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Introdução 

 

Esta dissertação procura explorar a importância dos Objectivos de Desenvolvimento do 

Milénio (em particular do Objectivo 8), enquanto consenso internacional para a política 

de cooperação para o desenvolvimento, na parceria entre a União Europeia e a África 

Subsaariana. 

 Os principais objectivos desta dissertação são: compreender a evolução da 

política de cooperação para o desenvolvimento da União Europeia e a influência de 

factores internos e externos à Comunidade na definição desta política; entender os 

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio como um novo paradigma de 

desenvolvimento e um consenso internacional; identificar os Objectivos como a linha 

orientadora para a evolução político-constitucional da política comunitária de 

cooperação para o desenvolvimento; abordar as características da parceria União 

Europeia-África Subsaariana; e identificar os esforços e os compromissos destas duas 

regiões no alcance do Objectivo 8 (parceria global para o desenvolvimento), em 

particular no que diz respeito à sua parceria e nas áreas do Comércio, da 

Sustentabilidade da Dívida e da Ajuda Pública ao Desenvolvimento. 

 A comunidade internacional está preocupada com o alcance dos Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio, em especial com o desempenho da região da África 

Subsaariana. A UE é o maior doador de Ajuda e o principal parceiro comercial da 

maioria dos países em desenvolvimento. Com uma relação histórica e cultural próxima 

de África, a UE tem de fazer parte da parceria para o desenvolvimento desta região. O 

tema desta dissertação surge dentro deste contexto e a meio caminho da data fixada para 

o alcance dos Objectivos. 
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 A finalidade desta dissertação não passa por um enquadramento teórico da 

parceria União Europeia-África Subsaariana à luz das teorias da cooperação nem por 

uma análise profunda dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio como um 

paradigma.  

 No entanto, é relevante referir nesta introdução que a pertinência teórica da 

análise da parceria advém de um entendimento do desenvolvimento como um processo 

dependente de factores externos/situacionais (teoria da dependência) mas também 

internos/disposicionais (teoria da modernização, por exemplo). Neste sentido, a parceria 

para o desenvolvimento distribui necessariamente responsabilidades para os dois lados. 

O alinhamento da parceria União Europeia-África Subsaariana com os Objectivos 

enquadra-se nos pressupostos da meta-narrativa revista (como apresentada por Simon 

Maxwell no seu artigo “The Washington Consensus is dead! Long live the meta-

narrative!”). A meta narrativa para além de expandir os pontos de Williamson do 

Consenso de Washington (que continuam a ter a sua pertinência), coloca a ênfase nos 

Objectivos como o enquadramento geral da cooperação para o desenvolvimento. Vai 

mais além porque também pressupõe a ligação com os Planos Nacionais de Redução da 

Pobreza e a política macroeconómica (incluindo o comércio), a gestão pública da 

despesa e harmonização da Ajuda no sentido de reforçar a boa governação e as boas 

práticas políticas. A análise dos compromissos e dos esforços da parceria nesta 

dissertação têm como referência este entendimento como o ideal a seguir. 

 A dissertação está dividida em três capítulos nos quais existe sempre uma 

pequena apresentação inicial dos seus conteúdos e no final um breve resumo das ideias 

mais relevantes. 
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 No Capítulo I, será feita uma análise dos princípios, instrumentos e outras 

características de cinco décadas de cooperação da União Europeia, desde o Tratado de 

Roma que instituiu a Comunidade Económica Europeia até ao virar do milénio. Iremos 

identificar a evolução da parceria União Europeia-África Subsaariana essencialmente 

dentro do quadro das Convenções de Yaoundé, Lomé e Cotonou. Torna-se relevante 

conhecer melhor este percurso histórico da política comunitária de cooperação para o 

desenvolvimento para melhor entendermos não só a política actual mas também os 

factores que afectam a sua definição. As colonizações e a vaga de independências, os 

alargamentos da Comunidade, os consensos internacionais e o fortalecimento das 

instituições financeiras internacionais, são factores marcantes na definição das linhas 

orientadoras da cooperação para o desenvolvimento levada a cabo pela Comunidade 

Económica Europeia e, posteriormente, pela União Europeia. Uma avaliação das 

primeiras quatros décadas de cooperação da União Europeia com a África Subsaariana 

(até ao final da década de 90), revela uma falta de adequação das prioridades 

estabelecidas e dos instrumentos implementados. Os centros de decisão política, bem 

como a opinião pública, partilhavam a mesma análise, o que conduziu a União Europeia 

e a própria comunidade internacional a um impasse. Depois da “década perdida” dos 

Programas de Ajustamento Estrutural, vivia-se uma “fadiga da Ajuda” e uma crise no 

paradigma de desenvolvimento. 

 Em 2000, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas aprova a 

Declaração do Milénio que originou os chamados Objectivos de Desenvolvimento do 

Milénio. São oito e procuram estabelecer as prioridades a nível internacional para 

atingirmos um desenvolvimento sustentável mais justo e equitativo. No Capítulo II, 

iremos explorar como estes Objectivos têm sido considerados um novo paradigma para 
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o desenvolvimento, que procura dar resposta ao que os anteriores não conseguiram e 

que tenta organizar consensualmente a comunidade internacional em torno deles. A 

União Europeia também tem vivido nos últimos anos um reajustamento institucional no 

que se refere à política de cooperação para o desenvolvimento, ao mesmo tempo que 

tem procurado ideológica e politicamente novas linhas orientadoras. Enquanto maior 

doador de Ajuda a nível internacional e um dos principais parceiros comerciais com os 

países em desenvolvimento (em particular com a África Subsaariana), a União Europeia 

não poderia deixar de incluir os Objectivos na sua política de cooperação para o 

desenvolvimento. No seu discurso político (comunicações, resoluções e outros 

documentos) os Objectivos são identificados como a principal linha orientadora. 

 No âmbito desta dissertação, como já foi referido, o enfoque do compromisso da 

União Europeia com os Objectivos é em relação ao desenvolvimento de uma parceria 

global para o desenvolvimento (Objectivo 8). Tendo esta particularidade em conta, o 

Capítulo III pretende explorar em primeiro lugar a importância da coerência entre a 

política de cooperação para o desenvolvimento e as restantes políticas comunitárias para 

a União Europeia contribuir realisticamente para a parceria global para o 

desenvolvimento. Posteriormente, este último Capítulo apresenta os diferentes níveis de 

responsabilidade e compromisso que a União Europeia tem assumido em relação à 

África Subsaariana nas principais dimensões do Objectivo 8 - Comércio, 

Sustentabilidade da Dívida e Ajuda Pública ao Desenvolvimento. Quais as implicações 

dos Acordos de Parceria Económica? Em que iniciativas para a sustentabilidade da 

dívida está a Comunidade envolvida? Para quem e para onde vão os fundos da Ajuda 

Pública ao Desenvolvimento? Quais os compromissos honrados e as promessas por 

cumprir? São algumas das questões que tentamos responder.  
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 Através desta análise, complementar à perspectiva de enquadramento dos ODMs 

na definição da política de cooperação para o desenvolvimento, poderemos ter uma 

visão mais clara da relevância deste paradigma na parceria da União Europeia com a 

África Subsaariana e do papel da Comunidade no seu alcance. 

 


