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NA IMPRENSA PORTUGUESA 

Por Sílvia Nogal Dias 

 
 
 
 
 

Resumo: Os Objectivos de Desenvolvimentos Milénio representam um compromisso 

firmado à escala global para a erradicação da pobreza. Apresentados como uma 

ferramenta importante para influenciar a opinião pública, não escapam incólumes às 

críticas de serem demasiado ambiciosos, negligenciarem os direitos humanos e 

exagerarem o papel da ajuda externa. Este trabalho pretende aferir se estas críticas 

terão expressão no espaço público, através da informação veiculada pelos media. Uma 

análise ao jornal Público permitiu perceber que a informação está sujeita a 

enviesamentos fruto dos constrangimentos que afectam a produção jornalística, com 

importantes implicações na forma como os ODM são retratados na imprensa portuguesa.  
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IN THE PORTUGUESE PRESS 
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Abstract: The Millennium Development Goals represent a global commitment made 

towards the eradication of poverty. Presented as an important tool to influence public 

opinion, they cannot avoid the criticism of being too ambitious, neglecting human rights 

and exaggerating the role of foreign aid. This paper aims to assess whether these 

criticisms are expressed in public sphere through the information disseminated by the 

media. A review of Público newspaper showed that information is subject to bias that are 

the result of the constraints affecting the journalistic production, which has important 

implications for how the MDGs are represented in the Portuguese press. 
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INTRODUÇÃO 

 

Apesar de expressarem valores universais aparentemente consensuais, os Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio (ODM) não têm tido uma existência pacífica. A comunidade 

internacional abraçou esta estratégia há mais de uma década e desde então muito se tem 

dito e escrito sobre ela. 

Os ODM podem ser entendidos como uma meta-narrativa que implica um 

compromisso entre o paradigma neo-liberal, focado nos objectivos a atingir e em 

políticas de fraca intervenção do Estado, e o paradigma do desenvolvimento humano. E 

se, por um lado, há quem defenda a sua importância no contexto das políticas de 

desenvolvimento, existem, por outro, muitas vozes críticas que importa ter em 

consideração quando se reflecte sobre este assunto. Estas atribuem aos ODM um carácter 

demasiado materialista, que descura questões fundamentais como os direitos humanos ou 

as desigualdades; acusam-nos de exacerbarem o papel da ajuda externa e ainda de serem 

meros tratamentos paliativos para os sintomas dos problemas do desenvolvimento. 

O debate encontra-se bem vivo entre académicos, economistas e decisores 

políticos, mas terá expressão no espaço público? Serão estas e outras críticas veiculadas 

pelos órgãos de informação? Será o discurso jornalístico marcado por uma transmissão 

simplista e superficial daquilo que os ODM implicam no contexto das políticas de 

desenvolvimento? Não há críticas, questionamentos? Quais as fontes primordiais usadas 

na transmissão de informação sobre este assunto? 

Este trabalho procurará dar resposta a estas questões, através de uma análise de 

65 peças jornalísticas publicados no jornal Público durante o ano de 2010. A investigação 

partirá da seguinte hipótese: “O discurso jornalístico em Portugal é marcado por uma 

transmissão simplista e superficial da importância dos ODM no contexto das políticas de 

desenvolvimento”. 
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A pertinência desta análise reside no facto de os media terem um papel 

determinante na formação da opinião pública, o que exige um olhar crítico sobre as 

mensagens por eles disseminadas. Para tal é fundamental considerar os constrangimentos 

a que a produção jornalística está sujeita, pois estes podem determinar a forma como as 

questões do desenvolvimento são apresentadas ao grande público, tantas vezes exposto a 

mensagens fragmentadas e redutoras sobre este assunto. 

 

 

 

1. OS ODM NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO 

 
1.1 O nascer de um novo olhar sobre o desenvolvimento 

 
Foi em 1949, numa altura em que os Estados Unidos da América (EUA) definiam a sua 

política externa num mundo em transformação, que Harry Truman, o então presidente 

norte-americano, proferiu um discurso que daria início à “era do desenvolvimento”
1
 

(Rist, 2009:70).  

 

“We must embark on a bold new program for making the benefits of our 

scientific advances and industrial progress available for the improvement and 

growth of the underdeveloped areas.” (Rist 2009:71) 

 

Inicia-se assim o período de implementação de políticas de cooperação e ajuda 

pública ao desenvolvimento dos países do Sul, que teóricos como Gilbert Rist (2009) 

entendem como parte dos interesses expansionistas norte-americanos, que procuram 

retirar os países mais pobres da influência da URSS. Independentemente das motivações 

dos diferentes actores é no contexto geo-político marcado pelo fim da Segunda Guerra 

Mundial e pela vaga de independências nas antigas colónias europeias que surge uma 

nova era para os países menos desenvolvidos.  

                                                 
1 Segundo Rogério Roque Amaro, as origens do conceito de desenvolvimento e bem-estar remontam a 

épocas tão distantes como a Revolução Francesa e a Revolução Industrial (2004:430). 
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O crescimento económico emerge como o principal objectivo das estratégias para 

o desenvolvimento. A associação entre desenvolvimento e crescimento económico leva à 

“utilização sistemática de indicadores de crescimento económico para aferir e qualificar 

o nível de desenvolvimento dos países” (Amaro, 2004:440). A partir da década de 1950, o 

crescimento do PIB passa a ser simultaneamente o objectivo e a medida do 

desenvolvimento (Thorbecke, 2006:3). 

Os países considerados menos desenvolvidos deveriam também seguir 

obrigatoriamente o percurso da industrialização, concebida como o motor do crescimento 

económico. O sector industrial, em contraste com o agrícola, é encarado como o sector 

dinâmico, o que leva a que se concentrem os recursos financeiros no primeiro e 

relegando-se para segundo plano a agricultura tradicional (Thorbecke, 2006:5). Ao 

mesmo tempo, acreditava-se que a ajuda externa e a transferência de tecnologia 

supririam as lacunas financeiras e tecnológicas dos países menos desenvolvidos (Hulme, 

2005:24) e que os benefícios de crescimento, como a criação de emprego e o aumento da 

produção de bens e serviços, chegariam a todos os membros da sociedade, incluindo os 

mais pobres. A redução da pobreza seria, como tal, uma consequência do crescimento 

económico (Van Waeyenberge, 2006:21). 

Entre 1950 e 1973 assiste-se efectivamente a progressos no mundo em 

desenvolvimento, o que faz com que este período fique conhecido como a “era dourada” 

do século XX. O PIB médio per capita na Ásia, África e América Latina aumentam ao 

mesmo tempo que se verifica uma melhoria significativa na esperança de vida (Hulme, 

2005:25), ainda que as desigualdades na distribuição da riqueza persistam. 

Mas no decorrer da década de 1970, os choques petrolíferos criam dificuldades às 

economias ocidentais e a crise rapidamente se estende a outros países mais pobres, já 

afectados por um forte endividamento externo. O México, exemplo paradigmático desta 

crise, apresenta situação de falência em 1982.  

É neste contexto que surge o Consenso de Washington, cujas principais 

estratégias foram sistematizadas pelo economista John Williamson numa lista de 



 

 
Sílvia Nogal Dias – DCI                                                                            Os ODM na imprensa portuguesa 

 

8 

 

recomendações de política económica, centrada em três ideias fundamentais: disciplina 

macroeconómica, economia de mercado e liberalização do comércio (Schwartzman, 

2004:87). As políticas do Washington Consensus baseiam-se na rejeição do papel do 

Estado, a cuja intervenção se atribuiu o endividamento das nações. Assente no 

pensamento liberal, defende um mercado livre e um Estado minimalista, não levando em 

conta as falhas do primeiro que justificam a intervenção do segundo, nem o papel 

essencial do Estado na protecção social e no bem-estar.  

No âmbito desta nova estratégia, os países africanos e latino-americanos 

começam a firmar contratos com o Fundo Monetário Internacional (FMI) assentes na 

condicionalidade económica: o financiamento passa a ser assegurado mediante mudanças 

do regime económico. O principal objectivo dos governos dos países menos desenvolvidos 

passa a ser a estabilidade macroeconómica, que consiste numa série de políticas para 

reduzir o desequilíbrio das balanças de pagamentos e os défices orçamentais. 

Os anos 1980 são hoje referidos como a “década perdida para o 

desenvolvimento”
2
 em que os países em desenvolvimento foram obrigados a “pôr a casa 

em ordem”. As duras políticas de estabilização e ajustamento estrutural então adoptadas 

desviaram as atenções de questões centrais como o desenvolvimento e a redução da 

pobreza (Thorbecke, 2006:15). David Hulme aponta ainda o facto de esta ser uma época 

em que, além de se ter assistido à chegada de Reagan e Thatcher ao poder e ao ressurgir 

das ideias neoliberais, se observou uma “mudança informal da autoridade intelectual 

para o desenvolvimento das Nações Unidas para o FMI e o Banco Mundial”, o que 

bloqueou a ideia de um “esforço internacional concertado” em prol do combate à 

pobreza (2005:28). 

