento 

 
2.747.746 

 
1.870.308,60 

Remuneração do Pessoal do 
Quadro 

877.000 0 (*) 

Remuneração de Outro Pessoal 221.000 1.040.975,76 

Outras despesas com pessoal 660.000 221.315,20 

Deslocações e transportes 86.000 12.503,64 

Comunicações e afins 66.000 50.095,31 

Locação de edifícios 356.000 327.071.87 

 

 

 

 

 

  

(*) O quadro de pessoal não foi aprovado  

Unid: Euros 
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Da comparação interanual, apresentada no Quadro abaixo, reflecte em termos 

de funcionamento, a desactivação da Agência, em 2002, não fazendo sentido 

proceder a uma avaliação do desempenho utilizando critérios e parâmetros 

habitualmente utilizados para o efeito. 

Principais Rubricas de Custo 

Comparação Interanual (2002-2001) 

DESPESAS DE PESSOAL 2002 2001 
Remunerações Certas e Permanentes 1.040.975,76 1.119.301,72
Abonos Variáveis eventuais 80.343,46 42.890,76
Segurança Social 140.971,74 164.333,98

Sub-total 1.262.290,96 1.326.526,46
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 2002 2001 

Bens Duradouros 181,48 4.448,18
Bens Não Duradouros 26.717,25 41.603,57
Aquisição de Serviços 581.118,92 704.728,62

Sub-total 608.017,65 750.780,37
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 2002 2001 

Material de Transporte 0 0
Material Informático 0 31.608,00
Maquinaria e Equipamento 0 0
                          Sub-total 0 31.608,00
TOTAL 1.870.308,61 2.108.914,84

Unid: Euros 

4. ACTIVIDADE 

4.1. Quadro geral de actuação 

A actividade da APAD em 2002, apesar de ter sido perspectivada nos termos em 

que assentou a elaboração do seu Plano de Actividades, oportunamente 

aprovado pela tutela, veio, conforme já assinalado anteriormente, a ser 
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substancialmente afectada pelas medidas tomadas em Maio de 2002, com o 

anúncio da sua extinção. Contudo, os comentários que sobre a actividade da 

APAD irão ser produzidos, apesar da sua reduzida dimensão, obedecerão à 

estruturação apresentada no seu Plano de Actividades: 

a) linhas de apoio sectorialmente orientadas; 

b) iniciativas especiais no domínio das intervenções em projectos 

estratégicos e estruturantes que, face às orientações superiores 

entretanto recebidas, não chegaram a ter qualquer desenvolvimento; 

c) consideração de forma autonomizada de outros apoios, designadamente 

para Timor Lorosae e, em certa medida, a ajuda pós-inundações a 

Moçambique, e, ainda, a ajuda de emergência, embora concebida como 

linha de apoio. 

Como já se tinha verificado em 2001 as linhas de apoio destinaram-se, de forma 

autónoma, a sectores da educação, saúde, infra-estruturas e recuperação de 

património e, de forma residual, aos restantes sectores. As iniciativas ao abrigo 

da cooperação intermunicipal e recuperação do património foram, também, 

contempladas em linhas autónomas, independentemente do sector respectivo. 

Para a execução dessas linhas continuou a ser utilizado, como forma de apoio 

financeiro, o subsídio a fundo perdido, por ter sido considerado a modalidade 

mais adequada ao tipo de iniciativas a apoiar. 

A Linha  Multiapoio de natureza multisectorial e para apoio predominantemente 

ao sector privado empresarial, não chegou a ser reaberta em 2002 face às novas 

orientações entretanto recebidas. Neste âmbito foram unicamente consideradas 

algumas situações transitadas de 2001 ou enquadradas no Protocolo 

ICEP/APAD/CDE, desde que entradas na APAD antes de 31 de Maio. 

Igualmente e à semelhança do que aconteceu em 2001, foram abrangidas 

iniciativas de natureza multisectorial e não previstas nos PIC/PIN, através da 
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Linha de Apoio a Iniciativas Complementares, algumas das quais através de 

despacho ministerial. 

Contudo, a actividade de 2002 ficou também marcada por alterações verificadas 

nas regras de funcionamento orçamental e financeiro da APAD. Importa, assim, 

sublinhar que o exercício da actividade teve subjacente 1) as regras de 

funcionamento que presidiram ao ex- FCE e que a APAD absorveu, 2) as 

alterações introduzidas a essas regras (apesar de nunca consolidadas) durante a 

vigência da APAD, com o horizonte temporal de actividade que lhe estava 

perspectivado e 3) a significativa descaracterização operada no modelo de 

funcionamento até então prosseguido pela APAD, em consequência, 

nomeadamente, do Despacho do Secretário de Estado do Orçamento (SEO), de 

23.07.2002 e da Circular Série A n.º 1297 da Direcção Geral do Orçamento (DGO) 

do Ministério das Finanças. 

De facto, ao tempo do ex-FCE, realidade herdada pela APAD, aos compromissos 

financeiros por si assumidos correspondia o princípio de cabimentação integral 

dos mesmos, independentemente do “timing” para a realização das 

acções/projectos apoiados. Exceptuaram-se a este princípio, os compromissos 

associados ao PRC (Programa de Reabilitação Comunitária) para Angola (no 

quadro global das responsabilidades assumidas pelo Estado Português, na 

Conferência de Doadores, em Bruxelas, em 1995, no valor de USD 16 milhões, 

foram cometidos ao ex- FCE, USD 6 milhões) e à 1ª fase do Programa de 

Assistência Técnica da UTA - Sector Energia/SADC, já concluída. As razões que 

sustentaram estas excepções derivaram, por um lado, do arrastamento, por 

razões várias, da implementação e desenvolvimento do PRC e, por outro lado, 

da dimensão financeira relevante que tais compromissos assumiam e cuja 

consideração global, em termos de cabimentação, diminuía a capacidade para 

assumir outros compromissos adicionais. 

Na absorção do ex- FCE pela APAD, foi, também, adquirido e praticado, na sua 

fase inicial de actividade, o modelo de funcionamento de fazer corresponder 

aos compromissos assumidos idêntica utilização/cabimentação dos orçamentos 
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anuais de actividade. No entanto, a constatação da imobilização de recursos 

financeiros significativos (para os quais as iniciativas da sua rentabilização junto 

do sistema bancário, mesmo que consignadas nos seus Estatutos, nunca foram 

autorizadas pelo que não constituíram proveito da instituição) levou, por 

orientação da tutela, à consideração em cada ano, unicamente da parcela a 

considerar nesse mesmo ano, mesmo para projectos cuja realização fosse 

plurianual, em associação directa com o aumento significativo das atribuições e 

competências da APAD, quando comparadas com as do ex-FCE e com a 

capacidade para assumir novos compromissos. 

Neste particular, é de enorme importância destacar o cometimento à APAD da 

quase totalidade dos encargos financeiros que traduziram o esforço do Estado 

Português no Programa de Ajuda Pós-Emergência a Moçambique, na sequência 

das cheias de Fevereiro de 2000. De facto, em 30 de Dezembro de 2000, foi 

atribuída à APAD a responsabilidade de USD 16.85 milhões, da totalidade do 

esforço global português de USD 18 milhões, montante que teve de ser acolhido 

e acomodado, fundamentalmente, no orçamento de 2001. Assim, neste ano, 

assistiu-se à cabimentação parcial de alguns projectos, por forma a que o 

acrescido esforço financeiro exigido não limitasse a expansão natural da 

actividade da APAD. 

Posteriormente, no processo de transição do saldo de gerência da APAD de 2001 

para 2002, os termos em que foi produzido o Despacho do SEO, de 23.07.2002, 

já referido, veio quebrar, de uma maneira evidente, o princípio genérico de 

estarem garantidos, na sua quase totalidade, os compromissos financeiros 

assumidos. A margem não objectivamente garantida pela cabimentação parcial 

dos compromissos, foi assegurada em 2002 e sê-lo-ia, em anos posteriores, 

através de uma capacidade de gestão pela APAD dos orçamentos de anos 

subsequentes à tomada dos compromissos. 

4.2. Actividade Bilateral 
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4.2.1. Linhas de Apoio 

4.2.1.1. Educação 

As iniciativas mais importantes nesta linha de apoio e em conformidade com as 

prioridades estabelecidas foram as seguintes: 

 construção da escola da cidade do Caxito, na província do Bengo 

em Angola, primeira de uma série de escolas da rede nacional 

angolana, que Portugal se comprometeu financiar e que está 

pronta a funcionar; 

 projecto de ensino da língua portuguesa às comunidades dos 

Palop’s residentes na África do Sul; 

 Centro de Apoio ao ensino da língua portuguesa na Escola 

Internacional de Windhoek, na Namíbia, cuja inauguração se 

verificou em Outubro; 

 construção da Escola da Desejada, em S. Tomé e Príncipe, a qual 

foi entregue às autoridades Sãotomenses em Dezembro de 2002; 

 apoio à Faculdade de Direito de Bissau (na Guiné-Bissau) e às 

Faculdades de Direito da Universidade Agostinho Neto (na 

República de Angola) e Eduardo Mondlane (em Moçambique), 

projectos da responsabilidade do ICP e cujo pagamento foi, pela 

primeira vez em 2002, atribuído à APAD, por despacho ministerial; 

Foi dada continuidade ao programa de Moçambique, no âmbito da ajuda pós-

inundações, o qual abrange a construção ou reconstrução de 64 (sessenta e 

quatro) escolas, dotando-as com o equipamento indispensável e disponibilizando 

material didáctico, designadamente livros e formação dos respectivos 

professores. Este programa, que teve o seu início já no segundo semestre de 

2001, foi executado ao longo de todo o ano de 2002 e ainda não terminou.  
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Os processos relacionados com o apoio financeiro ao programa de reabilitação 

física dos Liceus de Bissau, Bafatá e Gábu na Guiné-Bissau, foram já instruídos, 

aguardando autorização para a sua contratualização. Os projectos para 

apetrechamento em equipamentos e mobiliário dos referidos liceus, bem como 

o programa de reabilitação física e reapetrechamento de cerca de 50 escolas do 

ensino básico, em regiões do interior ainda não foram completamente 

instruídos. 

Foi também concedido apoio às Universidades Jean Piaget de Angola e de Cabo 

Verde, cujo compromisso de financiamento tinha sido assumido em 2001.  

A APAD continuou também a apoiar, embora através de acções de menor 

montante, a expansão e a melhoria das condições de algumas escolas dos PALOP 

e de outros países relevantes para a política de cooperação portuguesa, 

designadamente no Laos e no Cambodja, as decisões de financiamento, no caso 

deste dois países, foram tomadas por despacho ministerial. 

As iniciativas em curso ao abrigo da Linha de Educação encontram-se listadas no 

quadro abaixo. 

Educação – Principais Iniciativas 

CARACTERIZAÇÃO CONTROLO 

DESCRIÇÃO PROMOTOR PAÍS 
EFECTIVO 

PAGAMENTOS SALDO DO 
PROJECTO 

  SUB-TOTAL 1   14,837,899.77 3,889,881.45 10,948,018.32
Co-financiamento do apoio do Projecto da Língua 
Portuguesa nas Comunidades dos PALOP na África 
do Sul 

Coordenação do Ensino Português 
na África do Sul 

AFS 

295,029.83 140,527.14 154,502.69
Centro de Língua Portuguesa/ ICA na Universidade 
Agostinho Neto - ISCED de Luanda 

ICA ANG 

289,302.78   289,302.78
Construção de escola na cidade do Caxito, Província 
do Bengo 

Min. Relações Exteriores e Min. 
Educação de Angola 

ANG 
1,431,442.64 1,314,162.85 117,279.79

Faculdade de Direito Universidade Agostinho Neto APAD/ICP ANG 
166,686.57 68,400.00 98,286.57

Escola Portuguesa de Luanda APAD ANG 3,342,923.12   3,342,923.12
Reabilitação do Instituto D. Pedro V da Santa Casa da 
Misericórdia de Luanda 

União das Misericórdias 
Portuguesas 

ANG 
183,714.06 183,714.06 0.00

Apoio às Universidades Jean Piaget de Angola e 
Cabo Verde 

Instituto Piaget ANG/ 
CBV 426,971.00 217,475.88 209,495.12

Construção de 5 escolas no Cambodja Governo do Cambodja CBJ 124,428.00 62,219.85 62,208.15
Instituto Internacional de Língua Portuguesa CPLP CBV 219,981.84   219,981.84
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Ajuda de Emergência a Cuba/ Furacão Michelle APAD CUB 100,000.00 93,288.91 6,711.09
Construção de escolas no Laos Governo do Laos LAO 120,364.00 60,182.00 60,182.00
Obras de protecção da CELP de Maputo - 
Beneficiação da Nova Vala dos Viveiros 

APAD através da Embaixada de 
Portugal em Maputo 

MOÇ 
667,840.87 300,081.56 367,759.31

Universidade Eduardo Mondlane APAD MOÇ 87,289.63 73,099.24 14,190.39
Escola Portuguesa de Maputo APAD MOÇ 1,227,452.07 243,651.90 983,800.17
Ajuda Pós-Emergência Moçambique - Sector 
educação 

APAD MOÇ 
4,928,892.93 78,269.98 4,850,622.95

Assistência Técnica Universidade Eduardo Mondlane Instituto Superior Técnico MOÇ 104,823.45 59,280.57 45,542.88
Centro de Apoio ao Ensino da Língua Portuguesa na 
Escola Internacional de Windhoek - Centro 
comunitário e de Língua Portuguesa - Diogo Cão 

Escola Internacional de Windhoek NAM 

550,036.77 550,036.77 0.00
Programa de Reabilitação de Três Liceus de Bissau Ministério da Educação, Ciências e 

Tecnologias da RGB 
RGB 

236,133.09 152,940.67 83,192.42
Gestão, Valorização e conservação dos Liceus de 
Bissau - 1ª fase 

GAERI RGB 
35,696.67   35,696.67

Faculdade de Direito de Bissau APAD RGB 112,229.52 112,229.52 0.00
Escola Desejada - reforço para despesas adicionais a 
realizar 

APAD STP 
186,660.93 180,320.55 6,340.38

 

4.2.1.2. Saúde 

Em 2002, ocorreram apenas duas iniciativas no âmbito desta Linha, a de apoio 

ao Centro Hospitalar de São Tomé, que foi totalmente implementada e o apoio 

financeiro ao projecto de reabilitação do Hospital de Bafatá, já instruído e que 

aguarda autorização para a sua contratualização. 

