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1. 1957-2007: 50 anos de cooperação para o desenvolvimento 

 

Neste Capítulo iremos percorrer várias décadas de cooperação para o desenvolvimento 

da CEE e posteriormente da UE. O objectivo é compreendermos o percurso e a 

evolução desta política e como o contexto dos membros e a conjuntura internacional 

sempre influenciaram a sua definição e implementação. 

No final, iremos realizar uma breve avaliação do que foi a política comunitária 

de cooperação para o desenvolvimento até ao final da década de 90. 

 

1.1 Década de 50 – política de cooperação e os laços coloniais 

 

Há vários anos, que a Europa tinha ambições territoriais em África. Os filósofos do 

século XIX debruçavam-se sobre a falta de capacidade dos Europeus em compreender 

África, tal como os Espanhóis e os Portugueses tinham já falhado em compreender as 

culturas indígenas das Américas, nos finais do século XV. As teorias e práticas das 

colónias europeias, desde a escravatura ao apartheid são actualmente vistas como actos 

hediondos mas a “superioridade racial” foi noutra época bem aceite pela maioria dos 

Europeus [Lister, 1997; 45-47]. 

A reestruturação das relações da Europa com as suas colónias e ex-colónias 

constituiu uma parte essencial da criação da então Comunidade Económica Europeia 

(CEE). No entanto, a política da Comunidade em relação a África, estava directamente 

associada ao que era definido pelas políticas francesas. Nos primeiros anos, era ajustada 
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ao estilo francês em vez de representar uma abordagem distinta em como lidar com as 

questões de desenvolvimento [Van Reisen, 2007; 29-30]. 

Mesmo antes da CEE, e durante a década de 40, as colónias já eram cobiçadas e 

valorizadas pelas metrópoles. A França, por exemplo, na sua Constituição de 1946 

incluiu os departamentos ultramarinos e territórios associados. Este arranjo institucional 

só durou cerca de 12 anos até à próxima revisão constitucional. O Tratado de Roma, em 

1957, além de instituir a CEE veio também trazer uma nova oportunidade de reafirmar 

os laços coloniais. A França insistiu que o documento deveria incluir provisões para a 

associação dos territórios dependentes dos signatários europeus (França, Alemanha, 

Bélgica, Países Baixos, Itália e Luxemburgo). Embora os outros membros fundadores 

não partilhassem da mesma motivação que os franceses, a política de associação acabou 

por se tornar pré-condição para a assinatura do Tratado [Lister, 1997; 62].  

No seu artigo 238.º, o Tratado estipulava a possibilidade de associação com países 

terceiros, união de Estados ou organizações internacionais, numa relação de direitos e 

deveres recíprocos, de acções conjuntas e com procedimentos específicos. Esta política 

de associação, mesmo promovida principalmente pela França, revelava-se uma filosofia 

alternativa à tradicional assimilação. Os territórios chegaram quase a ser membros 

plenos da Comunidade na medida em que se definiu uma área de comércio livre, na qual 

existia o direito de estabelecimento de empresas por nacionais de todas as partes [Van 

Reisen, 2007; 33]. 

Subjacentes ao Tratado de Roma coexistiam duas lógicas, uma lógica política de 

europeização dos territórios ultramarinos e dependentes, e uma lógica económica de 

distribuição não-equitativa. O artigo 131.º que assumia o compromisso de 

desenvolvimento das populações desses territórios servia de base legal. Em 1957, o 
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Tratado de Roma estabelecia um acordo que para além de prever contribuições 

financeiras conjuntas a aplicar nos territórios ainda dependentes, instituía também o 

acesso preferencial destas regiões ao mercado europeu [Hamburger, 1998; 12].  

O Tratado também criou um mecanismo de partilha do fardo da assistência 

financeira – o Fundo Europeu para o Desenvolvimento (FED). Cerca de 90% do FED 

destinava-se aos territórios franceses. Quer a França quer a Alemanha financiavam um 

terço do orçamento total, sendo que o outro terço era divido entre os Estados 

BENELUX e a Itália.  

A associação com as colónias belgas e francesas trouxe dois elementos importantes 

para a constituição de um mercado económico comum viável: por um lado, permitiu o 

fornecimento de matérias-primas e, por outro, a expansão do mercado de exportações 

[Van Reisen, 2007; 31].  

A relação colonial explica a concentração geográfica da cooperação da 

Comunidade em África. Embora os colonizadores europeus tenham marcado presença 

noutras regiões, como o caso óbvio da América Latina, o continente africano foi durante 

muitos anos o principal parceiro. Esta característica da cooperação da Comunidade na 

década de 50, pode ser explicada pelo facto de por um lado, as colónias da América 

Latina terem ganho independência um século antes de África e, por outro, porque as 

suas principais metrópoles (Portugal e Espanha) não terem sido membros fundadores da 

CEE [Lister, 1998; 25].   