 Joseph Stiglitz é uma das vozes mais críticas do Consenso de Washington. O nobel 

da economia aponta a forma “dogmática e autoritária da imposição das políticas do FMI”, 

que deixaram pouca margem de manobra aos países para adaptarem as políticas às suas 

especificidades. Em alternativa a esta abordagem, Stiglitz defende uma “transformação 

                                                 
2 Expressão cunhada em 1990 por Barber Conable, então presidente do Banco Mundial. 
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gradual da sociedade, conduzida por lideranças competentes e legítimas” como forma de 

se alcançar uma mudança económica sustentada (Schwartzman, 2004:90). Para tal, as 

políticas para o desenvolvimento não devem ser lideradas por Washington e apresentadas 

como respostas universais, mas antes pelos países em desenvolvimento, atendendo a 

cada situação particular. 

Segundo Thorbecke (2006:21), o assunto mais debatido no âmbito das políticas de 

desenvolvimento durante a década de 1990 terá sido o papel do Estado e do mercado 

neste processo, o que demonstra a falta de consenso em torno do “Consenso” de 

Washington. Ainda assim, este paradigma que advogava um modelo de desenvolvimento 

universal foi dominante até meados dos anos 1990, consagrando as políticas do FMI, 

assentes na liberalização e na desregulação dos mercados. 

 

 

1.2 O Pós-Washington-Consensus e o Paradigma do 

Desenvolvimento Humano  

 
Com o aproximar dos anos 1990, depois de uma década de ajustamento estrutural, surge 

a necessidade de se estudar o impacte social da estabilização. Os resultados não se 

mostram favoráveis. Além da pobre performance económica de alguns países que 

adoptaram as reformas das Bretton Woods Institutions constata-se que a preocupação 

excessiva com o ajustamento tinha desviado a atenção das questões sociais (Van 

Waeyenberge, 2006:29). Perante este cenário, o Banco Mundial é levado a suavizar as 

suas políticas, juntando aos programas de ajustamento estrutural alguns indicadores 

sociais de desenvolvimento. 

Mas o desenvolvimento, entendido como um conceito holístico, necessitava de 

uma abordagem ainda mais abrangente. O Paradigma do Desenvolvimento Humano viria a 

ajudar a preencher esta lacuna. Na base desta nova corrente estão dois nomes que 

desafiaram os modelos convencionais do estudo do desenvolvimento: Amartya Sen e 

Mahbub ul Haq. Com base em teorias que recuam a Adam Smith, Karl Marx e Aristóteles, 
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Sen concebe um quadro conceptual que apresenta o desenvolvimento humano como um 

processo de alargamento das escolhas individuais. As designadas capabilities apresentam-

se como as possibilidades reais de escolha social. Rejeitando uma visão ortodoxa, Sen 

acredita que a liberdade que resulta dos bens deve ser o objectivo último do 

desenvolvimento e não os bens em si mesmos (RDH 1990). A Capability Approach 

estabelece que a vida humana é pautada por uma série de doings e beings a que Sen 

chama functionings, ou seja, realizações individuais. As capabilities reflectem as várias 

combinações de functionings que cada um de nós consegue alcançar (Sen, 1989:43,44).  

Neste contexto, o desenvolvimento surge como o processo que permite alargar a 

liberdade de escolha de um modo de vida em detrimento de outro. Para Mahbub ul Haq 

as capabilities devem ser usadas de forma plena, num contexto de crescimento e 

emprego, e enumera quatro pilares fundamentais para o desenvolvimento humano: 

igualdade, sustentabilidade, produtividade e empowerment (Haq 2008).  

Haq entende que o Paradigma do Desenvolvimento Humano questiona as próprias 

estruturas de poder existentes, na medida em que põe em causa a aparentemente 

ligação lógica entre o aumento do rendimento e o aumento das escolhas humanas, 

sublinhando que esta ligação depende da distribuição equitativa do rendimento e não da 

sua quantidade, sublinhando a importância de as políticas públicas serem capazes de 

traduzir “economic growth into people’s lives” (Haq, 2008:30).  

Esta perspectiva confere ao crescimento económico um papel distinto daquele 

que este tinha desempenhado até ao momento no âmbito das políticas de 

desenvolvimento, delineadas com base no pensamento ortodoxo do Consenso de 

Washington. Sen aponta a necessidade de se reavaliar a importância dada ao rendimento 

como factor determinante para o desenvolvimento: 

 
“The things that people value doing or being can be quite diverse, and the 

valuable capabilities vary from such elementary freedoms as being free from 

hunger and undernourishment to such complex abilities as achieving self-

respect and social participation” (Sen, 1989:54). 
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Apesar de o trabalho de Sen ser essencialmente teórico, Mahbub ul Hap acabaria 

por convencê-lo a que servisse de base à criação de uma medida operacional no seio no 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) é criado neste contexto, usando um conceito de 

desenvolvimento mais amplo.  

 
“The objective of development is to create an enabling environment for 

people to enjoy long, healthy and creative lives” (Haq, 2008: 29). 

 
Ainda que o IDH não consiga capturar plenamente a riqueza do desenvolvimento 

humano, a sua criação simboliza uma mudança no pensamento (RDH 2010). Este 

elemento combina três indicadores através dos quais se pretende aferir o bem-estar dos 

seres humanos: esperança média de vida, alfabetização e rendimento. O primeiro 

Relatório do Desenvolvimento Humano (RDH), em que o IDH é utilizado também pela 

primeira vez, seria publicado em 1990 e acabaria por funcionar como um estímulo a 

novas políticas de desenvolvimento, atribuindo às pessoas um papel fulcral ao descrevê-

las logo no primeiro capítulo como a “verdadeira riqueza de uma nação” (RDH, 1990:9).  

Nos relatórios anuais publicados ao longo de mais de duas décadas é possível 

observar que a definição de desenvolvimento humano não sofreu grandes alterações, 

apesar da sua natureza multidimensional e dinâmica. Uma análise feita por Sabine Alkire 

aos RDH publicados entre 1990 e 2010 mostra que a educação, a saúde e os padrões de 

vida foram conceitos sempre presentes, sem excepção, mas que aspectos relevantes 

como o trabalho e o emprego foram mencionados apenas em cinco relatórios e de forma 

indirecta
3
 (Alkire, 2010:7). A questão da desigualdade de género mereceu mais destaque, 

assim como os direitos humanos, a justiça, a participação, o desenvolvimento 

sustentável, entre outros. Como refere Parr, “these reports have asserted that enjoying 

political and civil freedoms and participating in community decision-making processes are 

as important as being literate and enjoying good health” (Fukuda-Parr, 2003:307).  

                                                 
3 Expressos como “creativity and productivity”. 
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A participação ou agência é, alias, o segundo pilar do Paradigma de 

Desenvolvimento Humano, a par da avaliação da melhoria das condições de vida. Sen 

pensa o desenvolvimento a partir do indivíduo e, como tal, esta abordagem, além de ter 

um papel importante no desenho de políticas públicas para a melhoria do bem-estar 

colectivo, deve promover também o empowerment do ser humano. As pessoas não devem 

ser apenas beneficiárias do progresso social e económico mas agentes activos da 

mudança.  

Desde o seu surgimento, o Paradigma de Desenvolvimento Humano tem 

influenciado sob vários aspectos a forma como se abordam os problemas do 

desenvolvimento. O RDH de 1990 (pág. 67) dedica um capítulo às estratégias a adoptar 

na década subsequente, em que sublinha a importância de se estabelecerem metas 

“realistas e operacionais”, um repto que poderá estar na origem do que viriam a ser os 

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM). Alkire, que encara este instrumento 

como uma das várias aplicações possíveis do Paradigma, chama à atenção para aquele 

que o RDH de 1990 considera critério fundamental para uma concretização bem-sucedida 

da ideia das metas, e que se encaixa na natureza dos ODM: “The number of global 

targets should be kept small to generate the necessary political support and policy action 

for their implementation” (RDH 1990: 70). Por outro lado, o relatório sublinha a 

importância de se estabelecerem diferentes metas para os diferentes grupos de países de 

acordo com os seus níveis de desenvolvimento e os progressos alcançados no passado, 

contrariando a abordagem universal dos ODM. 

 

 

1.3 Objectivos de Desenvolvimento do Milénio – a arquitectura de 

um acordo global  

 

Vulgarmente associados à Cimeira do Milénio, os Objectivos de Desenvolvimento do 

Milénio (ODM) vinham já a ser delineados desde 1990. A Cimeira Mundial sobre as 

Crianças foi a primeira de várias cimeiras que ajudaram a balizar os princípios dos ODM. 
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Em 1995, a Cimeira de Copenhaga, dedicada ao desenvolvimento social, estabeleceu a 

ambiciosa meta da erradicação da pobreza até 2015 como objectivo prioritário do 

desenvolvimento e, em 1996, a Comissão de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD), da 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), criou os 

Objectivos de Desenvolvimento Internacional, compilando uma lista de objectivos de 

desenvolvimento para o novo milénio. 