Encontra-se ainda em curso, proveniente de compromissos anteriores, o apoio à 

reconstrução do Centro de Medicina Tropical de Bissau, na Guiné-Bissau (2000). 

Em Dezembro de 2001 foi celebrado um Protocolo entre a APAD e o Instituto de 

Higiene e Medicina Tropical, tendo em vista a criação de uma rede de centros 

de medicina tropical, numa primeira fase, na Beira, Moçambique (para o qual já 

foram disponibilizadas instalações pelo governo provincial da província de 

Sofala), e São Tomé e, numa segunda fase, em Bissau. Encontram-se a decorrer 

as obras de adaptação no Centro da Beira, tendo sido processados pagamentos 

em 2002. 

O conjunto de iniciativas em curso ao abrigo desta linha encontram-se listadas 

no Quadro abaixo.  
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Saúde – Principais Iniciativas 

CARACTERIZAÇÃO CONTROLO 

DESCRIÇÃO PROMOTOR PAÍS 
EFECTIVO 

PAGAMENTOS SALDO DO 
PROJECTO 

  SUB-TOTAL 1   2,216,441.45 1,184,632.80 1,031,808.65
Centro de Medicina Tropical APAD RGB 298,475.87 291.43 298,184.44
Protocolo APAD/ IHMT-Instituto de Higiene e Medicina 
Tropical 

IHMT CBV 
750,000.00 25,831.87 724,168.13

1º Curso de Formação de Pessoal Técnico, Médico e 
de Enfermagem – Clinica de Hemodiálise  

PLURIBUS ANG 
98,518.58 94,555.82 3,962.76

CENTRO HOSPITALAR DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE DGS STP 
1,069,447.00 1,063,953.68 5,493.32

 

4.2.1.3. Infra-Estruturas 

A utilização da linha continuou a respeitar a sua finalidade de financiar infra-

estruturas básicas em sectores não contemplados pelas linhas de educação e 

saúde, como, por exemplo, o saneamento básico, o ambiente, o fornecimento 

de água, o fornecimento e distribuição de energia eléctrica e a construção de 

vias de comunicação. 

As iniciativas mais importantes nesta linha de apoio, aprovadas em 2002, são: 

 projecto de produção e distribuição de electricidade na ilha do 

Príncipe que abrange a electrificação pública de toda à ilha nos 

principais troços de rede viária e localidades; 

 ampliação da rede eléctrica do pólo industrial de Viana, em Angola. 

Trata-se de um compromisso assumido por Portugal, de atribuir à 

República de Angola uma contribuição, a fundo perdido, no montante 

de € 1.638.500,00, correspondente a 86,31% do custo total do 

projecto, a ser financiada pela APAD e DGAERI em montantes iguais, 

em fase de negociação para futura contratualização; 
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 bonificação de juros do empréstimo concedido pelo Banco Espírito 

Santo à República de Cabo Verde para financiar a execução da 

empreitada “Reforço da pavimentação da rede viária principal da 

cidade do Mindelo”. Este projecto, aprovado em 2002, aguarda 

elementos para preparação/contratação de protocolo; 

 Plano Energético de Cabo Verde. Esta acção foi delineada entre as 

Direcções Gerais de Energia de Portugal e de Cabo Verde, e a 

assistência técnica do IST e financiada pela APAD. Para além do 

reforço dos laços institucionais existentes entre os dois países, irá 

proporcionar vantagens acrescidas às empresas portuguesas, abrindo 

novas oportunidades de investimento e reforço das já realizadas em 

Cabo Verde; 

De referir, ainda, que durante o ano de 2002 tiveram desenvolvimento 

significativo duas das componentes do programa pós-inundações a Moçambique, 

contratualizadas em 2001 e que são a reconstrução do perímetro de irrigação do 

Chókwè, em paralelo com a cooperação francesa, acompanhado de apoio à 

recuperação de alguns edifícios públicos e o sector da segurança e vigilância das 

redes hidrográficas, especialmente as barragens, de prevenção de cheias ou 

outros eventos relevantes, em preparação conjunta, pelo INAG – Instituto 

Nacional da Água, português, e a DNA – Direcção Nacional das Águas, 

moçambicana, foi oportunamente submetido à Tutela um projecto de Protocolo 

a ser assinado por Portugal e Moçambique.  

O conjunto de iniciativas em curso ao abrigo desta linha encontram-se listadas 

no Quadro abaixo. 
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Infraestruturas – Principais Iniciativas 

CARACTERIZAÇÃO CONTROLO 

DESCRIÇÃO PROMOTOR PAÍS 
EFECTIVO 

PAGAMENTOS SALDO DO 
PROJECTO 

  SUB-TOTAL 1   7,528,964.47 2,698,322.30 4,830,642.17
Ampliação da Rede Eléctrica de MT e BT de Viana, na 
área do Polo Industrial 

IDIA - Instituto de Desenvolvimento 
Industrial de Angola 

ANG 
860,212.50   860,212.50

A.T. à Unidade Técnica e Administrativa do Sector de 
Energia da SADC 

INTERNEL ANG 
28,998.60 28,998.60 0.00

Abertura de 24 poços e reabilitação de estrada no 
Cambodja 

Governo do Cambodja CBJ 
45,252.00 22,626.00 22,626.00

Reforço do pavimento das estradas do Mindelo Ministério das Infra-estruturas e 
Transportes de Cabo verde 

CBV 
400,000.00   400,000.00

Plano Energético de Cabo Verde Instituto Superior Técnico CBV 190,000.00 148,200.00 41,800.00
Apoios à Comunicação Social APAD DIV 530,051.17   530,051.17
RDP / PALOP RDP DIV 2,853.10   2,853.10
RDP / PALOP RDP DIV 37,948.41   37,948.41
Abertura de poços e sistema de bombagem para 
hospital 

Governo do Laos LAO 
57,346.00 28,673.00 28,673.00

Auto-estrada Rabat – Tânger COBA MAR 228,814.20 227,480.46 1,333.74
Ajuda Pós-Emergência Moçambique - Sector Água e 
Saneamento 

APAD MOÇ 
998,842.79   998,842.79

Ajuda Pós-Emergência Moçambique - Agricultura e 
Pecuária 

APAD MOÇ 
2,938,411.59 1,433,105.73 1,505,305.86

Recuperação do Aeroporto de Bissau (1ªfase) ANA RGB 256,840.39   256,840.39
Projecto de Produção e Distribuição de Energia 
Eléctrica da Ilha do Príncipe 

CMO STP 
690,931.26 546,776.05 144,155.21

Reforço da Capacidade de Produção de Energia 
Eléctrica em S.Tomé e Príncipe - fases 3, 4 e 5 

INTERNEL STP 
153,724.52 153,724.52 0.00

Estudo Localização Central Eléctrica INTERNEL STP 108,737.94 108,737.94 0.00

 

4.2.1.4. Recuperação do Património 

Esta linha destina-se a financiar a recuperação e a valorização do património 

histórico-cultural, preferencialmente na comunidade dos países de língua 

portuguesa, e, prioritariamente no que se refere aos compromissos específicos 

constantes do Programa Integrado de Cooperação e dos Programas Indicativos 

Trienais da Cooperação.  

Com excepção da construção da Casa Cor de Rosa, na cidade da Praia, em Cabo 

Verde, obra adjudicada em Dezembro de 2001 e já iniciada e com pagamentos 
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em 2002, e da restauração arqueológica do centro histórico de Ouadane, na 

Mauritânia, obra adjudicada, também, em Dezembro de 2001 e terminada em 

2002, as restantes iniciativas enquadraram-se - concepção, implementação, 

acompanhamento - na actividade do Grupo de Missão criado para a execução do 

Protocolo assinado entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses. Este Grupo de Missão foi entretanto extinto 

e as suas competências foram atribuídas ao ICP.  

Recuperação Património – Principais Iniciativas 

CARACTERIZAÇÃO CONTROLO 

DESCRIÇÃO PROMOTOR PAÍS 
EFECTIVO 

PAGAMENTOS SALDO DO 
PROJECTO 

  SUB-TOTAL 1   2,227,988.29 854,142.52 1,373,845.77 
Recuperação da "Casa-Cor-de-Rosa" ICA / Instituto Camões CBV 802,637.14 222,432.76 580,204.38
Elaboração do Plano de Recuperação da Cidade 
Velha, cidade da Praia - Ilha de Santiago 

APAD CBV 
39,903.84   39,903.84

Reabilitação da Praça D. Luís I, cidade Mindelo APAD/ Município do Porto CBV 12,469.95   12,469.95
Recuperação do Fortim D/El Rei na Cidade do 
Mindelo - Elaboração do Projecto Pousada 
2001/2004 

APAD/ Município do Porto CBV 

12,469.95   12,469.95
Réplica da Torre de Belém na Cidade do Mindelo - 
execução da obra 2001/2002 

APAD CBV 
300,693.10 256,152.50 44,540.60

Exposição fotográfica sobre os projectos Cidade 
Velha em Cabo Verde e de S. António do Príncipe 

APAD/GMI DIV 

14,134.57 20,722.56 -6,587.99
Restauração Arqueológica do Centro Histórico de 
Ouadane 

APAD Mauritânia 
257,198.95 256,021.56 1,177.39

Reabilitação da Fortaleza de S. Sebastião APAD/ANMP MOÇ 5,817.35 5,817.35 0.00
Edifício do Ex-Banco Nacional - Elaboração do 
projecto de consolidação estrutural 

APAD STP 
75,567.88   75,567.88

Edifício do Ex-Banco Nacional - elaboração do 
projecto de adaptação do espaço interno à Pousada 

APAD STP 
49,879.79   49,879.79

Edifício do Ex-Banco Nacional - execução de 
consolidação estrutural 

APAD STP 
179,567.24   179,567.24

Execução da 1ª Fase de Recuperação do Edifício do 
ex-Banco Nacional na Cidade de Santo António do 
Príncipe 

APAD STP 

39,994.88 30,303.70 9,691.18
Plano para a recuperação e evolução da Cidade de 
Sto. António do Príncipe 

APAD STP 
34,915.85   34,915.85

Edifícios dos Paços do Conselho APAD STP 176,899.00 42,980.09 133,918.91
Instalação do Gabinete de Recuperação do 
Património do Príncipe 

APAD STP 
-1,488.34 5,854.11 -7,342.45

Edifícios do antigo Hospital da Roça do Porto Real APAD STP 127,193.46 1,762.04 125,431.42
Recuperação de dois edifícios de habitação na 
cidade de Santo António do Príncipe para habitação 
de técnicos e missões da cooperação portuguesa 

APAD STP 

100,133.68 12,095.85 88,037.83
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4.2.1.5. Cooperação Intermunicipal 

A quase totalidade das iniciativas nesta linha de apoio, enquadraram-se - 

concepção, implementação e acompanhamento - na actividade do Grupo de 

Missão criado para a execução do Protocolo assinado entre o Ministério dos 

Negócios Estrangeiros e a Associação Nacional de Municípios Portugueses. O grau 

de execução destas iniciativas foi, por razões que a APAD  desconhece, 

reduzido. 

O conjunto de iniciativas em curso ao abrigo desta linha encontram-se listadas 

no Quadro abaixo. 

Cooperação Intermunicipal – Principais Iniciativas 

CARACTERIZAÇÃO CONTROLO 

DESCRIÇÃO PROMOTOR PAÍS 
EFECTIVO 

PAGAMENTOS SALDO DO 
PROJECTO 

  SUB-TOTAL 1   826,973.28 221,814.84 605,158.44
Mini-laboratório de análise de água – Huambo MUNICIPIO SEIXAL ANG 9,975.96 10,003.50 -27.54
Biblioteca Municipal da Boa Vista CM Seixal CBV 42,397.82   42,397.82
Artesanato do Barro Vermelho do Rabil – Boavista MUNICIPIO TORRES VEDRAS CBV 4,987.98 4,987.98 0.00
Centro Cultural e de Congressos MUNICÍPIO LOURES CBV 12,469.95   12,469.95
Recuperação da Igreja Matriz CM Viseu CBV 4,987.98   4,987.98
Levantamento Aero-Fotográfico ANMP CBV 254,431.81 43,706.30 210,725.51
Centro de Leitura de Palmeira – Sal AMTQT CBV 4,987.98 9,075.83 -4,087.85
Igreja Matriz de S. Filipe MUNICIPIO VISEU CBV 4,987.98 2,913.71 2,074.27
Centro Infantil da Ribeira Grande MUNICIPIO TORRES NOVAS CBV 9,975.96   9,975.96
Jardim de Infância em Santa Cruz SINES/AVEIRO CBV 14,963.94   14,963.94
Transporte Escolar - São Filipe MUNICIPIO SESIMBRA CBV 4,987.98   4,987.98
Materiais/Equipamentos para a Escola de Futebol – 
Mindelo 

MUNICIPIO PORTO 
CBV 2,493.99 11,245.17 -8,751.18

Execução da Rede de Saneamentos Básico/Limpeza 
Urbana – Maio 

MUNICIPIO LOURES 

CBV 9,975.96 9,975.96 0.00
Investigação na área do ambiente e turismo - Boavista MUNICIPIO TORRES VEDRAS CBV 2,493.99 2,493.99 0.00
Recuperação de Escola em Tundurum CM Loures MOÇ 24,939.90   24,939.90
Recolha de Resíduos Sólidos na Ilha da Moçambique ANMP MOÇ 24,691.73   24,691.73
Biblioteca Municipal da Beira MUNICIPIO SEIXAL MOÇ 9,975.96   9,975.96
Biblioteca Municipal de Chibuto MUNICIPIO CASTELO PAIVA MOÇ 7,157.75   7,157.75
Escola de Tibane no Lumbo - Ilha de Moçambique MUNICIPIO BATALHA MOÇ 9,975.96   9,975.96
Escola no Bairro de Konhlote – Matola AMDS MOÇ 9,975.96   9,975.96
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Escola Primária tipo EPM do GEPS - Xai-Xai MUNICIPIO CASCAIS MOÇ 12,469.95 24,939.89 -12,469.94
Requalificação de uma sala de aula – Monapo MUNICIPIO VIEIRA MINHO MOÇ 3,740.98   3,740.98
Deslocação de missão técnica à Ilha de Moçambique ANMP MOÇ -133.42   -133.42
Recolha de lixo urbano em Inhambane MUNICIPIO OEIRAS MOÇ 4,987.98 32,505.90 -27,517.92
Restauro do muro da orla marítima na Ilha de 
Moçambique 

MUNICIPIO ÉVORA 
MOÇ 17,457.93   17,457.93

Centro de Cooperação CM Viana Castelo RGB 17,457.93 5,611.48 11,846.45
Ampliação da Escola do Ensino Básico da UCCLA UCCLA RGB 49,879.78   49,879.78
Parque Infantil e Biblioteca na Cidade do Cacheu UCCLA RGB 37,409.84   37,409.84
Melhoria e Construção de Sanitários Públicos CM Porto RGB 13,966.34   13,966.34
Beneficiação da Rede de Abastecimento de Água CM Porto RGB 12,968.75   12,968.75
Fortaleza da Cidade do Cacheu UCCLA RGB 24,939.89   24,939.89
Mercado "Crintim" – Bissau UCCLA RGB 44,891.81   44,891.81
Rede de Saneamento e recolha de lixo - Bissau UCCLA RGB 25,300.30 12,570.80 12,729.50
Escola de Ensino Básico, Creche e jardim Infantil UCCLA STP 37,614.34   37,614.34
Abastecimento de água à cidade de Guadalupe – 
Lobata 

MUNICIPIO SEIXAL 
STP 9,975.96 11,054.98 -1,079.02

Recuperação da Praceta Yon-Gato - Água Grande UCCLA STP 7,793.72 5,314.69 2,479.03
Construção de Biblioteca Municipal de Santana CM Cascais STP 19,951.92 19,951.92 0.00
Reapetrechamento de serviços de limpeza urbana - 
Água Grande 

UCCLA 

STP 15,462.74 15,462.74 0.00

 

4.2.1.6. Outros Sectores 

A utilização desta linha continuou a respeitar a sua finalidade de financiar 

outras áreas de grande importância na política de cooperação, nomeadamente 

de natureza horizontal, como a luta contra a pobreza, a valorização dos 

recursos humanos e a prevenção de conflitos. 

De salientar, a existência de um número reduzido de projectos, mas de 

significativa dimensão financeira e de forte impacte social aprovados em anos 

anteriores - Programa para o Desenvolvimento Rural da Costa Litoral de Cabo 

Delgado, em Moçambique, os projectos Solidário, Novo Milho (PRC) e de 

assistência técnica ao “Centro de Formação de Quadros de Electricidade HOJI 

YA HENDA”, na República de Angola -, cuja execução se prolongará para além 

de 2002 e para os quais a verba cabimentada não é suficiente para assegurar o 

pagamento da sua total realização. Esta situação resultou, fundamentalmente, 

de orientações da tutela que visaram, como já referido e por esta via, assegurar 
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uma maior capacidade para assumir compromissos em cada ano, mediante 

cabimentação apenas das verbas a despender nesse mesmo ano. 

Na luta contra a pobreza, destaca-se o Programa para o desenvolvimento rural 

do litoral da província de Cabo Delgado, em Moçambique, aprovado em 2001, a 

desenvolver num horizonte temporal de três anos, em parceria com a Fundação 

Aga Khan, com experiência comprovada e bem sucedida em idênticos programas 

em outras zonas do mundo, e em regime de co-financiamento com a própria 

Fundação e, com a Cooperação Canadiana. 

Nas áreas de grande importância na política de cooperação, sobressaem os 

compromissos cometidos ao ex- FCE, associados ao PRC (Programa de 

Reabilitação Comunitária) para Angola (no quadro global das responsabilidades 

assumidas pelo Estado Português, na Conferência de Doadores, em Bruxelas, em 

1995, no valor de USD 16 milhões), que se traduziram até à presente data, no 

apoio aos projectos Novo Milho, SIM- Benguela e Nova Pesca, dos quais os dois 

primeiros estão praticamente concluídos e o último, em fase de execução, 

colocando-se, conforme referido, a necessidade de se proceder ao reforço da  

cabimentação de verbas, no quadro do orçamento do IPAD para 2003. Como já 

foi assinalado estes projectos foram abrangidos por um concurso público, 

lançado em finais de 2002 pela APAD, para selecção de uma entidade 

independente que irá proceder à sua avaliação e cujos procedimentos de 

adjudicação transitarão para o IPAD.  

Nesta linha foi também incluída a avaliação externa, realizada em 2002 por 

solicitação da APAD, ao Programa de Instalação de Jovens Agricultores em 

Moçambique, cujo promotor foi a AJAP- Associação de Jovens Agricultores de 

Portugal, a qual se insere na decisão do Conselho Directivo da APAD de 

proceder, com sistematicidade e em função de critérios bem definidos, a 

avaliações externas e independentes de alguns dos projectos por si financiados. 
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O Relatório de Avaliação efectuado pela empresa especializada seleccionada 

para a realização dos trabalhos, enviado à tutela em Outubro de 2002, reflectia, 

no essencial, o seguinte: 

 o relativo sucesso do instrumento, apesar das dificuldades emergentes e 

de algumas situações menos conseguidas, apontadas como situações 

pontuais que não desvirtuam o índice global de sucesso; 

 o facto de cerca de 75 % dos projectos terem sido implementados e 

encontrarem-se em funcionamento, aparentando condições de viabilidade 

futura; 

 a apresentação de sugestões de melhoria que, pela sua natureza, poderão 

constituírem-se de interesse para o caso de, no futuro, se lançar mão de 

novo apoio financeiro de características idênticas. 

De referir, também, nas áreas de grande importância na política de cooperação, 

dois projectos, - Reforço das capacidades institucionais dos Sistemas Judiciais, 

no âmbito do PIR PALOP II e dos Laboratórios de Engenharia Civil dos PALOP´s -, 

os quais aguardam assinatura das Portarias de Encargos Plurianuais, submetidas 

superiormente, respectivamente, em Agosto e Outubro passados. 

Outros Sectores – Principais Iniciativas 

CARACTERIZAÇÃO CONTROLO 

DESCRIÇÃO PROMOTOR PAÍS 
EFECTIVO 

PAGAMENTOS SALDO DO 
PROJECTO 

  SUB-TOTAL 1   6,360,663.06 2,507,281.28 3,853,381.78
Extensão do projecto de Assistência Técnica ao 
"Centro de Formação Prof. de Quadros de 
Electricidade HOJI YA HENDA (WANDA)" 

Centro de Formação Prof. de 
Quadros de Electricidade HOJI YA 
HENDA ANG 208,513.10 119,150.34 89,362.76

Propostas de avaliação dos projectos PRC: NOVO 
MILHO, NOVAPESCA e SIM BENGUELA 

APAD ANG 
137,000.00 1,744.10 135,255.90

PRC / NOVO MILHO AUSTRALINVEST ANG 940,862.52 844,047.45 96,815.07

PRC / NOVA PESCA C. REINER & ASSOCIADOS ANG 672,068.40 93,207.33 578,861.07
Projecto Solidário -  Angola/Benguela FUNDAÇÃO PROJOVEM ANG 458,894.07 285,045.52 173,848.55
Panificação em Angola - Projecto Mário Firmino / Ana 
Paula Nascimento 

MÁRIO FIRMINO ANG 
1,930.00   1,930.00

PRC / SIM BENGUELA C. REINER & ASSOCIADOS ANG 46,471.43 46,471.43 0.00
Projecto de desenvolvimento da Ilha da Boavista e 
Maio 

APAD 
CBV 725,000.00 7,085.35 717,914.65
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Curso de Formação para técnicos de confecção e de 
corte 

IMPETUS 
CBV 5,252.34   5,252.34

APDF Lusófona APAD DIV 271,842.53   271,842.53
Reforço da Capacidade Institucional dos Laboratórios 
de Engenharia Civil 

LNEC DIV 
107,385.89   107,385.89

Projecto CAVEX/Swakopmund CAVEX DIV 5,994.50   5,994.50
Máquinas Industriais e pré-fabricados (Acordo 
CDE/Icep Portugal/APAD) 

CAPA - Veículos e Máquinas 
Industriais 

DIV 
3,328.00   3,328.00

PIR PALOP II - Apoio aos Sistemas Judiciais    DIV 666,285.94   666,285.94
Protocolo APAD/ELO APAD/ ELO DIV 190,000.00 63,000.00 127,000.00
Curso Especialização de Modelos Numéricos AGÊNCIA CRIA DIV 1,746.97   1,746.97
Mediateca Moçambique/MAPUTO e BEIRA CGD/APAD MOÇ 81,499.61 56,673.03 24,826.58
Mediateca Moçambique/MAPUTO e BEIRA - Plano de 
Actividades 2002 

CGD/APAD 
MOÇ 31,000.00   31,000.00

Ajuda Pós-Emergência Moçambique - Sector Mulher e 
Acção Social  

APAD MOÇ 
513,564.93 115,543.31 398,021.62

Programa para o Desenvolvimento Rural da Costa 
Litoral de Cabo Delgado 

AGHA KHAN 
MOÇ 485,637.89 376,931.08 108,706.81

Programa de certificação da Qualidade e Moçambique CCPM, APCER e AGESFAL MOÇ 127,000.00   127,000.00
Missão de diagnóstico para a instalação de uma 
unidade de transformação 

António Ferreira, Barbosa & Luciano MOÇ 
1,430.00   1,430.00

Estudo de Mercado, Viabilidade e Impacto ambiental  Aplicações múltiplas MOÇ 5,500.00   5,500.00
Formação Profissional e Assistência Técnica ao Hotel 
Escola Andaluzia 

COMPENDITUR MOÇ 
62,000.00   62,000.00

AJAP – Moçambique APAD MOÇ 246,973.72 246,973.72 0.00
Avaliação do Programa de Instalação de Jovens 
Agricultores Portugueses em Moçambique 

APAD/AJAP MOÇ 
17,726.60 17,726.60 0.00

Levantamento da Situação fitossanitária da plantação 
de cajú da Agribissau 

Mantero 
RGB 17,955.00   17,955.00

Mediateca de S.Tomé e Príncipe CGD/APAD STP 60,802.65   60,802.65
Mediateca Timor/DILI - Plano de Actividades 2002 CGD/APAD TIM 33,314.94   33,314.94

Rede Mediatecas - Mediateca de Dili CGD/APAD TIM 214,638.07 214,638.07 0.00
Mediateca Timor/DILI CGD/APAD TIM 19,043.96 19,043.95 0.01

 

4.2.1.7. Iniciativas complementares 

Nesta linha foi acolhido, em conformidade com o previsto, um conjunto 

heterogéneo de iniciativas cuja tipificação prévia e correspondente 

enquadramento noutras linhas se mostrava bastante difícil, designadamente 

alguns patrocínios e participação em protocolos subscritos com várias entidades 

nacionais e internacionais. 