A Declaração do Milénio acabaria por reunir várias contribuições, delineando 

objectivos para o combate à pobreza, apoiados pelas principais organizações 

multilaterais (ONU, FMI, Banco Mundial e OCDE) e foi aprovada por países desenvolvidos e 

em desenvolvimento. Em Setembro do ano 2000, chefes de Governo e de Estado de 189 

países comprometeram-se a integrar um esforço conjunto com vista a alcançar os 

seguintes objectivos até 2015: 

 
1. Erradicar a pobreza extrema e a fome 

2. Alcançar o ensino primário universal 

3. Promover a igualdade de género e empoderar as mulheres 

4. Reduzir a mortalidade infantil 

5. Melhorar a saúde materna 

6. Combater o VIH/SIDA, a malária e outras doenças 

7. Assegurar a sustentabilidade ambiental 

8. Promover uma parceria global para o desenvolvimento 

 
À primeira vista, os ODM são uma lista aparentemente consensual, que facilmente 

obtém a aprovação da opinião pública. Ainda assim, este mecanismo de combate à 

pobreza, à fome, à doença e à iliteracia tem suscitado muitas reservas. Os ODM são um 

acordo entre duas perspectivas muito diferentes: a das Bretton Woods Institutions e a do 

PNUD. Podem ser entendidos como um compromisso entre o paradigma neo-liberal e o 

paradigma do desenvolvimento humano. Com metas mensuráveis e indicadores 

quantificáveis, os ODM representam uma estratégia baseada nos resultados e nos dados  
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numéricos em que não cabe a avaliação de muitas dimensões do desenvolvimento 

humano, como a qualidade da educação, os direitos humanos ou a participação. No RDH 

de 2003, dedicado aos ODM, as próprias Nações Unidas admitem que “os Objectivos não 

abrangem todas as dimensões cruciais do desenvolvimento humano”, como “o aumento 

da participação das pessoas nas decisões que afectam a sua vida, ou que aumentam as 

suas liberdades cívicas e políticas” (RDH 2003:29). Hulme vai mais longe ao afirmar: “the 

variety of human development that impacted on the MDGs was more akin to basic needs 

than human rights” (Hulme, 2007: 18). 

O processo de concepção dos ODM não foi imune a algumas discussões, existindo 

diferentes versões sobre as polémicas em torno da que viria a ser a sua versão final. Uma 

delas está relacionada com a saúde reprodutiva, objectivo que segundo David Hulme foi 

excluído face à pressão de forças como a Santa Sé e alguns estados islâmicos, o que Jan 

Vandermoortele, co-arquitecto dos ODM, nega veemente (Vandermoortele, 2011:7). Na 

realidade, os ODM espelham os interesses políticos dos vários intervenientes deste 

processo (estados, agências internacionais, organizações não-governamentais, activistas), 

que se empenharam na definição do conteúdo da Declaração do Milénio com vista a ver o 

seu campo de acção no documento final: 

 

“Getting into the Declaration would create an unprecedented opportunity – if 

‘your goal’ was in the Declaration then it would automatically be on the agenda 

at national and international meetings for years to come” (Hulme, 2007:8). 

 
Também o Objectivo 8, que estabelece a necessidade de uma parceria global para 

o desenvolvimento, assente em aspectos como a redução da dívida dos países mais 

pobres, um comércio internacional não discriminatório ou o aumento da ajuda ao 

desenvolvimento, esteve envolvido em alguma controvérsia. Apesar de as Nações Unidas 

encararem este objectivo como “um passo significativo no sentido da ‘solidariedade’” 

(RDH 2003:29), há quem o leia de outra forma: este é o único objectivo sem indicadores 

objectivamente mensuráveis e sem datas específicas para a sua concretização, o que se 
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deve ao facto de afectar directamente os países desenvolvidos, que não quiseram 

comprometer-se com metas específicas. Segundo Hulme, este aspecto reflecte as 

relações de poder envolvidas nesta negociação: “the more powerful members of the 

OECD were prepared to agree the directions they should move in but they were not 

prepared to set quantitative targets or agree dates for achievement” (Hulme, 2007:16). 

 Actualmente com mais de uma década de existência e com o prazo de execução a 

a aproximar-se a passos largos do final, os ODM continuam a inspirar discussões. Os 

argumentos multiplicam-se entre os que não lhes reconhecem qualquer razão de ser, os 

que os consideram um fracasso ou demasiado ambiciosos e os que, apesar de admitirem 

as suas imperfeições, os vêem como um instrumento importante para a mobilização de 

stakeholders e a sensibilização da opinião pública face ao desenvolvimento humano 

(Vandemoortele, 2011:7). 

Na Cimeira da ONU, em Setembro de 2010, o balanço que se fez de dez anos de 

ODM deixou claro que os objectivos estão longe de ser alcançados, com particular 

destaque para alguns deles, como a melhoria da saúde materna. Na altura, a organização 

admitiu "défices graves" no cumprimento dos oito objectivos
4
. A este respeito, o 

sociólogo suíço Jean Ziegler, relator da ONU entre 2000 e 2008, não se coibiu em dizer 

que os ODM são “um fracasso absoluto” e que apesar de “o exercício de identificar 

objectivos” ter sido útil e importante “para a tomada de consciência (…) a execução é 

completamente negativa”
5
. 

Aferir com precisão se será possível cumprir ou não algum dos objectivos 

propostos até 2015 é uma tarefa complexa. Apesar dos inúmeros relatórios e estudos 

levados a cabo pelas diferentes organizações multilaterais, o facto de os ODM envolverem 

países com realidades tão diversas e com evoluções tão distintas no que toca aos 

indicadores utilizados dificulta uma leitura dos resultados objectiva, clara e, até, justa.  

 

 
                                                 
4 In jornal Público, 23/09/2010. 
5 In jornal Público, 04/04/2010. 
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1.4 Os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio sob escrutínio  

 

Como ficou patente no ponto anterior, desde a sua criação os ODM têm sido sujeitos a 

críticas vindas de diferentes quadrantes. Recorrendo à opinião de diversos economistas e 

outros teóricos do desenvolvimento é possível fazer um exercício de desconstrução 

destes instrumentos. Apresentados como uma ferramenta importante para o combate à 

pobreza a uma escala global, com capacidade para influenciar a opinião pública nos 

países do hemisfério norte e para captar a atenção dos media, os ODM não escapam 

incólumes às crítica de serem demasiado ambiciosos, de negligenciarem os direitos 

humanos e de exagerarem o papel da ajuda externa, entre outros problemas que serão 

desenvolvidos adiante. 

A procura de uma solução para os problemas do desenvolvimento é há décadas 

merecedora da atenção dos decisores políticos. Não haverá uma resposta única para 

estas questões, mas uma conclusão que emerge de muitas reflexões e que importa 

salientar é que a imposição de modelos universais parece não ser a opção mais adequada. 

Muitos inscrevem os ODM nesta lógica. Vandemoortele sai em sua defesa referindo que na 

sua génese não estava a ideia de promoverem uma determinada estratégia de 

desenvolvimento, mas antes a de assegurarem o respeito pela especificidade de cada 

contexto. “They focus on ends, not on means, on the destination and not on the 

journey”, refere Vandemoortele (2011:8). Este co-arquitecto dos ODM tem tentado nos 

últimos anos demonstrar que estes têm vindo a ser sistematicamente usados como forma 

de promover determinados paradigmas, estratégias e políticas alheios aos seus princípios 

fundadores. Denuncia ainda a perspectiva money-metric adoptada no âmbito dos ODM, 

que contraria a ideia da pobreza como fenómeno multidimensional, referindo: 

 
 "Achieving the MDGs requires fundamental transformations in society, which 

transcend macroeconomic, sectoral and institutional models” (Vandemoortele, 

2011:2). 
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A dimensão materialista dos ODM é apontada como uma das suas fraquezas, 

afastando-os de uma visão mais ampla sobre o desenvolvimento no sentido em que Sen e 

Haq o entenderam. Muitas organizações do mundo em desenvolvimento sublinham a 

importância das abordagens baseadas nos direitos para combater a pobreza ao invés das 

necessidades básicas que norteiam os ODM. 

A primeira meta do ODM 1 - “Reduzir para metade a percentagem de pessoas que 

vive com menos de um dólar por dia”- tornou-se o ponto central deste objectivo, o que 

para Vandemoortele constituiu um enorme paradoxo, no sentido em que ao mesmo 

tempo que se afirma a necessidade de se encarar a pobreza como um problema 

multidimensional, promove-se uma interpretação unidimensional baseada no rendimento 

(Vandemoortele, 2011:9). Chama também à atenção para a impossibilidade de se 

contabilizar objectivamente o número de pessoas a viver na pobreza, desde logo pela 

dificuldade que existe em defini-la. Como alternativa propõe que se dê destaque ao 

indicador que mede a percentagem do consumo nacional que corresponde aos 20% da 

população mais pobre (Vandemoortele, 2011:15).  

Apesar das vantagens que alguns reconhecem ao exercício de estabelecer metas 

claras que permitam medir objectivamente determinados indicadores, outros acreditam 

que existe o perigo de se cair numa abordagem reducionista relativamente a problemas 

tão complexos como a pobreza ou a igualdade de género, através da utilização de 

indicadores quantitativos (Maxwell, 2003:12).  

 Outro ponto crítico ligado aos ODM está relacionado com a forma como alguns 

indicadores são interpretados ou como são enfatizados em detrimento de outros, o que 

pode levar, em muitos casos, a interpretações enviesadas, que acabam por ter uma 

importante influência na agenda das políticas de desenvolvimento. O modo como 

determinadas regiões do mundo são retratadas relativamente à sua performance, em 

particular o continente africano, ilustra bem esta questão. Seja nos discursos oficiais ou 

na informação veiculada pelos media, é comum retratar-se a poor performance de África 

no âmbito dos ODM. 
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 Determinar se um objectivo é avaliado em termos relativos ou absolutos, se o seu 

progresso é medido com base no aumento de um indicador positivo ou na diminuição de 

um indicador negativo pode ser favorável a determinada região e desfavorável a outra. 