De destacar, ainda neste contexto, algumas das iniciativas apoiadas:  

 Protocolo celebrado com o Centro Nacional de Cultura para a publicação 

de 6 guias sócio-culturais “Portugal no Mundo”, para países de forte 

influência portuguesa - de Timor e Indonésia, de Cabo Verde e S. Tomé e 
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Príncipe, do Brasil, de Marrocos, do Japão e da Índia, projecto aprovado, 

por despacho ministerial em 2001 e cuja execução terminará em 2003; 

 Criação de um TRUST FUND junto do IFAD, projecto iniciado em 2001, 

para Assistência Técnica e Consultoria no âmbito da implementação de 

acções no meio rural e de luta contra a pobreza; 

 Avaliação da execução da Facilidade Financeira na Guiné-Bissau, cujo 

Relatório final da empresa adjudicatária foi entregue à APAD e cujas 

conclusões e parecer do Conselho Directivo foram submetidos a SEXA, o 

Secretário de Estado da Cooperação e Negócios Estrangeiros em 13.11.02; 

 Publicação da obra “Inventariação dos recursos em terras com aptidão 

para o regadio das Bacias Hidrográficas de Angola”, efectuado pelo Sr. 

Eng. º Castanheira Diniz. 

Ainda no mesmo contexto, de referir o apoio dado, por decisão ministerial, a 

duas iniciativas de características e dimensão muito diversa – “Fórum 

Empresarial da CPLP” e “Cooperação com os PALOP na área da Comunicação 

Social - Agência Lusa” e aos projectos da responsabilidade do ICP cujo 

pagamento foi, por aquela forma, atribuído à APAD – “PAMEA- Programa de 

Apoio às Médias Empresas Santomenses” e “Projecto do Centro Frutícola e 

Hortícola do Quebo”.  

Iniciativas Complementares Principais Iniciativas 

CARACTERIZAÇÃO CONTROLO 

DESCRIÇÃO PROMOTOR PAÍS 
EFECTIVO 

PAGAMENTOS SALDO DO 
PROJECTO 

  SUB-TOTAL 1   5,196,025.89 3,947,328.93 1,248,696.96
UTA / SADC (A) INTERNEL ANG 861,673.37 401,242.73 460,430.64
Extensão da Assistência técnica ao MINOPU pela 
CONSULMAR 

MINOPU ANG 
718,440.76 653,127.96 65,312.80

Inventariação dos recursos em Terras com aptidão 
para o regadio das Bacias Hidrográficas de Angola 

Alberto Castanheira Diniz ANG 
31,059.00 8,828.80 22,230.20

Aquisição da obra "O Ciclo de Contos de Ogros na 
Tradição Oral Angolana" 

Magno Edições ANG 
726.00 725.75 0.25

1º Colóquio - Angola: Agricultura, Sociedade e 
Desenvolvimento 

Fórum "Agricultura, 
Desenvolvimento e Mundo Rural" 

ANG 
0.00   0.00
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Patrocínio para a "Conferência Final e Cerimónia de 
Encerramento do PFQA" 

CEGIA - Centro para a Educação, 
Gestão e Investigação de Angola 

ANG 
5,000.45 5,000.45 0.00

Colaboração APAD – ELO ELO DIV 9,337.50 4,748.55 4,588.95
Protocolo APAD/ CNC - Publicação de 6 Guias 
PORTUGAL NO MUNDO – Timor- Indonésia, De 
Cabo Verde a S. Tomé, Brasil, Marrocos, Japão e 
Índia 

CNC – CENTRO NACIONAL DE 
CULTURA 

DIV 

261,989.10 240,834.98 21,154.12
Patrocínios APAD DIV 123,315.91 18,704.91 104,611.00
Conferência Internacional "Comércio Justo e 
Solidário" e lançamento de 3 publicações 

CIDAC - Centro de Informação e 
Documentação Amílcar Cabral 

DIV 
15,213.34   15,213.34

Protocolo de Cooperação entre a APAD, ICP e CIDAC APAD, ICP e CIDAC DIV 12,469.95 12,469.95 0.00
Adesão ao EDFI APAD DIV 35,283.22 34,005.85 1,277.37
Apoio à Produção de filme em Português ASTROLÁBIO DIV 25,000.00   25,000.00
TRUST FUND IFAD APAD/IFAD DIV 550,005.85 550,005.85 0.00
28º Encontro - Almoço ELO ELO DIV 1,000.00 1,000.00 0.00
Cooperação com os PALOP na área da Comunicação 
Social – Agência Lusa 

Agência LUSA DIV 
296,173.17 296,173.17 0.00

Janus 2003 UAL DIV 20,000.00 20,000.00 0.00
29º Encontro/Almoço ELO ELO DIV 1,000.00 1,000.00 0.00
Comunicar para Cooperar e Desenvolver Sérgio Ferreira Borges DIV 42,705.00 42,602.32 102.68
Apoio ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento do 
Sector Privado - OCDE/Clube do Sahel 

OCDE/ Club Sahel DIV 
54,873.62 54,873.62 0.00

Tradução/ Publicação da obra: "L'Afrique Noire: 
Historie et Civilisations" 

CESA DIV 
7,481.97 7,481.97 0.00

Apoio à Realização do Fórum Empresarial da CPLP DGPE/ DGREI/ ICEP/ ELO DIV 25,000.00 25,000.00 0.00
Patrocínio de brochura de divulgação da linha de 
crédito Luso-Marroquina 

Câmara de comercio e industria 
Luso-Marroquina 

MAR 
1,247.00 1,247.00 0.00

Televisão Moçambique RTP MOÇ 318,472.96   318,472.96
3º Congresso de Estudos Africanos do Mundo Ibérico Centro de Estudos Africanos- 

Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa 

PORT 

2,493.99   2,493.99
Avaliação da execução da Facilidade Financeira na 
Guiné Bissau 

KPMG RGB 
72,553.20 57,844.80 14,708.40

Projecto Centro Frutícola e Hortícola do Quebo ICP RGB 115,000.00 97,968.72 17,031.28
Apoio à Instalação e Consolidação da SPI APAD STP 364,752.04 322,645.70 42,106.34
PAMEA - Programa de Apoio às Médias Empresas 
Agrícolas Santomenses 

ICP/MADRP STP 
217,350.00 84,908.36 132,441.64

Pagamento de despesas relativas ao envio de uma 
ambulância para o Príncipe 

SENEC STP 
3,889.89 3,889.89 0.00

Tradução do "PAPAFPA - Programa de Apoio 
Participado na Agricultura Familiar e na Pesca 
Artesanal" 

APAD STP 

1,521.00   1,521.00
Fundo especial de compensação para ex~funcionários 
públicos timorenses 

APAD TIM 
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

27º Encontro - Almoço ELO ELO   997.60 997.60 0.00

 

4.2.1.8. Linha  Multiapoio 

Como anteriormente referido, esta Linha não chegou a ser reaberta em 2002, 

apenas tendo dado continuidade à execução de decisões tomadas em anos 

anteriores e aos compromissos respeitantes a um conjunto de iniciativas 

“herdadas” do ex-FCE – Fundo para a Cooperação Económica, ao abrigo de duas 

linhas de incentivos, nomeadamente a de subsídios e a de bonificações de taxa 

de juro. 
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Número e montantes de candidaturas solicitadas e aprovadas 

CARACTERIZAÇÃO CONTROLO 

DESCRIÇÃO PROMOTOR PAÍS 
EFECTIVO 

PAGAMENTOS SALDO DO 
PROJECTO 

  SUB-TOTAL 1   11,917,931.35 3,645,956.93 8,271,974.42
Estudo de viabilidade para implementação de um 
posto de combustível na estrada entre Luanda e 
Cacauco 

SOMAGUE ANG 9,975.00

  9,975.00 
Projecto Formação Empresarial p/ Inst. Investimento 
Estrangeiro 

FORMEDIA ANG 61,117.00
24,446.80 36,670.20 

Normalização da Produção Programa Projovem PROTABACO ANG 54,120.82 32,799.59 21,321.23 
Estudo de Reorganização do Centro de Formação dos 
CFB 

FERNAVE ANG 65,053.22
26,022.29 39,030.93 

Estudo de viabilidade da Autonomização do Hospital 
de Lobito 

ECOSAÚDE ANG 60,746.10
24,298.44 36,447.66 

Acção de Consultoria: Planos estratégicos do sector 
postal em São Tomé e Angola 

AICEP ANG 66,458.58
55,936.19 10,522.39 

Legislação da actividade Gasista Downstream em 
Angola 

ATLANFINA ANG 55,567.03
22,226.81 33,340.22 

Projecto de assistência técnica à empresa Nacional de
Correios e Telégrafos de Angola - Estudo Preliminar 

CTT ANG 29,262.14
11,704.86 17,557.28 

Formação em Montagem e conservação de 
elevadores 

PINTO & CRUZ ANG 27,879.31
11,151.72 16,727.59 

Consultoria e formação em Recursos Humanos Ferros Holding ANG 5,556.21 2,222.48 3,333.73 
Programa p/desenvolvimento do Ensino superior em 
Benguela- Formação de Professores 

UNIVERSIDADE TÉCNICA LISBOA ANG 74,254.00
29,701.60 44,552.40 

Oportunidades de desenvolvimento de rochas 
ornamentais na Huíla em Angola 

CNS ANG 73,841.25
29,536.50 44,304.75 

Est.viabilidade s/programa de desenvolvimento 
integrado na província do CUNENE 

CESO-Consultores Internacionais ANG 48,383.40
19,353.36 29,030.04 

Formação em manutenção e assistência técnica em 
instalações AVAC 

PINTO & CRUZ ANG 22,611.63
9,044.65 13,566.98 

Workshops - Zonagem Tecno-Científica Ago-Pecuária 
das Províncias do Quanza Sul e do Namibe 

CULTIVAR ANG 28,207.02
24,760.71 3,446.31 

Estudo sobre os investimentos portugueses no Brasil - 
Tendências, Estratégias e Perspectivas" 

CEDIN BRA 14,714.54
5,885.82 8,828.72 

Missão Comercial Industrial ao Tocantins Profiforma  BRA 21,682.74 8,674.10 13,008.64 
Estudo de técnico e de mercado para aquisição de 
65,5% do capital da CERIS 

ECM CBV 8,510.00
  8,510.00 

Assistência técnica e formação profissional à Matriz – 
Industria Têxtil 

Queirós, Fernandes & Paulo,Lda CBV 5,888.00
  5,888.00 

III congresso de turismo cultural, lusofonia e 
desenvolvimento 

CETC CBV 5,985.57
  5,985.57 

Plano de Emergência Assistido por Computador CERTITECNA CBV 69,120.00 27,648.00 41,472.00 
Confecções em Cabo Verde - Formação e Assistência 
Técnica 

IMPETUS CBV 8,800.00
  8,800.00 

Estudo p/implantação de uma Assoc. Empresarial p/ a 
Cooperação e relações Internacionais 

ELO CBV 12,495.56
4,998.22 7,497.34 

Aperfeiçoamento para jornalistas de Cabo Verde CENJOR CBV 23,919.00 9,567.60 14,351.40 
Projecto de infraestruturas para a segurança alimentar 
em Cabo Verde 

Instituto superior de Agronomia CBV 42,382.00
16,952.80 25,429.20 

Rota da Escravatura Memória e Acção em CBV Academia Cont Espectáculos CBV 74,819.68   74,819.68 
Estudo de viabilidade da LISSAL LISSAL CBV 9,876.20 7,172.21 2,703.99 
Reforço da capacidade institucional dos Laboratórios 
de Engenharia dos PALOP 

LNEC DIV 23,331.77
  23,331.77 

Definição de uma estratégia de intervenção na Luta 
contra a Sida em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, 
STP e Cabo Verde 

IHMT - Instituto de Higiene e 
Medicina Tropical 

DIV 44,398.00

  44,398.00 
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Plano de Formação AICEP 2000 AICEP DIV 2,333.77 2,333.77 0.00 
Elaboração de um Guia Agro-Negócios Lusófonos CAL - Câmara da Agricultura 

Lusófona 
DIV 

9,596.87 6,870.66 2,726.21 
Formação Profissional do pessoal da empresa 
COFICAB MARROC, S.A 

COFICAB Portugal MAR 42,287.81
16,915.12 25,372.69 

Projecto de Reabilitação da Ilha da Moçambique para 
os Sectores da água, saneamento e resíduos sólidos 

ADP- Águas de Portugal MOÇ 34,895.91
  34,895.91 

Estudo de Viabilidade para a criação da empresa 
MovÁfrica 

Pedro Vigário Santos Oliveira MOÇ 12,998.67
  12,998.67 

Estudo de viabilidade e de mercado para construção 
de unidade fabril de derivados de cimento 

DOSSAN MOÇ 8,900.00
  8,900.00 

Estudo de viabilidade e impacto ambiental para a 
criação de um programa integrado para a Ilha do 
Bazaruto 

SALVINTUR MOÇ 4,987.00

  4,987.00 
Estudo prévio para a implementação do Mercado 
Abastecedor da Região de Maputo 

SIMAB - Sociedade Instaladora de 
Mercados Abastecedores 

MOÇ 74,819.68
29,927.87 44,891.81 

Assistência técnica e formação profissional à empresa 
PLASDONA 

Novaia MOÇ 1,721.00
  1,721.00 

Estudos a realizar para a apresentação de proposta 
ao Concurso de concessão do Aeroporto Internacional 
de Maputo (2ª fase) 

SOMAGUE - ANA - SOMAGUE 
ENGENHARIA - CONSTRUTORA 
DO TÂMEGA - SOGEL 

MOÇ 74,819.68

29,928.00 44,891.68 
Estudo de viabilidade de exploração agrícola e criação 
de uma filial em Moçambique 

LIUPOTUR MOÇ 12,108.57
4,843.43 7,265.14 

Estudo de avaliação de negócios da Mega Cash & 
Carry e identificação de um novo parceiro estratégico 

Manuel, Nunes & Fernandes, Lda MOÇ 58,479.07
23,393.62 35,085.45 

Estudo de viabilidade e estabelecimento de uma 
parceria para a montagem de uma unidade de 
produção de sacos 

Europol  - Actividade de limpeza e 
Manutenção 

MOÇ 14,275.60

  14,275.60 
Estudo de viabilidade de sistema de comunicações 
domésticas dedicado aos serviços de tráfego 

TDC - Tecnologias das 
Comunicações 

MOÇ 64,444.69
25,777.88 38,666.81 

Missão Empresarial à Beira AMLA MOÇ 28,805.58 11,522.23 17,283.35 
Construção de uma estrada entre o regadio Sábie - 
Incomáti e Manhiça 

Sabenza - Agrícola, Lda MOÇ 67,000.00
  67,000.00 

Formação profissional para gestores de qualidade em 
Moçambique 

AGESFAL MOÇ 55,650.00
22,260.00 33,390.00 

Formação de Agentes Educativos das EAO's 
(formação pedagógica de agentes educativos) 

FP ÁFRICA MOÇ 31,770.68
12,708.27 19,062.41 

Centro de investigação das ferrugens do Cafeeiro IICT (MCT) MOÇ 31,421.00 12,568.40 18,852.60 
Acção de formação. serigrafia artística e publicitária CINEMATE MOÇ 74,819.68 29,927.87 44,891.81 
Programa de Formação Continua de Professores APCD MOÇ 6,600.97 2,640.39 3,960.58 
Consultoria e formação em Recursos Humanos Ferros Holding MOÇ 6,307.83 2,523.13 3,784.70 
Teletrabalho c/ factor estratégico de desenvolvimento ATPDT MOÇ 52,833.75   52,833.75 
Acções de Formação profissional no Hotel ROVUMA SALVOR MOÇ 5,746.54 5,746.54 0.00 
Formação profissional dos trabalhadores da Cuca 
Têxteis de Moçambique 

Soc. Têxtil da Cuca MOÇ 40,502.39
  40,502.39 

Financiamento da participação da Guininveste no 
projecto de equipamento e modernização da CICER 

Guininveste 
RGB 

197,538.19
  197,538.19 

Estudo de viabilidade p/ implementação clínica 
privada 

DOMINGOS F GOMES RGB 35,520.68
14,208.27 21,312.41 

Assistência Técnica e formação profissional p/ 
instalação unidade de descasque de cajú 

MANTERO RGB 71,325.00
28,530.00 42,795.00 

Administração postal da RGB-projecto de assistência 
técnica e formação profissional 

CTT RGB 58,284.53
23,313.81 34,970.72 

Plano de Formação Profissional em Guiné Bissau Atlântico-Comércio, Industria e 
Serviços (Vasco Silva) 

RGB 47,150.27
18,860.11 28,290.16 

Projecto Lisnave Internacional/ Dakarnave – estaleiros 
navais  Dakar – Senegal – 2ª fase formação 
profissional 

Lisnave Internacional SEN  6,075.00

  6,075.00 
Estudo técnico para a implementação de um 
empreendimento turístico com desenvolvimento em 
paralelo da actividade agro-pecuária 

Cunha, Barroso & Santos, Lda STP 6,600.00

  6,600.00 
Formação de consultores/formadores para iniciativa 
empresarial em TIMOR 

AEP TIM 50,697.82
  50,697.82 

INCENTIVOS     4,567,986.31 1,310,294.60 3,257,691.71 
BONIFICAÇÕES     1,364,825.00 289,840.38 1,074,984.62 
REMANESCENTES      354,542.40   354,542.40 
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4.2.1.9. Protocolo CDE/ICEP/APAD 

Este Acordo remonta ao tempo do CDI - Centro de Desenvolvimento Industrial 

(Bruxelas, que, entretanto, se transformou em CDE - Centro de Desenvolvimento 

da Empresa) e do FCE (extinto e absorvido pela APAD), tendo sido revisto e 

assinado novo Acordo em 2 de Julho de 2001. Trata-se de um Acordo tripartido 

entre o ICEP, a APAD e o CDE, que se destina a apoiar acções de cooperação 

empresarial com os países ACP destinatários das políticas de ajuda da UE e de 

Portugal. 

As operações ao abrigo desta linha foram, em 2001, incluídas na Linha  

Multiapoio e, em 2002, com a sua não reabertura, foram incluídas na Linha 

“Outros Sectores”, como se pode constatar pela listagem em anexo II. 

4.2.2. Iniciativas Especiais 

O Plano de Actividades para o ano de 2002 previa um conjunto de sete 

iniciativas especiais: Sociedade de Desenvolvimento da Ilha da Boavista (Cabo 

Verde), Sociedade de Desenvolvimento de Benguela / Fundo Fénix (Angola), 

Sociedade de Promoção de Investimentos (São Tomé e Príncipe), HARII – 

Sociedade de Desenvolvimento de Timor Lorosae (Timor), Facilidade Financeira 

(Guiné-Bissau), Ajuda ao sector privado (Moçambique) e Nova Iniciativa. Em 

todas estas iniciativas (com excepção da Nova Iniciativa, que apresentava um 

carácter distinto das demais) a APAD pretendia dar sequência a processos que, 

embora tendo tido a sua origem noutra sede, se enquadravam nas orientações 

da política de cooperação portuguesa e na vocação da Agência. Seria assim 

possível, por um lado, realizar iniciativas em todos e em cada um dos PALOP e, 

ainda, em Timor (ou seja, nos principais países alvo da política de cooperação 

portuguesa) e, simultaneamente, utilizar quase todo o vasto leque de 

instrumentos financeiros classificados como activos e passíveis de serem 

legalmente utilizados pela Agência (empréstimos, garantias, participações 
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sociais ou outros similares), e, desse modo, obter consciência e experiência para 

se poderem, no futuro, promover, com segurança, novas iniciativas especiais. 

Nos casos das duas primeiras, e não obstante as diligências efectuadas, não foi 

possível, nos dois primeiros casos indicados, ultrapassar a fase de apreciação e 

decisão. As demais iniciativas foram já concretizadas, encontrando-se, 

portanto, em fase de desenvolvimento com excepção da “Nova Iniciativa”, a 

qual, devido às orientações recebidas, não chegou a ter qualquer 

desenvolvimento. 

4.2.2.1. Facilidade Financeira – Guiné Bissau 

Esta linha destinou-se a financiar a retoma de actividade, após o conflito militar 

de 1998, por parte dos agentes económicos da Guiné Bissau com nacionalidade 

portuguesa. 

Foram aprovados 99 Projectos, repartidos pelas áreas da Agricultura (11), 

Indústria (17) e Comércio e Serviços (71), num volume total a financiar de Esc. 

1.750.433.000, equivalentes a € 8.731.122,94 . 

Foram contratados 87 Projectos, repartidos pela  Agricultura (9), Indústria (14) 

e Comércio e Serviços (64). A maioria dos projectos localiza-se em Bissau. O 

total de financiamentos concedidos, até à data, ascendeu a € 8.198.406,80 

Em 2002, a APAD realizou uma primeira avaliação global, após concurso a 

empresas especializadas, do funcionamento da linha de crédito, tencionando, 

com base nesta avaliação, tentar implementar um mecanismo de monitorização 

e acautelamento do risco e iniciar a discussão sobre a reafectação dos fundos 

decorrentes dos reembolsos. 

Da leitura do relatório de avaliação constata-se que a Facilidade Financeira foi 

considerado um instrumento adequado aos seus objectivos e destinatários e, não 

obstante o condicionalismo para a aceleração do processo, foi gerido de forma 

adequada pela APAD, tendo em vista os fins para que foi criada. 
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A Facilidade Financeira produziu resultados positivos, cerca de 80 % dos 

beneficiários puderam retomar numa 1ª fase as suas actividades na Guiné-

Bissau, após o conflito militar, contudo verificaram-se baixos níveis de sucesso 

empresarial em consequência da situação deprimida da economia que se vem 

registando na Guiné-Bissau.  

Em 30.09.2002 e em síntese, conforme se demonstra no quadro a seguir, o 

montante global de € 8.731.122,94 da linha estava esgotado com 99 

empréstimos autorizados. Destes empréstimos, haviam sido contratados, como 

já referido, 87, no montante global de € 8.198.406, praticamente todos 

desembolsados, encontrando-se ainda pendentes de contratação, 12 

empréstimos. 

Execução da “Facilidade Financeira” para a Guiné-Bissau 

(à data de 30-09-2002) 

 1999 2000 2001 2002 TOTAL 
      

Nº de projectos aprovados 4 60 35 --- 99
Valor dos projectos aprovados 1,380,373.30 5,355,558.07 1,995,191.57 --- 8,731,122.94
Nº de contratos celebrados 3 28 56 --- 87
Montante dos contratos celebrados 1,258,167.82 3,501,301.85 3,438,937.13 --- 8,198,406.80
Montante dos pagamentos efectuados 1,238,215.90 3,115,042.75 3,572,305.72 224,957.85 8,150,522.22
 
Recorde-se que os beneficiários dos empréstimos, são, na sua quase totalidade, 

residentes há longos anos na Guiné Bissau e muitos deles usufruem das duas 

nacionalidades. 

O ambiente económico e empresarial na Guiné-Bissau, como já se referiu, 

continua pouco propício ao exercício da actividade económica. Em 

consequência, como se verifica no quadro a seguir, do montante de reembolsos 

previstos para 2002, de € 1.538.338,23 (dos quais € 37.238,77 de pagamentos 

juros e € 1.501.099,46 de amortizações de capital) foram liquidados, apenas, € 

164.328 (dos quais € 11.476,80 de juros e € 152.185,4 de capital) apontando 

para uma situação de generalizada de incumprimento dos mutuários. 
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Cumprimento do Serviço da Dívida em 2001 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 
          

Previsão de pagamentos 8,060.35 289,948.64 1,538,338.23 2,072,283.35 2,085,069.62 1,612,211.95 654,300.17 23,127.58 8,283,339.89
   - Juros 8,060.35 27,342.14 37,238.77 29,473.45 19,190.34 9,276.53 2,177.93 58.16 132,817.67
   - Amortizações --- 262,606.50 1,501,099.46 2,042,809.90 2,065,879.28 1,602,935.42 652,122.24 23,069.42 8,150,522.22
Pagamentos efectivos 8,062.36 166,501.70 164,328.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 338,892.30
   - Juros 8,062.36 21,053.80 11,476.80          40,592.96
   - Amortizações --- 145,447.90 152,851.44          298,299.34

 

À semelhança do que ocorreu em 2001, a APAD decidiu aprovisionar, em 2002, 

não só os montantes não pagos, relativos ao próprio ano, como também, o 

montante global de todas as prestações devidas no ano seguinte. 

Entretanto, foram desenvolvidas diligências junto das Tutelas, designadamente 

a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, com vista à 

obtenção de autorização para a concessão de uma moratória, a atribuir numa 

base casuística, aos empréstimos concedidos no âmbito da Facilidade de 

Crédito. 

4.2.2.2. HARII (Timor ) 

A HARII – Sociedade para o Desenvolvimento de Timor Lorosae, SGPS, SA, foi 

constituída em 14 de Março de 2000 com a finalidade de apoiar a recuperação e 

o desenvolvimento de Timor Lorosae com um capital social de € 4.440 (quatro 

mil, quatrocentos e quarenta) milhares, distribuído por um leque diversificado 

de accionistas (AECOPS, AEP, AIP, ANA, BNU, EDP, GALP, GESTNAVE, IEFP, IPE, 

APL e PT) sendo a APAD o maior accionista, com uma participação de 33,8%. 