Easterly questiona o motivo pelo qual a formulação de um dos indicadores do ODM 7
6
 - 

“percentagem de pessoas SEM acesso à água potável“ – é negativa, confrontando-a com a 

abordagem que o Banco Mundial adopta nos seus relatórios que afere a percentagem de 

pessoas COM acesso à água potável. Para demonstrar como a escolha de uma formulação 

em detrimento da outra tem importantes implicações na forma como os progressos do 

continente africano são apresentados, o autor construiu uma grelha com diferentes 

formulações para vários indicadores, classificando-as como positivas ou negativas para 

África. Com este exercício demonstra também que não é indiferente escolher valores 

relativos ou valores absolutos para apresentar os progressos de determinada região 

(Easterly, 2009:32). 

Em 2007, o Africa Progress Panel
7
 destacou o “falhanço” de África na tentativa de 

atingir os 7% de crescimento anual que permitiria ao continente manter-se on track no 

caminho da redução da pobreza. Os 5,4%, um número razoável, não foram suficientes. O 

facto de África partir de um posição mais desvantajosa em relação a outras regiões do 

mundo, apresentando um índice de pobreza mais elevado, faz com que uma diminuição 

relativa desse valor seja difícil de atingir e que as exigências em termos de crescimento 

sejam pouco realistas. Da mesma forma, medir um objectivo em termos relativos será 

sempre mais penalizador para um país com as taxas de mortalidade infantil elevadas, por 

exemplo, do que a aferição dessa evolução em termos absolutos.  

  Segundo Easterly, a imagem negativa que se está a transmitir de África pode vir a 

reflectir-se negativamente na actuação dos líderes, activistas e investidores estrangeiros, 

acrescentando que o exagero da representação de Africa as a failure fomenta a imagem 

                                                 
6 “Garantir a sustentabilidade ambiental”. 
7 Painel encabeçado por Kofi Annan e organizado por Tony Blair no âmbito da Cimeira dos G8 para 

África, em 2005. 
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de West as Saviour, uma analogia que o autor acredita ser promovida pelos ODM 

(Easterly, 2009:34).  

A falta de ligação entre alguns dos ODM é apontada como outra das suas 

limitações. Segundo Rist, em países como a China ou a Índia os dados oficiais mostram 

que o Objectivo 1 está a ter uma evolução positiva devido ao crescimento económico 

acelerado que está a tirar milhões de pessoas da pobreza (apesar das desigualdades que 

persistem). No entanto, esta evolução económica está a comprometer irremediavelmente 

o Objectivo 7, devido aos elevados níveis de poluição gerados pela indústria. Neste 

sentido, o autor questiona: “why this blindness to the fact that efforts to achieve one 

goal make it impossible to achieve another, equally important one?” (Rist, 2009:235). E 

sugere mesmo, de forma mais radical, que a estratégia de se usar valores indiscutíveis no 

âmbito dos ODM serve para justificar os programas e a existência das diversas agências 

das Nações Unidas (como a OMS, a FAO, a UNDP ou a UNICEF), que trabalham para a 

concretização de objectivos sem ligação aparente entre si (Rist, 2009: 234).  

Como foi já referido, Jan Vandemoortele tem vindo a esforçar-se por demonstrar 

que as críticas tecidas aos ODM se inscrevem numa lógica que tem desvirtuado os seus 

verdadeiros princípios. A este respeito afirma: “The poverty debate has been dollarized, 

and the MDG discourse has been donorized” (Vandemoortele, 2011:18). A ajuda pública 

ao desenvolvimento (APD) é, de resto, um dos principais alicerces em que assentam os 

ODM. Quando da aceitação deste acordo global, os países ricos comprometeram-se a 

atribuir 0,7% do seu PIB à APD para contribuírem para o esforço dos países mais pobres. 

Apesar da importância que é reconhecida a este instrumento no contexto da cooperação 

internacional para o desenvolvimento, há quem não partilhe desta visão, por considerar 

que a APD coloca a tónica do financiamento de políticas internas nos actores externos. 

Erik Reinert afirma a este propósito que a excessiva ajuda externa promove um sistema 

de welfare colonialism, preconizado pelo antropólogo Robert Pain, que se caracteriza 

por uma espécie de “governação do exterior” (Reinert, 2007:263). Em alternativa a esta 

“economia paliativa”, como lhe chama, que apenas ataca os sintomas da pobreza e não 
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as suas causas, o economista defende que deve ser encontrado um equilíbrio entre uma 

mudança radical nas estruturas produtivas dos países mais pobres e a ajuda externa 

(Reinert 2007). Enquanto se insistir numa ajuda ao desenvolvimento meramente 

paliativa, incorre-se, segundo Reinert, no risco de se promover uma forma de controlo 

dos países ricos sobre os países mais pobres, situação que compara ao feudalismo:  

 

“feudal lords still have total political control over the poor masses producing 

the raw materials, but the feudal lords and the masses now live in different 

countries” (Reinert, 2007:264).  

 
 Apesar das críticas é importante perceber a importância da ajuda ao 

desenvolvimento, que devidamente planeada e implementada pode ter um impacte 

relevante e positivo nos países em desenvolvimento. O acesso a métodos contraceptivos 

no Bangladesh ou o aumento da escolarização no Burkina Faso são exemplos a que 

Birdsall e Rodrik (2005) recorrem para demonstrar o bom uso que pode ser dado à APD. 

Os casos de sucesso dependem não só dos países receptores, e da utilização sustentável 

que fazem da ajuda, mas também dos países doadores. A pluralidade de doadores, 

envolvidos em projectos diversos com objectivos distintos, acaba muitas vezes por ser um 

entrave à eficácia da APD. Ao mesmo tempo, os fluxos de ajuda nem sempre são 

regulares, dificultando aos governos nacionais a tarefa de antecipar e planificar os 

budgets disponíveis. Sem descartar a sua utilidade em determinadas situações, Birdsall e 

Rodrik são prudentes na reflexão que fazem sobre a importância da ajuda ao 

desenvolvimento a longo prazo: “its role in creating and sustaining key institutions and 

long-term economic health has been much less clear” (2003:143). 

 Tal como estes economistas defendem, quando se aborda o desenvolvimento é 

essencial colocar a ênfase em questões como, por exemplo, o levantamento das barreiras 

comerciais aos países mais pobres, a criação de oportunidades de negócio ao nível 

interno, nomeadamente para os mais desfavorecidos, através de inovações institucionais, 
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sem esquecer a maior autonomia dos países em desenvolvimento sobre as suas políticas 

económicas (Birdsall, Rodrik, 2005:146).  

Mas um ponto fulcral para o desenvolvimento, cuja importância os ODM estão a 

desprezar são as desigualdades. Vandemoortele (2011:3) insiste particularmente neste 

tópico, reforçando a ideia de que os ODM só serão concretizáveis caso se aborde com 

firmeza a questão das desigualdades: “behind each preventable case of child or maternal 

mortality lies a story of inequity and discrimination”, afirma. O facto de este assunto não 

ter sido levado em consideração quando da formulação dos ODM é encarado por muitos 

como a sua principal falha. Os interesses dos países mais poderosos poderão ter ditado a 

ausência desta questão fundamental na equação da redução da pobreza. “Growth with 

absolute poverty reduction was fine but growth with redistribution would be a step too 

far”, observa Hulme (2009:5). Rist considera que o problema reside em não haver um 

verdadeiro interesse em descortinar as causas da desigualdade e da pobreza por serem 

factores indissociáveis do sistema capitalista (Rist, 2009:229). 

Com a atenção essencialmente focada na redução da pobreza, os ODM adquirem 

aos olhos de muitos um alcance muito restrito por deixarem de fora aquele que é 

possivelmente o principal entrave ao desenvolvimento: as desigualdades. Questões como 

a redistribuição, seja do rendimento, dos bens ou da terra, não são de todo abordadas. A 

ausência de um factor de tamanha importância num projecto tão ambicioso como os ODM 

acaba por justificar muita da descrença que se gerou em torno de si.  

 

 

2. O PAPEL DOS MEDIA NA CONSTRUÇÃO DA REALIDADE  

 

2.1 Características e constrangimentos da produção jornalística 

 
A análise proposta neste trabalho requere um breve enquadramento sobre o 

funcionamento da lógica jornalística. Começando pelo papel do jornalista, no exercício 

das suas funções este segue determinados valores e normas profissionais, como a 
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liberdade, a credibilidade ou a autonomia, entre outros. Mas apesar da seriedade que 

cada profissional coloca na sua actuação nem sempre este é capaz de contornar 

determinados constrangimentos, intrínsecos à profissão e que condicionam a sua 

actividade. 

A principal dificuldade com que os jornalistas se deparam é a sua incapacidade de 

captar o real e reproduzi-lo fielmente, já que enquanto seres humanos “não têm acesso à 

realidade em si, mas apenas às manifestações da realidade” (Santos, 2002:56). Os 

conteúdos jornalísticos, sejam notícias, reportagens ou crónicas, não são, como tal, um 

espelho dos factos. Aquilo que transmitem é o que apreendem do real, o que desde logo 

contrataria a ideia de objectividade, valor que tantas vezes se procura colar à actividade 

jornalística.  