No primeiro exercício, a sociedade desenvolveu, fundamentalmente, um 

trabalho de prospecção e estudo, tendo sido possível concretizar uma dezena de 

participações no valor total de cerca de € 748 (setecentos e quarenta e oito) 

mil. 
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Entretanto e na sequência da renuncia do representante do IPE ao cargo de 

Presidente do Conselho de Administração, a APAD foi eleita, em Maio de 2001, 

para a presidência do Conselho de Administração e, em Agosto de 2001 passou 

também a haver um novo delegado da HARII em Dili. 

Em 20 de Maio de 2002, foi proclamada a independência do novo Estado, que 

adoptou o nome de Republica Democrática de Timor Leste. Os primeiros tempos 

do novo país, não foram fáceis, designadamente pelas debilidades que 

caracterizam a Administração e o Sistema Judicial, que o Governo tem 

procurado superar. A saída da UNTAET originou uma redução significativa da 

presença internacional, com um aumento do desemprego, especialmente em 

Dili e uma redução da actividade económica. Os incidentes, pontuais, de 

desordem pública, que ocorreram no final de 2002, terão a ver 

fundamentalmente com o aumento do desemprego.  

A HARII, continuou, em 2002, a aplicar os fundos disponíveis no prosseguimento 

do seu objecto estatutário, tendo sido concretizadas mais algumas 

participações, com destaque para a Sofeba/Pousada de Baucau, o Fundo de 

capital semente/Centro Juvenil Padre António Vieira e a TPT- Telecomunicações 

Publicas de Timor.  

Relativamente à evolução dos investimentos realizados em exercícios 

anteriores, confirmaram-se, no decurso de 2002, os indícios de insucesso, já 

referidos no Relatório anterior, relativamente a muitos dos investimentos. 

A HARII registou, em 2002, um prejuízo de € 565.385. Contribuiu de forma 

significativa para este resultado a constituição, no exercício, de provisão, no 

montante total de € 310.351, para desvalorização dos investimentos efectuados, 

em 2000 e primeiros meses de 2001, em empresas participadas.  

As perspectivas em termos de actividade económica são pouco favoráveis; 

prevendo o Banco Mundial um crescimento económico negativo para 2002 e 

2003. 
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A experiência colhida com os casos de insucesso dos investimentos feitos em 

2000 e inícios de 2001, aconselha a um cuidado particular dos parceiros. Daí que 

tenha sido decidido privilegiar a associação com empresas portuguesas que 

queiram desenvolver actividades em Timor, particularmente, com os accionistas 

da HARII. 

4.2.2.3. SPI – Sociedade Promotora de Investimentos, S.A. – S. Tomé e 

Príncipe 

Com sede e direcção efectiva em São Tomé e Príncipe, a “SPI-Sociedade de 

Promoção de Investimentos, SARL” (adiante, “SPI”), constituída em 29.12.2000, 

registou em 2002 o seu primeiro exercício completo de actividade. 

Nascida da concretização de um acordo de parceria estratégica entre Portugal e 

São Tomé e Príncipe, as actividades até aqui desenvolvidas pela SPI têm vindo a 

corresponder à missão e objectivos nucleares oportunamente definidos pelos 

seus accionistas, nomeadamente enquanto expressão institucional e instrumento 

privilegiado da cooperação económica bilateral entre os dois Estados. 

O capital social inicial da SPI, no valor de € 50.000, não sofreu até à presente 

data quaisquer alterações, nem quanto ao seu montante, nem quanto à 

estrutura accionista da Sociedade, tendo-se, pois, mantido em 51% a parcela de 

acções representativas de capital detida pela APAD. 

Com efeito, pesem embora os repetidos esforços reiterados nesse sentido, não 

foi possível ao Conselho de Administração da SPI dar plena concretização ao 

projectado aumento de capital da Sociedade para € 5 milhões, situação que se 

ficou a dever, exclusivamente, à impossibilidade manifestada pelo accionista 

Sãotomense de proceder à identificação dos activos a incorporar em capital e 

destinados à realização das acções a subscrever pelo Estado de São Tomé e 

Príncipe e, consequentemente, à respectiva avaliação nos termos dos acordos 

celebrados entre os dois accionistas. Desta situação, aliás, foi sendo dado 

oportuno e adequado conhecimento, quer ao Senhor Secretário de Estado dos 
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Negócios Estrangeiros e da Cooperação, quer ao Senhor Embaixador de Portugal 

em São Tomé e Príncipe no quadro da regular troca de informações e de 

colaboração que se vem desenvolvendo entre a Embaixada Portuguesa e a SPI. 

A circunstância descrita determinou, por um lado, sucessivas prorrogações do 

prazo inicialmente previsto de reembolso dos suprimentos efectuados pela APAD 

à SPI, necessários, aliás, para se assegurarem os meios financeiros 

indispensáveis ao normal funcionamento da Sociedade, tendo-se reflectido, por 

outro lado, no abrandamento do ritmo de concretização, na selecção das 

oportunidades de investimento em curso e, portanto, no perfil de aplicações de 

recursos da SPI. Ainda assim, os resultados provisórios do exercício apurados 

pelo Conselho de Administração da SPI apontam para um resultado líquido 

positivo. 

A este propósito, cabe aqui uma menção especial, de resto já assinalada no 

Relatório da SPI de 2001, aos constrangimentos com reflexos no normal 

desenvolvimento das actividades da SPI derivados das perturbações vividas, 

também em 2002, pela conjuntura política de São Tomé e Príncipe. 

De entre as actividades desenvolvidas pela SPI, ao longo de 2002, destaca-se um 

conjunto de iniciativas destinadas à sensibilização e promoção junto das 

autoridades Sãotomenses de um número limitado de programas a empreender 

pelo Governo de São Tomé e Príncipe no âmbito geral das reformas do quadro 

regulador das actividades económicas, tais como a definição e execução das 

políticas portuária e do transporte marítimo, a concepção de um sistema eficaz 

de certificação da qualidade e da segurança alimentares, a revisão do direito 

das sociedades e do actual Código de Investimentos. 

De assinalar, igualmente, o acompanhamento, por parte da SPI, da visita oficial 

a Portugal do Senhor Presidente da República Democrática de São Tomé e 

Príncipe, ocorrida em Agosto de 2002 – durante a qual foi lançada uma brochura 

institucional da Sociedade especialmente destinada a assinalar o acontecimento 

e a apoiar os contactos então mantidos com interesses empresariais Portugueses 
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– e, bem assim, dos trabalhos da missão interministerial de avaliação das 

necessidades da cooperação bilateral, que teve lugar em São Tomé e Príncipe 

em Dezembro de 2002, a qual foi chefiada pelo Senhor Secretário de Estado dos 

Negócios Estrangeiros e da Cooperação. 

4.2.2.4. Sociedade de Desenvolvimento Turístico da Ilha da Boavista 

Nos primeiros meses de 2002 a APAD deu continuidade aos trabalhos em curso, 

já referidos no Plano de Actividades  de 2001, relativos ao Programa de 

Desenvolvimento Integrado das Ilhas da Boavista e do Maio. Assim, na sequência 

da assinatura, em Dezembro de 2001, do Acordo entre os Governos de Portugal 

e Cabo Verde e no âmbito da execução do mesmo, a APAD participou nos 

trabalhos conducentes à criação e entrada em funcionamento da UTE – Unidade 

Técnica Específica (prevista no Acordo, de assessoria ao governo de Cabo Verde, 

com capacidade para desenvolver e coordenar planos e estudos, produzir 

pareceres e apoiar negociações, no domínio do ordenamento turístico e, entre 

outras tarefas, reunir toda a informação sobre o programa de desenvolvimento 

das Ilhas da Boavista e do Maio e encomendar os estudos necessários a essa 

informação), que conduziram, em Maio de 2002 e na sequência de uma reunião 

de parceiros em Cabo Verde (Portugal- esteve presente através da APAD, Cabo 

Verde- através do Ministério do Turismo, Indústria e Comércio e Promex e a 

Gran- Canária – através do Conselheiro do Governo e da Proexca) à obtenção de 

um consenso, sobre o seu regulamento interno e sobre a distribuição orçamental 

dos meios a disponibilizar. Assim e relativamente às grandes linhas do 

orçamento da UTE e dos trabalhos que terá de encomendar e coordenar, 

Portugal suportará encargos totalizando € 450 mil, designadamente para 

despesas de acompanhamento (€ 22.500) de consultorias (€ 60.000) e 

estudos/trabalhos (€ 367.500). 

Posteriormente, Cabo Verde e as Canárias designaram os seus consultores na 

UTE, tendo a APAD então colocado a S.Ex.ª o Secretário de Estado dos Negócios 
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Estrangeiros e da Cooperação, a oportunidade e interesse da nomeação do 

consultor português, o que não se verificou até ao final do ano. 

Quanto às disponibilidades financeiras, a APAD tem orçamentado e classificado 

como subsídios, compromissos no montante de € 750 mil, dos quais gastou, em 

2002,  em despesas preparatórias, € 7.085. Estas verbas estão destinadas à UTE, 

por conta da primeira etapa do Acordo estabelecido entre Portugal e Cabo 

Verde.  

4.2.2.5. Fundo Fénix 

Até final do ano de 2002 e de acordo com orientações verbais, transmitidas pela 

tutela, no sentido de este projecto ser “suspenso” ou mesmo cancelado, não se 

verificaram, por parte da APAD, quaisquer desenvolvimentos posteriores ao que 

está descrito no Relatório de Actividades de 2001. 

4.2.2.6. Apoio Financeiro ao Sector Privado em Moçambique 

Esta iniciativa, integrada no programa de ajuda pós-inundações a Moçambique e 

“protocolizada” e contratualizada em Abril de 2001, consistiu na abertura de 

linhas de crédito para os agentes económicos do sector privado vítimas da 

catástrofe. O sector bancário moçambicano comprometeu-se a aplicar a taxa de 

juro do mercado interbancário e responsabilizou-se por toda a tramitação dos 

empréstimos, desde a recepção do pedido, sua apreciação, sua eventual 

concessão e subsequente gestão do serviço de dívida, cabendo à APAD, a 

constituição de depósitos para segurança de parte do capital (factor de 

alavancagem dos fundos a disponibilizar aos beneficiários), a atribuição de uma 

bonificação de juros e de um prémio de bom cumprimento ao beneficiário e 

uma comissão e prémio de boa gestão aos bancos.  

A Comissão de Acompanhamento da execução desta iniciativa integra, além da 

APAD, a Associação Moçambicana de Bancos e a Unidade Coordenadora criada 

pelo Governo, em conjunto com outras entidades, designadamente o Banco de 
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Moçambique. Para monitorar este tipo de ajuda, a Comissão irá dispor dos 

serviços de uma empresa de auditoria, independente, para suportar, 

tecnicamente, o acompanhamento necessário. 

Não obstante a adesão de vários Bancos - BCI, BCM, BIM, BSTM, BFE, BA - apenas 

dois – o BCI e o BIM- apresentaram candidaturas à Comissão de 

Acompanhamento. 

Recorde-se que o compromisso subscrito pela APAD envolveu a disponibilização 

de 5 (cinco) milhões de dólares americanos, o qual foi satisfeito mediante 

depósito, no sistema bancário moçambicano, do seu contra- valor em Meticais. 

De salientar que a remuneração esperada do depósito e, bem assim, os saldos 

remanescentes desta iniciativa, deverão cobrir os custos de execução e de 

acompanhamento e ser reaplicados em acções de cooperação, associando, 

preferencialmente o sector privado. 

Em 2002, participação da APAD foi concretizada, sobretudo, no âmbito da 

Comissão de Acompanhamento. 

A Linha de Crédito cujo o fim do período de utilização terminou em 30.09.2002, 

apresenta, sucintamente, a situação seguinte: 

 

MT  110,630,530,543.001. Montante transferido 
    
MT  89,781,659,984.002. Aprovados (inclui adiantamentos para bonificações) 
USD 3,884,633.00
MT  13,453,906,250.003. Cancelados (inclui adiantamentos para bonificações) 
USD 582,117.00
MT  69,387,937,500.004. Aprovados e contratados (inclui adiantamento para bonificações) 
USD 3,002,247.00
MT  6,944,816,234.005. = (2) - (3) - (4) Diferencial 
USD 300,485.00
MT  41,242,593,043.006. = (1) - (4) Saldo 
USD 1,784,466.00
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Esta situação encontra-se desdobrada por Bancos, no 

 seguinte: 

Mapa de Balanço das 

Operações de Financiamento

 

(última posição em 05-11-2002)
   Contratados 
     

1Apoio Financeiro   
1.1BCI 50,408,750,000.00
1.2BIM    5,101,600,000.00
1.3GAPI   
Total   
  em MT 55,510,350,000.00
  em USD (a) 2,401,797.77

2Bonificações   
2.1BCI 12,602,187,500.00
2.2BIM    1,275,400,000.00
2.3GAPI   
Total   
  em MT 13,877,587,500.00
  em USD (a) 600,449.44

3= (1) + (2) TOTAL GERAL   
  (em MT) 69,387,937,500.00
  (em USD) 3,002,247.21

4Valores Transferidos para o Banco Depositário (em MT) 110,630,530,543.00
5= (4) - (3) SALDO (em MT) 41,242,593,043.00

     

  (em USD)  
Plafond Primário (b) 4,000,000.00
Compromissos 2,401,797.77
SALDO INDICATIVO 1,598,202.23
   

(a) USD1=MT23.112  
(b) cláusula 1ª do Acordo de Financiamento celebrado entre o MIC, a APAD e a AMB 

 
Como se pode constatar no mapa anterior, existe um saldo de 

controlo/acompanhamento do plafond indicativo de USD de 4.000.000 

(estabelecido na Cláusula Primeira do Acordo de Financiamento entre o MIC, 

APAD e a AMB, para o apoio financeiro aos empréstimos a conceder pelas 

instituições aderentes) o qual se situa em USD1.598.202. 