Neste sentido, o discurso jornalístico é uma reconstrução e não uma reprodução 

da realidade. O jornalista reconstrói os acontecimentos, de forma a torná-los 

compreensíveis para os receptores, enquadrando-os e contextualizando-os, processos 

que, só por si, estão sujeitos a uma interpretação subjectiva. Como Nelson Traquina et al 

observam, os jornalistas não são meros observadores da realidade, mas antes agentes 

activos na sua construção: “As notícias são narrativas, estórias marcadas pela cultura dos 

membros da tribo e pela cultura da sociedade onde estão inseridos” (2001:52). 

A objectividade fica também seriamente comprometida pelos constrangimentos 

impostos pela velocidade exigida actualmente à circulação de informação. O tempo 

condiciona a investigação e o estudo necessários para que determinado acontecimento 

seja contextualizado e tratado em profundidade. A confrontação das várias partes de 

uma “estória”, assim como toda a informação contextualizante são factores 

fundamentais para que a notícia tenha, de facto, relevância perante o receptor, 

contribuindo para que este esteja realmente informado. Sem estes procedimentos, a 

informação jornalística torna-se assim “mais fragmentária e incompleta” (Mesquita, 

2003:55).  
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Além do tempo, também o espaço é um constrangimento para a actividade 

jornalística. As agências noticiosas têm um papel importante nesta questão por 

disponibilizarem informação sem necessidade de deslocação de meios humanos, o que as 

torna “fontes literalmente insubstituíveis” para os media (Traquina et al, 2001:32). O 

resultado da sua utilização não se limita, no entanto, à poupança de recursos para os 

órgãos de informação e tem repercussões importantíssimas ao nível da transmissão de 

informação. 

 
“A sua utilização, espalhada por todo o mundo, acaba por provocar uma forte 

homogeneidade e uniformidade das definições daquilo que constitui notícia. De 

entre todos os acontecimentos, acabam por ser considerados noticiáveis 

aqueles que as agências noticiam” (Traquina et al, 2001:32). 

 
Outro dos constrangimentos inerentes à actuação jornalística são as fontes de 

informação. Estas são sempre uma parte interessada e, como tal, podem usar os media 

como forma de transmitir uma informação que, mesmo não sendo relevante ou até 

verdadeira, vai ao encontro dos seus interesses. Segundo Traquina et al, as fontes 

consideradas mais poderosas são as fontes oficias (pertencentes aos governos ou a 

grandes instituições) por garantirem “com facilidade a colocação dos seus 

acontecimentos nas páginas dos jornais” (2001:98). Por este motivo, há teóricos que 

defendem que o papel do jornalista no processo de construção das notícias deve ser 

repensado. Stuart Hall et al (citado em Traquina et al, 2001:196) defendem que os meios 

de comunicação social “reproduzem as definições dos poderosos em função da sua 

dependência das fontes institucionais”. 

Muitas vezes, o jornalista depara-se também com a dificuldade de não conseguir 

conciliar o interesse público (direito do cidadão à informação) com o interesse do público 

(tentativa da empresa em responder às expectativas dos anunciantes, leitores e outros 

actores sociais). Assim, segundo o filósofo francês Gilles Lipovetsky as normas 

deontológicas colidem com os intuitos lucrativos da organização, pois “quanto maior é a 
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necessidade de níveis de audiência, mais são brandidas as exigências deontológicas” 

(1994:264).  

Apesar destes constrangimentos não devemos esquecer o importante papel que o 

jornalismo desempenha para que sejamos cidadãos informados e esclarecidos. Para que 

cumpra esta função é necessário insistir na ideia de um jornalismo explicativo que seja 

capaz de contextualizar os factos que nos são apresentados, e na “transformação dos 

jornais em espaços de debate e crítica, abertos ao pluralismo de opiniões” (Mesquita, 

2003:271). 

 

 

2.2 O papel dos media na formação da opinião pública  

 
Como ficou patente no ponto anterior, as notícias podem ser entendidas como uma 

construção do real e são o resultado de “processos complexos de interacção social entre 

agentes sociais: os jornalistas e as fontes de informação; os jornalistas e a sociedade; os 

membros da comunidade profissional, dentro e fora da sua organização” (Traquina et al, 

2001:60). Além do processo de produção, é importante também perceber de que forma 

se processa “a selecção e transformação de uma matéria-prima, os acontecimentos, num 

produto, as notícias” (Traquina et al, 2001:60). 

 A teoria do gatekeeping ajuda a explicar este processo. O material que é 

noticiado pelos meios de comunicação social está sujeito a um implacável processo de 

selecção. Isto é, a informação que será transformada em conteúdo jornalístico tem de 

passar por diversos “portões” (gates), ou seja, áreas de decisão em que o jornalista 

decide se o material é noticiável ou não. Segundo um estudo de David Manning White, 

publicado nos anos 1950, este processo de selecção foi considerado “subjectivo e 

arbitrário”, uma vez que as decisões do jornalista eram “altamente subjectivas e 

dependentes de juízos de valor baseados no gatekeeper”. Apesar da sua influência, esta 

teoria foi entretanto repensada por basear-se essencialmente na selecção das notícias, 
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ignorando aspectos de extrema importância como o processo de produção (Traquina et 

al, 2001:36). 

A teoria do agenda-setting, pelo contrário, continua a reunir muitos adeptos. 

Segundo esta corrente, os media têm uma grande capacidade de influenciar os assuntos 

que fazem parte da agenda pública. Esta teoria foi desenvolvida por McCombs e Shaw 

através de um estudo que desenvolveram durante as eleições norte-americanas de 1968, 

demonstrando que os tópicos mais importantes da campanha eleitoral foram 

precisamente os que foram tratados pelos media. Outro nome que ficou ligado a esta 

teoria foi o de Bernard Cohen que afirmou que “se é certo que a imprensa pode, na 

maior parte das vezes, não conseguir dizer às pessoas como pensar, tem, no entanto, 

uma capacidade espantosa para dizer aos seus próprios leitores sobre que temas devem 

pensar qualquer coisa” (in Wolf, 1999:144). Isto significa que os meios de comunicação 

social determinam o quadro de temas e problemas socialmente pertinentes numa época 

determinada. O objectivo dos media não é, no entanto, o da persuasão, mas antes o de 

apresentarem ao público “uma lista daquilo sobre que é necessário ter uma opinião e 

discutir” (Shaw in Wolf, 1999:144). Segundo Mário Mesquita, os estudos sobre o agenda-

setting demonstram que “os cidadãos constroem a sua própria ‘enciclopédia’ de 

conhecimentos em função da própria selecção de dados e acontecimentos efectuada 

pelos media” (Mesquita, 2003:81). 

Outro mecanismo do agenda-setting é a omissão ou não-cobertura de certos 

temas ou a cobertura intencionalmente modesta ou marginalizada que alguns assuntos 

recebem (Wolf, 1999:151), e que poderá determinar a sua exclusão da discussão no 

espaço público. Ao mesmo tempo, “as distorções inconscientes que, dia após dia, 

realçam uma determinada representação da realidade social, marginalizando alguns dos 

seus aspectos em favor de outros, são um elemento que entra em jogo na dinâmica da 

difusão de efeitos cognitivos ligados àquela imagem da realidade” (Wolf, 1999:184). 

As questões até aqui levantadas tornam evidente que existe uma relação de 

causalidade entre o conteúdo dos media e a opinião pública. Segundo Nelson Traquina, o 
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jornalismo é “um veículo de informação para equipar os cidadãos com os instrumentos 

vitais para o exercício dos seus direitos e a voz na expressão das suas preocupações” 

(Traquina, 2002:132). A partir da interpretação e apreciação da informação, que é 

partilhada por uma série de indivíduos, inicia-se a discussão e o acontecimento deixa de 

ser notícia, emergindo a opinião pública. Os media têm um papel relevante na 

determinação dos temas que afectam o espaço público e que, assim, lhe conferem razão 

de ser, na medida em que só a partilha de informação e a contraposição de ideias pode 

culminar num espaço de discussão.  

Esta capacidade dos media em influenciar o que é importante “torna-os alvo de 

diversos agentes sociais que procuram interferir na definição da notícia seja através da 

criação de acontecimentos ou da influência que possam exercer sobre os seus percursos” 

(Traquina et al, 2001:195).  

Por seu turno, o jornalista acaba também por ter influência na manutenção da 

ordem vigente, na medida em que “a selecção e tratamento das notícias ocorrem dentro 

de um quadro de referência” que é estabelecido pela sociedade e pelos valores 

dominantes. Pode aqui falar-se do conceito de “referencial ideológico” (Santos, 

2002:58), na medida em que o jornalista manifesta uma série de inclinações desde a 

selecção dos acontecimentos, que é feita segundo critérios que definem o que é 

pertinente ser noticiado, até à própria apresentação dos factos. Os conteúdos 

jornalísticos devem como tal ser entendidos como “narrativas culturalmente construídas” 

(Bird et al, 1993:263), pois são as próprias convenções culturais que os modelam, a partir 

de um quadro de referência. Este quadro de referência vai, de certo modo, reforçar os 

valores vigentes da sociedade, em que receptores e jornalistas estão inseridos. Observa-

se assim uma autêntica “actualização de valores” (Bird et al, 1993:265).  
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2.3 A opinião pública e os ODM 

 
A filosofia dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio está intimamente ligada à 

opinião pública, que por sua vez, como vimos acima, é amplamente influenciada pelos 

meios de comunicação social. No caso dos ODM, a opinião pública é um aspecto 

fundamental, pois tem a capacidade de exercer pressão sobre os governos nacionais do 

hemisfério norte que se comprometeram a ajudar os países mais pobres a cumprir os oito 

objectivos delineados no ano 2000. Por este motivo, há um investimento considerável por 

parte dos promotores dos ODM na sensibilização da opinião pública. Nos países 

desenvolvidos, são levadas a cabo campanhas que procuram acima de tudo estimular os 

cidadãos a exigir aos governos o cumprimento das suas promessas no âmbito da ajuda ao 

desenvolvimento, do comércio, da redução da dívida, etc.  

Num relatório elaborado pelo Centro para o Desenvolvimento da OCDE sobre a 

opinião pública e os ODM, estes são caracterizados como importantes instrumentos para a 

sensibilização do público para as questões da pobreza. Perante a dificuldade em 

comunicar aspectos relacionados com o desenvolvimento, muitas organizações, em 

particular as Nações Unidas, colocaram-nos no centro das suas estratégias de 

comunicação (OECD, 2004:12).  

 Apesar da pouca disponibilidade de estudos sobre a percepção do público 

relativamente aos ODM, o material existente consegue dar algumas pistas sobre este 

tópico. O que os relatórios analisados no âmbito deste trabalho demonstram é que existe 

algum consenso entre os cidadãos relativamente à importância da cooperação 

internacional para o desenvolvimento, mas que estes continuam mal informados acerca 

das questões do desenvolvimento em sentido lato. Relativamente aos ODM esse 

desconhecimento é ainda mais notório. Segundo o relatório da OCDE, acima citado, em 

países como o Canadá, a Suécia, o Reino Unidos ou os Estados Unidos pouco se sabe 

acerca dos Objectivos. Na eventualidade de os inquiridos saberem algo sobre o assunto, 

apresentam cepticismo quanto à sua viabilidade, em particular no que toca aos 

objectivos 1 (redução da pobreza extrema) e 7 (sustentabilidade ambiental).  
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 No Eurobarómetro de 2010, que incidiu sobre o empenho público na União 

Europeia em matéria de ajuda ao desenvolvimento, 89% dos inquiridos reconheceram a 

importância da cooperação para o desenvolvimento. Portugal surge, neste caso, acima da 

média comunitária, com 92% dos inquiridos a afirmar que a cooperação para o 

desenvolvimento é uma matéria importante ou muito importante. 

Neste relatório, que antecedeu a cimeira das Nações Unidas sobre os ODM, uma 

percentagem de 42% referiu a pobreza como sendo o principal problema que afecta os 

países em desenvolvimento. Neste contexto, as Nações Unidas e o Banco Mundial são 

apontados como as organizações mais habilitadas a prestar ajuda aos países mais pobres. 

O estudo mostra ainda que 9 em cada 10 europeus acreditam na importância de 

ajudar os países mais pobres. Quanto ao envolvimento de cada estado membro na luta 

contra a pobreza, o estudo divide-os entre os “países onde as pessoas estão directamente 

envolvidas”, os que “apoiam a cooperação ao desenvolvimento não estando directamente 

envolvidos”, e aqueles em que as “pessoas não estão envolvidas”. Os cidadãos 

portugueses surgem no grupo dos que, não estando directamente envolvidos em acções 

que visem a redução da pobreza nos países mais pobres, apoiam a cooperação para o 

desenvolvimento.    

 Outra das conclusões deste relatório mostra que a crise económica no seio da 

União Europeia se reflectiu na posição dos cidadãos face à promessa da ajuda externa aos 

países em desenvolvimento, fixada na Cimeira do Milénio. Apesar de 50% dos inquiridos 

considerar que a promessa de aumentar a ajuda ao desenvolvimento para 0,7% do PIB até 

2015 deve ser mantida e de 14% sugerir até um aumento desse valor, 15% considera 

suficientes os níveis actuais e 14% preferiria assistir a uma redução da ajuda (UE, 

2010:32). Contrariando a evolução positiva que se verificou entre 2004 e 2007 no apoio 

ao aumento dos volumes de ajuda, estes números mostram que a opinião pública 

europeia, apesar de considerar a pobreza um grave problema e de apoiar a cooperação 

para o desenvolvimento a um nível mais abstracto, não se mostra tão generosa e disposta 

a contribuir financeiramente em tempos de crise.   
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3. ANÁLISE DE IMPRENSA: OS ODM NA IMPRENSA PORTUGUESA  

 

Esta análise de imprensa abrange um conjunto de peças jornalísticas publicadas no jornal 

Público
8
 durante o ano de 2010, data que assinala uma década de existência dos 

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio. O seu objectivo é aferir se as diferentes 

visões sobre os ODM, muitas delas abordadas no ponto 1.4 deste trabalho, têm voz neste 

diário de referência, ou se o tratamento jornalístico dado ao assunto é redutor e acrítico. 

Isto é, tentar-se-á perceber se o Público estará a retratar os ODM conforme a sua versão 

oficial, transmitida sobretudo pelas Nações Unidas, excluindo do espaço noticioso as 

vozes discordantes. Como ficou patente no capítulo anterior, a marginalização de 

determinados temas ou pontos de vista tem um importante impacte ao nível da formação 

de opinião dos cidadãos.  

A escolha do jornal Público como base desta análise prende-se com o facto de 

este ser actualmente o principal diário de referência em Portugal. Importa também 

referir que este jornal assume um carácter distinto dos restantes diários generalistas que 

existem no panorama da imprensa nacional, com um perfil marcadamente mais analítico 

e interpretativo. 

  O corpus desta análise é constituído por 65 peças que referem explicitamente os 

ODM, publicadas entre 2 de Janeiro de 2010 e 31 de Dezembro do mesmo ano. Este 

universo é constituído por 20 notícias, 10 artigos de opinião, cinco reportagens, três 

editoriais, três entrevistas, uma carta do leitor, e 22 peças variadas (caixas, infografias, 

capas, etc.). Não foram analisados revistas e outros suplementos do jornal.  

É importante começar por referir que muitos artigos surgem na imprensa na 

sequência de acções específicas, como a saída de um comunicado de imprensa, a 

apresentação de uma conferência de imprensa, a realização de uma cimeira, etc. 

(Traquina et al, 2002:162). É o que se observa no caso dos ODM, em que uma parte 

significativa dos conteúdos analisados foi publicada no contexto de algum evento em 

                                                 
8 O semanário Expresso foi também analisado durante o mesmo período, mas o universo de artigos 

publicados sobre os ODM (três, no total) não é significativo para uma análise desta natureza. 
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agenda (Cimeiras da ONU, Dias do Desenvolvimento, etc.) ou quando o tema é proposto 

pelas próprias Nações Unidas ou outras organizações, na sequência da publicação de um 

relatório ou estudo. Como observam Traquina et al, os acontecimentos específicos têm 

tanta mais probabilidade de serem noticiados quanto maior for a notoriedade dos actores 

ou das fontes envolvidos. No caso das Nações Unidas este é um factor que joga 

inequivocamente a seu favor.  

Neste sentido, o mês em que se observou um maior volume de informação acerca 

dos ODM foi Setembro, quando se realizou a Cimeira das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento do Milénio. Este mês reuniu cerca de 40% do material publicado ao 

longo do ano pelo Público, sendo que Abril também registou uma elevada percentagem 

de artigos publicados (20%), apesar de estes se apresentarem mais dispersos ao longo do 

mês e com temáticas mais variadas. Por outro lado, os meses de Fevereiro e Dezembro 

não registaram quaisquer conteúdos sobre os ODM e os restantes meses publicaram em 

média duas a três peças sobre o assunto. 

Todos os textos são assinados, com excepção das caixas e outros elementos 

gráficos, como as infografias. Curiosamente há apenas uma notícia de agência, no caso 

da Agence France-Presse, publicada no dia 22 de Setembro, no âmbito da Cimeira da 

ONU sobre os ODM. 

Como é perceptível através dos títulos das peças analisadas, há dois temas em 

particular que sobressaem neste conjunto: um está relacionado com os (limitados) 

progressos dos ODM e o outro com a disponibilização de ajuda ao desenvolvimento, 

aquém das expectativas: 

 Países ricos quebram promessas de ajuda aos mais pobres (5 Março) 

 Objectivos do Milénio - Portugal tem quatro anos de atraso na ajuda 

pública ao desenvolvimento (4 Abril) 

 Cumprir? “Nem pensar” (4 Abril) 

 Quatro anos de atraso nos objectivos de ajuda ao desenvolvimento (4 Abril) 

 Portugal falha metas de ajuda aos países mais pobres (23 Abril) 

 Mortalidade infantil no mundo diminui mas não o suficiente para cumprir 

os objectivos (25 Maio) 
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 Pobreza extrema tem diminuído mas Objectivos do Milénio ainda são 

miragem (26 Junho) 

 Objectivos do Milénio estão aquém das expectativas (16 Setembro) 

 Falta de meios para reduzir pobreza põe em perigo os Objectivos do 

Milénio (17 Setembro) 

 Objectivos do Milénio ainda longe de serem cumpridos (19 Setembro) 

 

Os artigos transmitem algum cepticismo quanto à eficácia da ajuda, exacerbando 

ao mesmo tempo a sua importância para o desenvolvimento, na linha da ideia do West as 

saviour referida por Easterly. 