Assim, pouco mais de 60 % do montante da Linha foi utilizado. 

Beneficiaram dos empréstimos 37 empresas e empresários em nome individual, 

dos quais 27 apoiados pelo BCI e 10 pelo BIM, localizados nas zonas afectadas 
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pelas cheias e que operam em diversos sectores de actividade ( Indústria, 

Comércio e Serviços....). 

A APAD, diligenciou para que, no âmbito do trabalho de avaliação do Programa 

de Ajuda Pós-Emergência a Moçambique, fosse efectuada uma primeira 

avaliação global do funcionamento da linha de crédito. 

Assim na sequência de concurso público, lançado, em 2002, foi realizada uma 

avaliação independente efectuada por firma de Auditoria especializada. 

O Relatório de Avaliação, além da enunciação de diversas recomendações que o 

desenvolvimento das acções nos diferentes sectores permitia desde já ditar, 

concluía por não ser ainda possível retirar conclusões sobre os resultados do 

Programa, quer em termos sectoriais, quer em termos globais.  

Nesse sentido, a empresa de auditoria propôs à APAD a actualização do trabalho 

já desenvolvido até final de 2003, sem que daí ocorresse acréscimo de 

honorários, mas tão só a consideração das despesas a incorrer. O Conselho 

Directivo da APAD entendeu, sem deixar de notar que uma consideração 

definitiva sobre esta matéria deverá ser expressa pela Direcção do IPAD, 

comunicar à empresa de auditoria a aceitação da proposta por si apresentada. 

Contudo, independentemente do que atrás se disse e no que ao sub-programa 

“Apoio ao Sector Privado” se refere, o Conselho Directivo da APAD dirigiu 

comunicação ao BCI apresentando o conteúdo das conclusões/recomendações 

apresentadas pela empresa de auditoria, na perspectiva de aquela entidade 

prestar, desde já, as informações adicionais que se tornam necessário obter 

para o esclarecimento das situações evidenciadas no respectivo relatório. 
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4.2.3 Apoio ao Desenvolvimento de Timor Leste, e Ajuda de Emergência 

A APAD, neste tipo de ajudas, funciona exclusivamente como entidade 

pagadora, não intervindo em qualquer das fases anteriores de análise, 

preparação e aprovação de projectos e decisão de utilização dos fundos. 

Compete-lhe, unicamente, verificar se as decisões tomadas pelas diferentes 

entidades executoras se referem a projectos incluídos nos programas 

previamente aprovados e cumprem as necessárias formalidades, nomeadamente 

as previstas em regulamentos, especificamente aprovados para o efeito ou 

consignadas na Lei do Orçamento para 2002. 

Assim, em 2002 e no que se refere ao financiamento das acções de cooperação 

em Timor Leste foram executados pagamentos de acordo com as decisões 

tomadas pelo CATTL (Comissário de Apoio à Transição em Timor Leste) até à 

data da sua extinção, ou seja, no período de 1 de Janeiro até 15 de Junho de 

2002 e, posteriormente, pelo ICP, até ao final de 2002. Os pagamentos totais 

efectuados foram os seguintes: 

 

Rubrica Orçamento Corrigido Pago 

Escola Portuguesa de Díli 600,000.00 593,426.84

Política Educacional e Gestão Administração 49,879.79 13,686.79

Equipamento Escolar e Formação 99,602.08 59,502.08

Formação de Professores 0.00

Educação Secundária 6,399,925.55 5,410,282.49

Formação Profissional 448,918.11 280,247.44

Ensino de Outras Disciplinas 199,519.16 4,969.54

Ensino Superior 2,497,743.81 2,466,559.49

Formação Técnica Superior de Gestão 95,191.59 0.00

Cuidados Básicos de Saúde 124,699.47 54,797.96

Desenvolvimento dos Serviços Legais e Judiciários 174,579.26 121,363.08

Administração Governamental 2,093,989.49 1,071,428.04

Cooperação Técnico-Militar 1,655,191.59 977,149.58

Serviços da Administração Central 199,398.95 118,775.27

398,557.48
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Cultura e Lazer 199,398.95 81,200.00

Serviços Estatísticos  99,759.58 0.00

Transporte Aéreo – Aeroportos 1,543,000.00 1,208,893.87

Comunicação Social - Rádio/Televisão/Imprensa 847,595.79 98,663.00

Desenvolvimento Agrícola 448,797.90 319,333.73

Desenvolvimento Florestal 199,398.95 0.00

Desenvolvimento das Pescas 89,639.37 747.57

Política da Indústria Extractiva 249,398.95 29,193.00

Política Construção e Gestão Administrativa 1,446,393.69 1,091,800.27

Política de Turismo 199,398.95 59,492.28

Mulheres e Desenvolvimento 19,398.95 0.00

Gestão e Desenvolvimento Urbano 706,269.94 666,269.94

Ajuda de Emergência 168,134.59 31,455.83

Custos Administrativos da Cooperação 1,424,127.32 1,173,357.38

Apoio às ONG's Nacionais 299,278.74 296,964.10

Apoio às ONG's Locais e Regionais 0.00 0.00

      

Total Euros 22,977,188.00 16,229,559.57

 

Os pagamentos efectuados repartiram –se, por sectores, da forma seguinte: 
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PIC 2002 PARA TIMOR: EXECUÇÃO FINANCEIRA

ES
15,22%

CBS
0,34%

CTM
6,03%

TAER
7,46%

PCGA
6,62%

PT
0,37%

EDSEC
33,34%

EOD
0,03%

ONG
1,83%

CAC
7,24%

EEF
0,37%

PEGA
0,08%

EPD
3,66%

FP
1,73%

DSLJ
0,75%

ADMG
6,61%

CL
0,50%

SAC
0,73%

PIE
0,18%

DAG
1,97%

RTI
0,61%

AHUM
0,19%

GDU
4,11%

 

 4.2.4  Missões Humanitárias e de Paz 

Relativamente às Missões Humanitárias e de Paz, as verbas estavam sediadas no 

orçamento da APAD, mas a decisão da sua aplicação cabia ao ICP ou era tomada 

pela tutela, a APAD actuou, também, unicamente como entidade pagadora. 

As verbas afectas a esta linha encontram-se listadas no Quadro abaixo. 
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Missões Humanitárias e de Paz 

CARACTERIZAÇÃO CONTROLO 

DESCRIÇÃO PROMOTOR PAÍS 
EFECTIVO 

PAGAMENTOS SALDO DO 
PROJECTO 

  SUB-TOTAL 3   43,470,853.50 43,470,853.50 0.00
Missões Humanitárias e de Paz – 2001   DIV 6,284,853.50 6,284,853.50 0.00
Missões Humanitárias e de Paz – 2002   DIV 37,186,000.00 37,186,000.00 0.00

 

4.2.5   Ajuda de Emergência 

Relativamente à Ajuda de Emergência, em 2002, a grande parte da dotação 

orçamental foi destinada ao Afeganistão e Angola e todas as decisões de 

financiamento foram tomadas por despacho de S.Ex.ª, o Secretário de Estado 

dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, tendo sido, praticamente, utilizada 

toda a verba orçamentada. 

O conjunto de iniciativas encontram-se listadas no quadro abaixo. 

Ajuda de Emergência – Principais Iniciativas 

CARACTERIZAÇÃO CONTROLO 

DESCRIÇÃO PROMOTOR PAÍS 
EFECTIVO 

PAGAMENTOS SALDO DO 
PROJECTO 

  SUB-TOTAL 4   1,655,815.20 1,655,803.80 11.40
Ajuda Humanitária de Emergência às vitimas do 
conflito no Afeganistão – Focus 

FOCUS AFG 

557,479.62 557,479.62 0.00
Ajuda Humanitária de Emergência às vitimas do 
conflito no Afeganistão - Médicos do Mundo 

Médicos do Mundo AFG 

99,759.58 99,759.58 0.00
Ajuda Humanitária de Emergência às vitimas do 
conflito no Afeganistão - Fundação AMI 

Fundação AMI AFG 

174,579.26 174,579.26 0.00
Ajuda Portuguesa à Reconstrução do Afeganistão APAD/ICP AFG 200,000.00 200,000.00 0.00
Missão Ajuda Humanitária e de Emergência a Angola ICP ANG 

497,876.44 497,876.44 0.00
Campanha Educar na Solidariedade APAD/ICP DIV 17,144.99 17,144.99 0.00
Ajuda Humanitária a Moçambique APAD/ICP MOÇ 99,812.60 99,812.60 0.00
Ajuda Humanitária à Guiné-Bissau APAD/ICP RGB 9,162.71 9,151.31 11.40
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4.3. Relação com outras Entidades  

A colaboração permanente com outras entidades, nacionais e internacionais, foi 

para a APAD um vector determinante na sua actividade, pelo enriquecimento 

humano, técnico e cultural e pela possibilidade de integração de recursos 

diferenciados nacionais e estrangeiros, públicos e privados no esforço nacional e 

internacional de ajuda ao desenvolvimento. 

Foi neste quadro que se desenvolveu um relacionamento crescente da APAD com 

entidades portuguesas, institucionais e empresariais, com Agências congéneres 

de outros países e com instituições multilaterais de desenvolvimento. 

Foi, portanto, também neste quadro que a APAD continuou a sua actuação, sem 

qualquer restrição nos primeiros meses do ano e, posteriormente, de forma mais 

cautelar, tendo em conta o anúncio da sua próxima extinção, mas sempre sem 

deixar de honrar compromissos assumidos e sem deixar de garantir a 

representação de Portugal que lhe estava confiada.  

Assim, devem referir-se as seguintes iniciativas: 

 participação nas reuniões do “Steering Comitte” e na Assembleia 

Anual da EDFI – “European Development Finance Institutions”; 

 participação, embora já de forma não presencial, no processo de 

renegociação das regras de funcionamento do “Trust Fund” que, em 

parceria com o ICEP, é detido junto do Banco Mundial e para o qual 

também já não foi renovada a comparticipação financeira da APAD; 

 participação na organização, em conjunto com outras entidades 

(DGPE, DGREI, ICEP e ELO), do Fórum Empresarial da CPLP; 

 assinatura de um  Protocolo com o CNC – Centro Nacional de Cultura, 

no quadro da promoção de acções concretas e continuadas com várias 

entidades nacionais, visando a edição de seis Guias sócio-culturais já 

atrás referidos,  

 participação em diversas reuniões internacionais, nomeadamente, a 

Conferência Internacional de Monterrey, no México e a Assembleia 
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Anual do Banco Asiático de Desenvolvimento (a primeira em que 

Portugal participou como Estado Membro) e a Assembleia Anual do 

BAD, em Addis Abeba, nas quais a APAD integrou as respectivas 

Delegações Oficiais Portuguesas, nas duas primeiras na pessoa da 

Presidente. 

Igualmente, foi possível formalizar Protocolos com algumas entidades de países 

alvo da política portuguesa de cooperação para o desenvolvimento, 

designadamente: 

 Acordo de Cooperação entre o Governo da República Portuguesa e o 

Governo da República do Mali para o financiamento do projecto de 

construção de uma aldeia artesanal em Tombouctou; 

 Protocolo entre a APAD, o FICE e o Centro de Formação Profissional de 

Quadros de Electricidade Comandante Hoji Ya Henda, com vista a 

regular os compromissos no âmbito do financiamento da 

implementação do plano estratégico de formação, organização e 

apetrechamento do Centro. 

 Protocolo entre a APAD e o ICA para regular o financiamento atribuído 

pela APAD ao ICA, com vista à execução do projecto de recuperação 

da “Casa Cor-de-Rosa”, na cidade da Praia, na República de Cabo 

Verde. 