Apesar de muitos artigos darem conta das dificuldades em atingir os ODM, no dia 

4 de Abril, a reportagem “Toque a reunir para tentar alcançar os Objectivos do Milénio” 

apresenta uma caixa com oito “Bons Exemplos”. Este texto traça um retrato positivo de 

África, distanciando-a da imagem do poor performancer tantas vezes a si associada. Os 

três primeiros “Bons Exemplos” incluem apenas países deste continente, como o Malawi, 

que em apenas dois anos duplicou a produção agrícola, passando de importador a 

exportador de alimentos, ou a Etiópia cujas taxas de escolarização aumentaram 88 por 

cento entre 2000 e 2007. No dia 20 de Setembro, num artigo de opinião de Inês Campos e 

Luís Mah (antigo coordenador da Campanha do Milénio em Portugal) intitulado “África 

está melhor”, os autores reforçam a imagem positiva do continente, ao sublinharem a 

sua “liderança surpreendente (…) a caminho dos ODM, contrariando a ideia de que o 

subdesenvolvimento se mantém uma constante em África”. Ainda assim, artigos com esta 

abordagem são pontuais. 

Segundo Ashwani Saith, apesar de expressarem “valores universais”, os ODM são 

na generalidade dos casos associados aos países em desenvolvimento. “Whatever 

happened to poverty and deprivation in the advanced economies? Are they to be 

silenced?”, questiona Saith (2006: 1184). A este propósito é interessante notar que na 

edição de 4 de Abril, o Público inclui cinco peças sobre o ponto de situação dos ODM em 

território nacional. Além de uma caixa com os oito Objectivos e os respectivos progressos 

em Portugal, há ainda quatro artigos sobre a pobreza, o VIH/Sida, a igualdade de género 
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e a sustentabilidade ambiental no nosso país. No dia 15 de Abril é publicado um novo 

artigo sobre os ODM em Portugal, desta vez sobre o Objectivo 5 - “Portugal na cauda da 

Europa em mortalidade materna” - e no dia 14 de Setembro, Alexandre Ventura, então 

secretário de estado Adjunto e da Educação, escreve um artigo de opinião intitulado 

“Educar para a saúde materna”, mencionando a importância da educação para a saúde, 

com vista ao cumprimento desse objectivo. Por fim, no dia 16 de Outubro, é publicado 

mais um artigo que segue esta linha, com o título “Portugal não tem conseguido 

combater a pobreza”. 

Os ODM acabam, em muitos casos, por funcionar como “chamariz” para os 

assuntos do desenvolvimento. David Hulme observa que entre 2000 e 2005 se assistiu a 

um aumento substancial da qualidade da cobertura jornalística sobre os assuntos 

relacionados com a pobreza, devido aos ODM, que serviram de “âncora” aos jornalistas 

para introduzir outros assuntos (Hulme, 2010:139). Isto verifica-se no jornal do dia 19 de 

Setembro, que publica uma entrevista a Marta Santos Pais, representante especial do 

secretário-geral das Nações Unidas para a área da Violência Contra Crianças, em que se 

aborda um assunto que não é directamente tratado no âmbito dos ODM: a violência sobre 

as crianças. Apesar da ineficácia que muitos críticos atribuem aos ODM, estes funcionam 

em alguns casos como um elo de ligação entre o público (e, como tal, a opinião pública) 

dos países mais ricos e as questões do desenvolvimento e da pobreza.  

O espaço de opinião considerado nesta análise não apresenta um carácter 

vincadamente crítico. Apesar disso, no dia 16 de Junho, Anthony Lake, director executivo 

da UNICEF, escreveu um texto intitulado “Carta aberta à União Europeia”, que 

antecedeu um encontro em Bruxelas para debater a posição que a União Europeia deveria 

adoptar na Cimeira das Nações Unidas, realizada em Setembro seguinte. Neste artigo, 

Lake insiste numa das questões chave do desenvolvimento, que não é abordada em 

nenhum dos artigos analisados e que, como vimos anteriormente, é uma das grandes 

lacunas dos ODM: as disparidades cada vez mais “gritantes” entre ricos e pobres. 

“Centrar esforços para concretizar os ODM nas áreas e nas pessoas a que é mais fácil 
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chegar pode traduzir-se por um sucesso estatístico, mas mascarar um falhanço moral, 

deixando para trás aqueles que mais precisam”, afirma. 

 O Público dedica também três editoriais aos ODM, no período de tempo analisado, 

facto que expressa preocupação sobre este assunto. Segundo Traquina et al, “o editorial 

constitui o comentário de acontecimentos de maior implicação da instância interna do 

jornal”, expressando “a sua tomada de decisão também como actor interveniente no 

espaço público” (Traquina et al, 2001:273). Quando a actual direcção do Público iniciou 

funções, em Novembro de 2009, ficou patente a sua posição quanto ao que pretendiam 

desta secção: “editoriais incisivos, com pontos de vista corajosos e provocadores, que 

questionem e mobilizem a sociedade”
9
. Esta tendência é clara no editorial publicado no 

dia 23 de Setembro, que expressa as contradições do mundo contemporâneo:  

 
“Enquanto na ONU se discute o preço a pagar para que mais vidas sejam salvas, 

em países de regimes distintos ainda há várias leis nacionais que mantêm a pena 

de morte. A campanha para salvar Sakineh Mohammadi Ashtiani, condenada à 

morte por lapidação no Irão sob a acusação de adultério, mobilizou milhares de 

pessoas em todo o mundo. E esta noite, nos EUA, será executada uma americana 

de 41 anos, a primeira mulher condenada à morte no estado da Virgínia em 

quase um século.” 

 
Fica patente a ideia de que o jornal Público tem a preocupação de, em 

determinadas circunstâncias, dar um tratamento de maior densidade aos assuntos que 

aborda. Esta postura é também visível na colaboração que iniciou em finais de 2011 com 

o Project Syndicate. Esta parceria permite ao Público disponibilizar na sua plataforma 

online artigos de opinião de especialistas em variadíssimas áreas, activistas, economistas, 

académicos, etc. Um dos colaboradores regulares do projecto, Dani Rodrik, dedicou 

recentemente
10

 um artigo aos ODM em que sublinhou o seu papel como public relations, 

e a sua capacidade para “sensibilizar, despertar a atenção e mobilizar para a acção”, 

                                                 
9 In jornal Público 01/11/09 
10 Disponível em http://www.publico.pt/ProjectSyndicate/Dani%20Rodrik/apos-os-objectivos-de-
desenvolvimento-do-milenio-1562872 
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intensificando o debate global sobre o desenvolvimento. “E há evidências de que 

conseguiram que os países avançados prestassem mais atenção aos países pobres”, 

refere. Mas adverte que é uma ilusão acreditar que estes consigam levar os países mais 

pobres a encetar transformações no sentido da erradicação da pobreza, “através de 

declarações internacionais que não possuem mecanismos de aplicação efectiva”. “Se 

aprendemos alguma coisa em matéria de desenvolvimento, foi que a reforma real não 

pode ser comprada com dinheiro proveniente de doadores e menos ainda com promessas 

vagas de dinheiro”, reitera Rodrik. 

Como se vê, o Público faz jus ao título de jornal de referência, mas não está 

totalmente imune a uma série de constrangimentos e limitações. Esta análise mostra que 

as Nações Unidas, força motriz dos ODM, têm uma expressão fortíssima na informação 

veiculada sobre os Objectivos neste diário e que as vozes dissonantes encontram aqui 

pouca expressão. A credibilidade e notoriedade associadas à ONU, bem como o seu 

relevante papel no contexto do desenvolvimento, serão com certeza factores 

preponderantes. Por outro lado, os constrangimentos do tempo e a falta de 

conhecimento dos jornalistas sobre as complexas questões do desenvolvimento limitam a 

sua acção, mantendo-os mais dependentes das fontes oficiais. Acabam assim por 

amplificar no espaço público as mensagens das correntes dominantes, transmitindo as 

questões do desenvolvimento de uma forma redutora. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 
Reflectir sobre o desenvolvimento não tem como objectivo alcançar respostas 

únicas e absolutas, mas antes compreender que é sempre possível descobrir novas 

perspectivas sobre este assunto. O pensamento sobre o desenvolvimento sofreu 

alterações ao longo do tempo: inicialmente o aumento de rendimento era encarado como 

o seu principal impulsionador, passou-se depois a valorizar mais a importância do capital 
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humano, depois o papel das instituições e agora a capacitação individual. A tónica está 

cada vez mais na agência dos indivíduos e da sociedade civil, precisamente porque o 

desenvolvimento deve ser um processo local, bottom up, fomentado pelos seres humanos 

e pelas comunidades. Impor modelos de desenvolvimento e programas de combate à 

pobreza, muitas vezes desajustados do contexto a que se destinam, não dará certamente 

os frutos desejados.  

Os ODM podem efectivamente não ser os instrumentos mais adequados para 

atacar as causas da pobreza e todos os problemas que lhe subjazem. Pelo menos nos seus 

moldes actuais, que não garantem sequer um verdadeiro compromisso dos países do 

hemisfério norte que vá além da ajuda externa.  

Como ficou patente neste trabalho, as críticas aos ODM são de natureza diversa e 

surgem de várias frentes: encarados como instrumentos demasiado limitados e focados 

nos resultados, estigmatizando determinadas regiões do mundo, exacerbam o papel da 

ajuda externa, distorcem as prioridades nacionais e são demasiado irrealistas. Mas a 

ausência de uma palavra sobre a desigualdade na repartição da riqueza e dos recursos é 

talvez a sua maior fraqueza. 

Não se pretende com esta reflexão diabolizar os ODM. Esta é antes uma tentativa 

de desconstruí-los e perceber se a informação que a imprensa transmite aos leitores 

sobre este tópico lhes permite elaborar uma opinião fundamentada, objectivo último do 

jornalismo. Esta questão é tanto mais relevante se se tiver em conta que os cidadãos têm 

o poder de influenciar as decisões políticas. Um cidadão bem informado terá a 

capacidade de transmitir aos decisores políticos o seu apoio aos ODM, por considerá-los 

adequados no âmbito das políticas de desenvolvimento, ou, pelo contrário, rejeitá-los 

por acreditar que os problemas do desenvolvimento devem ser abordados de outra forma. 

A filosofia dos ODM está intimamente ligada à opinião pública, daí o investimento 

dos seus promotores na comunicação deste tema junto dos órgãos de informação.  

Esta análise de imprensa permitiu perceber que a informação veiculada pelos 

media está sujeita a enviesamentos fruto dos constrangimentos que afectam a produção 



 

 
Sílvia Nogal Dias – DCI                                                                            Os ODM na imprensa portuguesa 

 

36 

 

jornalística e que nem um jornal de referência como o Público os consegue contornar. 

Estes constrangimentos traduzem-se neste caso numa grande influência das fontes 

oficiais na determinação da agenda dos ODM, em prejuízo das vozes dissonantes, que 

encontram neste diário pouca expressão. Esta situação leva, em última instância, à 

disseminação de mensagens simplistas e superficiais. 

Apesar de exemplos pontuais em que o jornal Público procurou apresentar artigos 

com um ponto de vista diferente, o conjunto das peças analisado retrata essencialmente 

a versão oficial dos ODM, transmitida sobretudo pelas Nações Unidas. Os progressos 

alcançados no âmbito dos ODM assim como o papel da ajuda externa são, como se viu, 

assuntos dominantes. Por sua vez, a redução das desigualdades, factor fulcral para o 

desenvolvimento, mantém-se tão arredada do espaço noticioso como das cimeiras 

internacionais.   
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ANEXOS 



Mês Dia Género Título Página Autor 

Janeiro 22 Opinião O Haiti não está só 38 Ban Ki-Mon 

Fevereiro 
     

Março 

5 
Notícia Países ricos quebram promessas de ajuda aos mais pobres 48 e 49 João Manuel Rocha 

Caixa Os sete piores cumpridores das metas estabelecidas para 2010 e os três mais generosos 48 e 49 N.A. 

19 
Notícia Mais de 800 milhões vivem em bairros de lata e a tendência é para aumentar 22 João Manuel Rocha 

Caixa As grandes concentrações de barracas 22 N.A. 

Abril 

4 

capa 
Objectivos do Milénio Portugal tem quatro anos de atraso na ajuda pública ao 

desenvolvimento 
1 

 

Notícia Toque a reunir para tentar alcançar os Objectivos do Milénio 2 João Manuel Rocha 

Caixa Objectivos do Milénio 2 e 3 N.A. 

Caixa Concurso europeu - Publicidade contra a pobreza 2 N.A. 

Caixa Bons exemplos 2 e 3 N.A. 

Entrevista Cumprir? “Nem pensar” 3 João Manuel Rocha 

Caixa Objectivos do milénio em Portugal 4 e 5 Vários 

Reportagem De repente, a qualidade de vida desapareceu daquela casa 4 Ana Cristina Pereira 

Notícia Portugal é dos países europeus com mais notificações de VIH/sida 4 Catarina Gomes 

Notícia Diferença salarial subiu para 9,2 por cento 5 São José Almeida 

Notícia Quatro anos de atraso nos objectivos de ajuda ao desenvolvimento 5 Sérgio Aníbal 

Caixa Síntese difícil - Dados contraditórios sobre sustentabilidade 5 R.G. 

Infografia Mulheres e trabalho precário 5 N.A. 

Editorial Desafios para um mundo mais humano 34 Directora 

15 Notícia Portugal na cauda da Europa em mortalidade materna 11 Cláudia Sobral 

19 Carta leitor Uns pedem pão, outros compram iPad 30 Céu Mota 

22 
Reportagem UE arrisca credibilidade, se não intensificar ajuda o desenvolvimento 20 e 21 Isabel Arriaga e Cunha 

Caixa Luís Amado defende que cooperação deve estar no centro da acção dos Estados 20 e 21 João Manuel Rocha 

23 
Opinião Gaia, a Mãe Terra 47 Maria Amélia Martins-Loução 

Notícia Portugal falha metas de ajuda aos países mais pobres 30 João Manuel Rocha 

Maio 

2 Opinião Nenhuma mulher deveria morrer a dar à luz 33 
Thoraya Ahmed Obaid/João Gomes  

Cravinho 

25 
Notícia Mortalidade infantil no mundo diminui mas não o suficiente para cumprir os objectivos 13 Cláudia Sobral 

Caixa Taxa em Portugal - A quarta maior evolução do mundo 13 N.A. 



Mês Dia Género Título Página Autor 

Junho 

16 Opinião Carta aberta à União Europeia 41 Anthony Lake 

26 
Notícia Pobreza extrema tem diminuído mas Objectivos do Milénio ainda são miragem 20 João Manuel Rocha 

Caixa Grupo internacional para impulsionar ODM 20 N.A. 

Julho 25 Opinião Podemos eliminar a pobreza? 32 Adriano Moreira 

Agosto 23 Reportagem A responsabilidade dele é o bem 16 Rita Siza 

Setembro 

14 Opinião Educar para a saúde materna 41 Alexandre Ventura 

15 Notícia Fome baixa mas há 925 milhões de famintos no mundo 24 Pedro Crisóstomo 

16 
Notícia Objectivos do Milénio estão aquém das expectativas 9 Jeniffer Lopes 

Caixa Chefes dos Estados-membros da ONU são chamados a cumprir Objectivos do Milénio 9 N.A. 

17 
Notícia Falta de meios para reduzir pobreza põe em perigo os Objectivos do Milénio 19 João Manuel Rocha 

Notícia Zapatero e Mohamed VI reúnem-se em Nova Iorque 20 N. R. (Madrid) 

19 

Capa Objectivos do Milénio ainda longe de serem cumpridos 1 
 

Reportagem Nações Unidas procuram novo fôlego na luta contra a pobreza 2 e 3 João Manuel Rocha 

Caixa Liderança mundial reunida amanhã em Nova Iorque 2 João Manuel Rocha 

Infografia O mapa da fome e da pobreza 2 
 

Notícia 
Grandes doadores como Alemanha, França e Itália estão a falhar com os compromissos 

assumidos e África é o continente mais prejudicado 
3 Ana Rita Faria 

Reportagem Progressos salvam quatro milhões de crianças por ano mas ainda morrem 8,8 milhões 4 Natália Faria 

Caixa O que se queria e aonde já se conseguiu chegar 4 N. A. 

Entrevista “Todos os anos, há 31 mil crianças com menos de 15 anos que morrem vítimas de homicídio” 6 Natália Faria 

Editorial Toda a fome do mundo 38 Directora 

20 
Opinião A Cimeira do Milénio e o contributo português 37 João Gomes Cravinho 

Opinião África está melhor 37 Inês Campos e Luís Mah 

21 Notícia Sarkozy insiste na ONU em taxa sobre transacções financeiras 19 João Manuel Rocha 

22 

Notícia Ahmadinejad discursou na ONU e Nova Iorque voltou a parar 15 Ana Fonseca Pereira 

Notícia Ban Ki-moon lança plano para salvar mães 15 A.F.P 

Opinião Nenhuma mulher deve morrer por dar vida 39 Thoraya Ahmed Obaid 

23 

Notícia Luta contra a mortalidade infantil e saúde materna ganham 30 mil milhões de euros 18 João Manuel Rocha 

Caixa ONU quer travar perda de biodiversidade - Espécies extinguem-se a um ritmo inquietante 18 N. A. 

Editorial Salvar vidas e lutar contra a pena de morte 46 Directora 

24 Opinião O apelo é urgente: 2015 é já amanhã! 46 Catarina Furtado 

26 Caixa Programas sociais são bandeira de década chavista em que a pobreza caiu 12 Ana Cristina Pereira 
 



Mês Dia Género Título Página Autor 

Outubro 16 
Notícia Portugal não tem conseguido combater a pobreza 26 Jeniffer Lopes 

Caixa Pelo combate à pobreza - Dia internacional celebra-se amanhã 26 N. A. 

Novembro 22 

Entrevista Para mudar o mundo, “não há um único país, um único líder ou um único grupo de países” 2, 3 Bárbara Reis 

Caixa Alguns dos dossiers que envolvem a ONU 2,3 e 4 Rita Siza 

Caixa Perfil Ban Ki-moon - De diplomata a secretário-geral da ONU, um fazedor de compromissos 3 N. A. 

Caixa 
Bento XVI admite uso do preservativo - “As declarações do Papa são bastante pragmáticas e 

realistas e são bem-vindas”, diz Ban Ki-moon 
3 Bárbara Reis 

Dezembro 
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