4.4 Grau de execução do orçamento de actividade 

Conforme quadro abaixo, o total de receitas efectivas da APAD em 2002 

ascendeu a cerca de € 135,4 milhões, provenientes do saldo transitado da 

gerência de 2001, no montante de € 43,9 milhões e de receitas orçamentais ou 

outras, do próprio ano de 2002, no montante dos restantes € 91,4 milhões, o 

total das despesas foi de cerca de € 100,5 milhões, dos quais, por conta do saldo 

transitado o montante de cerca de € 19,2 milhões e no âmbito das receitas do 

próprio ano, cerca de € 81,3 milhões. 
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Total das Receitas e Despesas no Exercício de  2002 

RECEITAS ORÇAMENTO 
ESTADO  2002 

SALDO DE 
GERÊNCIA  2001 

Cooperação Bilateral 13.849.399 34.446.964 

Timor 75.679.510 9.534.660 

Funcionamento 1.879.489                      - 

PIDDAC  14.496 

TOTAL 91.408.398 43.996.120 

  Unid: Euros 

DESPESAS ORÇAMENTO 

ESTADO  2002 

SALDO DE 

GERÊNCIA  2001 

Cooperação Bilateral 7.822.094 10.059.749 

Timor 71.618.523 9.095.192 

Funcionamento 1.870.308                       - 

PIDDAC                        - 6.804 

TOTAL 81.310.925 19.161.745 

 

Dos compromissos transitados do ano de 2001, cerca de € 34,4 milhões, foram 

pagos € 10,0 milhões e apurados remanescentes de € 2,5 milhões, tendo 

transitado, para 2003, compromissos no valor de € 21,5 milhões. 

O compromissos assumidos no próprio ano, ou seja em 2002, foram cerca de € 

13,6 milhões, dos quais foram pagos € 7,8 milhões e transitaram para 2003, 

compromissos no valor de € 5,7 milhões. Em síntese, transitaram para 2003, 

compromissos totalizando cerca de € 26,8 milhões. A distribuição destes 

montantes pelas diversas rubricas encontra-se espelhada nos quadros abaixo. 
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SITUAÇÃO EM 2002, POR PROJECTO, DO SALDO TRANSITADO EM 31.12.01 
     

 2002 

 SALDO EM 
31.12.01 PAGAMENTOS REMANESCENTES 

(NÃO UTILIZADOS) 
SALDO EM      

31.12.02 
     

 Actividade Bilateral Específica      
     

EDUCAÇÃO 11,614,655.36 1,644,800.64 52,253.97 9,917,600.75
     

SAÚDE 1,146,994.45 120,679.12 3,962.76 1,022,352.57
     

INFRA-ESTRUTURAS 6,767,367.87 2,469,824.70 298,975.64 3,998,567.53
     

RECUPERAÇÃO PATRIMÓNIO 1,352,389.32 594,659.48 0.00 757,729.84
     

COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 412,971.03 173,120.56 0.00 239,850.47
     

OUTROS SECTORES 3,052,210.18 1,407,325.13 6,999.31 1,637,885.74
     

INICIATIVAS COMPLEMENTARES 1,597,281.27 1,328,380.20 78,080.61 190,820.46
     

MULTIAPOIO 8,500,967.87 2,320,958.79 2,016,529.73 3,808,936.95
     

SUB-TOTAL 1 34,444,837.36 10,059,748.62 2,456,802.02 21,573,744.32
     

ACTIVOS FINANCEIROS 9,130,701.64 19,951.92 0.00 9,110,749.72
     

SUB-TOTAL 2 9,130,701.64 19,951.92 0.00 9,110,749.72
     

APOIO DESENVOLV. TIMOR 3,249,806.00 3,249,806.00  0.00
     

MISSÕES HUMANITÁRIAS E DE PAZ 6,284,853.50 6,284,853.50  0.00
     

SUB-TOTAL 3 9,534,659.50 9,534,659.50     
     

TOTAL 53,110,198.50 19,614,360.04 2,456,802.02 30,684,494.04
     

SALDO TRANSITADO DE 2001 57,381,081.67    
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SITUAÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA 2002 
     

 2002 

 COMPROMISSO 
ASSUMIDO PAGAMENTOS REMANESCENTES 

(NÃO UTILIZADOS) 
SALDO EM    

31.12.02 
     

Actividade Bilateral Específica      
     

EDUCAÇÃO 3,223,244.41 2,245,080.81 0.00 978,163.60
     

SAÚDE 1,069,447.00 1,063,953.68 5,493.32 0.00
     

INFRA-ESTRUTURAS 761,596.60 228,497.60 0.00 533,099.00
     

RECUPERAÇÃO PATRIMÓNIO 875,598.96 259,483.04 0.00 616,115.92
     

COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 414,002.25 48,694.28 0.00 365,307.97
     

OUTROS SECTORES 3,308,452.88 1,099,956.15 989.77 2,207,506.96
     

INICIATIVAS COMPLEMENTARES 3,598,744.62 2,618,948.73 26,623.68 953,172.21
     

MULTIAPOIO 126,659.84 8,080.31 0.00 118,579.53
     

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES/ICP 249,398.95 249,398.95 0.00 0.00
     

SUB-TOTAL 1 13,627,145.51 7,822,093.55 33,106.77 5,771,945.19
     

ACTIVOS FINANCEIROS 2,600,000.00 0.00 0.00 2,600,000.00
     

SUB-TOTAL 2 2,600,000.00 0.00 0.00 2,600,000.00
     

APOIO DESENVOLV. TIMOR 22,977,187.97 16,229,559.57 0.00 6,747,628.40
     

TRUST FUND DE TIMOR 17,400,000.00 16,547,159.40 0.00 852,840.60
     

MISSÕES HUMANITÁRIAS E DE PAZ 37,186,000.00 37,186,000.00 0.00 0.00
     

AJUDA EMERGÊNCIA 1,655,815.20 1,655,803.80 11.40 0.00
     

SUB-TOTAL 2 79,219,003.17 71,618,522.77 11.40 7,600,469.00
     

TOTAL 95,446,148.68 79,440,616.32 33,118.17 15,972,414.19
 

5 CONTAS 

Em 2002, a organização contabilística da APAD continuou a evidenciar as 

mesmas características de anos transactos, com uma produção de contas, em 

“outsourcing”, procurando corresponder: 
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 quer às exigências da Contabilidade Pública, através da elaboração da 

Conta da Gerência, elaborada numa estreita óptica de fluxos financeiros 

de Caixa; 

 quer ao estabelecido no Decreto – Lei n.º 232/97, de 3 de Setembro 

(plano Oficial de Contabilidade Pública), com expressão fundamental no 

Balanço, Demonstração de Resultados e Anexos, relevando os diferentes 

aspectos da contabilidade orçamental, patrimonial e analítica. 

Conforme se referia no Relatório de 2001, determinou-se, no último trimestre 

desse ano, a aquisição da aplicação informática MINIMAL, visando a 

internalização da produção contabilística até final de 2002, em resultado do 

nível de desempenho pouco satisfatório em que vinha decorrendo a prestação 

de serviços da empresa contratada, sem nunca disponibilizar atempadamente 

um sistema de informação para a gestão. Para o sucesso do processo, exigia-se, 

conforme se assinalava então, os indispensáveis ajustamentos de estrutura e de 

pessoal tecnicamente habilitado. Contudo, o processo de 

construção/parametrização da aplicação, apesar de concluído pela empresa 

fornecedora, acabou por se mostrar não exequível de pôr em prática, em 

resultado da quebra das exigências, impossíveis de serem alcançadas com o 

anúncio da fusão do APAD e ICP, com a consequente criação de uma nova 

entidade. De facto, quer as alterações estruturais que decorreriam da 

conciliação dos resultados dos Manuais de Procedimentos (trabalho, também, 

encomendado a empresa especializada) e da própria aplicação adquirida, quer a 

redução de efectivos que o processo de fusão acabou por determinar a nível do 

sector de contabilidade (saída dos dois contabilistas que preenchiam o sector), 

por não renovação dos contratos a termo certo, inviabilizaram qualquer 

progresso neste domínio. 

Em conclusão, ao desempenho pouco satisfatório que já se vinha assistindo, 

também, repetidamente assinalado, veio a acrescer a “perigosa” redução de 

efectivos, minimalizando, quer a capacidade de interlocução da APAD com a 

empresa prestadora de serviços, quer a indesejável não segregação de funções 
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de contabilidade e de tesouraria, áreas que, durante o 2º semestre, ficaram 

centradas num único elemento, o único disponível para o efeito. 

Na Conta de Gerência, com um valor global de receitas de cerca de € 149,5 

milhões, identificam-se as diferentes fontes de financiamento da actividade e 

do funcionamento da APAD: 

• saldo transitado do ano anterior, cerca de € 57,3 milhões, com 

possibilidade de utilização até ao montante de cerca € 19,7 milhões; 

• as transferências do Orçamento de Estado (líquidas de cativos), 

provenientes da 6ª Delegação do Orçamento e da DGAERI dirigidas para: 

 dotação para a actividade........ € 89, 5 milhões 

 Cooperação bilateral € 13,8 milhões 

 Timor / Missões Humanitárias e de Paz / Ajuda de 

Emergência   € 58,3 milhões 

 Trust Fund Timor (da DGAERI) € 17,4 milhões 

 dotação para funcionamento.... € 1,9 milhões 

• uma parcela de € 0.255 milhões, relativa a reembolsos e juros da 

Facilidade Financeira da Guiné  Bissau; 

• juros relativos às remunerações das contas bancárias tituladas pela APAD, 

no montante de € 0.505 milhões, que na sua grande maioria foram autorizados 

transferir para o ICA, para financiamento do IPOR, e o remanescente a ser 

devolvido aos cofres do Estado.  

As despesas, que ascenderam a cerca de € 100,9 milhões, foram na sua grande 

maioria dirigidas ao financiamento da actividade da APAD (98.1 %, contra 97.7 % 

e 97.4 %, respectivamente, em 2001 e 2000), exclusivamente no domínio dos 

apoios a fundo perdido em cerca de € 98,3 milhões, repartidos em: 

 actividade específica da APAD € 17,6 milhões; 
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 Timor/Ajuda Humanitária/Missões de Paz/ Ajuda de Emergência € 80,7 

milhões 

não se tendo registado qualquer fluxo financeiro no domínio dos activos 

financeiros, independentemente de as sociedades participadas SPI e HARII 

terem, durante 2002, continuado a exercer as suas actividades. 

As despesas de funcionamento (de € 1,9 milhões), representando cerca de 1,9.% 

do volume global, decresceram em relação a 2001. 

Do balanço entre o total de receitas e despesas, excluído o saldo relativo a 

funcionamento (a repor nos cofres do Estado), foi apurado o saldo a transitar 

para a Gerência seguinte (IPAD), associados a compromissos a satisfazer em 

exercícios futuros. 

Relativamente ao Balanço e Demonstração de Resultados, foram prosseguidos, 

ao nível que foi possível, em grau reduzido, como as limitações de recursos 

técnicos apontadas ao longo deste relatório deixam perceber, os trabalhos já 

referidos no relatório do ano anterior “de conceptualização e de concepção 

final de uma estrutura coerente e adaptada à realidade própria da instituição 

APAD”. Também, as circunstâncias em que foi exercida a actividade da APAD, 

durante o segundo semestre de 2002, inviabilizou/desmotivou um 

empenhamento neste domínio, procurando dar satisfação, quase que 

exclusivamente, ás exigências formais de apresentação de informação a 

diferentes entidades, conforme legalmente estabelecido. Aliás, num desabafo, 

as entidades destinatárias destas peças contabilisticas, não se pronunciaram, 

nunca, sobre a natureza e qualidade das mesmas, centrando as suas 

apreciações, quase que exclusivamente ao formalismo temporal da remessa de 

elementos e da sua coerência interna. 

Por último, na sequência de idênticas considerações em Relatórios dos anos 

anteriores, uma nota relativamente à efectiva constituição de fundos próprios 

da Agência, que registou em 2002 um decréscimo de 7.3 %, contra o incremento 

de 84.4 % registado em 2001, conforme Quadro a seguir. 
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Evolução dos Activos Financeiros 

Montante Nº conta Designação Conteúdo 2002 2001 2000 

Facilidade Financeira GB e 28 Empréstimos Concedidos 
Suprimentos SPI 10,354.0 10,587.7 4,758.5

41 Partes de Capital em Empresas AssociadasParticipações Sociais na HARII e SPI 381.1 992.8 1,521.3
Unid: Milhões de Euros 

As principais razões explicativas para o decréscimo registado, respeitam, por um 

lado, ao início dos reembolsos dos empréstimos em associação com o 

decréscimo significativo de contratualização de novas operações da Facilidade 

Financeira (conta 28) e, por outro lado, ao reforço na constituição de provisões 

para a HARII (conta 41). 

6 COMENTÁRIOS FINAIS 

Conforme se referiu, a actividade da APAD, em 2002, não pode ser avaliada, em 

termos de cumprimento  dos objectivos previstos no seu Plano de Actividades, 

com base nos critérios e parâmetros habitualmente utilizados para o efeito, 

devido ao anúncio da sua extinção e ao facto de terem sido alteradas as regras e 

os pressupostos subjacentes à sua concepção e, assim, à execução do Plano de 

Actividades, designadamente no que se refere ao  funcionamento orçamental e 

financeiro. 

O Conselho Directivo agradece o empenho e brio profissional de todos os 

colaboradores da APAD, designadamente dos  que foram permanecendo e que 

asseguraram o funcionamento, não obstante o arrastamento da situação e as 

condições precárias de  funcionamento, até à efectiva extinção da Agência.  

O Conselho Directivo agradece também a todos os membros do Conselho Geral e 

da Comissão de Fiscalização da APAD a colaboração e disponibilidade sempre 

manifestadas. 
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