A África Subsaariana foi a primeira aposta nos anos 50. Com todos os seus 

recursos naturais e dinamismo político, acreditava-se que era possível o 

desenvolvimento económico da região.  
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1.2 Década de 60 –as independências e a Convenção de Yaoundé 

 

Depois de alguns anos em vigor, alguns analistas começaram a alertar para o facto de o 

Tratado de Roma ter uma base muito limitada para a operacionalização de uma política 

de cooperação. Restringia-se à parceria com os territórios ultramarinos e associados. Só 

os vários protocolos e declarações anexados permitiram uma relação da Comunidade 

com outros parceiros.  

A inexistência de planos e estruturas de financiamento e assistência técnica, aliada 

à crescente relevância do comércio internacional nos anos 60, levou a que a 

Comunidade Europeia acreditasse que tinha chegado o momento de desenvolver uma 

verdadeira política de cooperação para o desenvolvimento. Os problemas nos quais a 

Comissão era parte na busca de soluções, não eram solucionáveis apenas através do 

desmantelamento de tarifas e quotas. A cooperação tinha, por necessidade, de ir além do 

desenvolvimento meramente económico e abranger todas as áreas do desenvolvimento 

humano [McMahon, 1998, 2-3]. 

Entre 1956 e 1960, já vinte e três países da África Subsaariana tinham ganho a 

independência. Com a aprovação na Organização das Nações Unidas (ONU) da 

Resolução 1514, que reafirma o direito à autodeterminação dos povos, desencadeou-se 

uma vaga ainda maior de proclamações de independência.  

Esta nova realidade da geografia política do continente exigiu novas negociações 

que culminaram com a assinatura da primeira Convenção de Yaoundé em 1963. As 

partes eram a CEE e os Estados Associados de África e Madagáscar (dezassete mais 

um). Yaoundé I era o reflexo do novo mapa das relações internacionais, na medida, em 
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que definia os signatários como Estados soberanos iguais [Lister, 1997; 170]. A 

Convenção era constituída por dois tipos de cooperação: a ajuda ao desenvolvimento e a 

promoção de relações comerciais com acesso privilegiado. Yaoundé veio 

institucionalizar as relações através da criação de um Conselho de Ministros, de um 

Comité de Embaixadores e de uma Assembleia Geral. 

Em 1962, De Gaulle tinha vetado a adesão do Reino Unido porque tinha receio 

acerca de como seriam geridas as relações com os países pertencentes à 

Commonwealth. No entanto, em 1963 foi aprovada uma Declaração de Intenção da 

Comunidade que previa a aceitação de pedidos de países terceiros com estrutura 

comparável à dos Estados associados Africanos e Malgache. Esta Declaração serviu 

para passar a mensagem ao Reino Unido da nova realidade internacional, dos contornos 

da relação da Europa com África e que a política de cooperação para o desenvolvimento 

não tinha necessariamente de ser baseada apenas nas colónias [Van Reisen, 2007; 36]. 

O final da Segunda Guerra-Mundial e a emergente ideologia não colonialista, 

promovida pelos Estados Unidos da América (EUA) e pela União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), também contribuíram para este novo retrato da 

cooperação europeia. Era um caminho sem retorno. A França e o Reino Unido tentaram 

manter ligações próximas nomeadamente através da cooperação técnica na construção 

burocrática e administrativa das ex-colónias [Lister, 1997; 61-62]. No entanto, os EUA 

conseguiram trazer um novo léxico na sua relação com os países da África Subsaariana. 

Palavras como desenvolvimento, cooperação e parceria afastavam a grande potência do 

outro lado do Atlântico de projectos com conotação colonial. A partir desta altura, a 

cooperação deixa de ser apenas uma relação colonial [Van Reisen, 2007; 34-35]. 
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No final da década, continuava a existir a necessidade de realizar acordos além 

Convenção, se os Estados-membros pretendessem formar novas parcerias. Neste 

sentido, foi assinado o Acordo de Arusha que estabelecia laços comerciais com os 3 

Estados da África Oriental (Quénia, Uganda, Tanzânia). O Acordo com a Nigéria, 

assinado em Lagos no dia 16 de Julho de 1966, nunca entrou em vigor por não ter sido 

ratificado. 

 

1.3 Década de 70 – o surgimento de uma verdadeira política de 

cooperação para o desenvolvimento, o alargamento e a Convenção de 

Lomé 

 

O Memorando da Comissão: “Política da Comunidade em relação à cooperação para o 

desenvolvimento – programa para acções iniciais”, de 1972, previa a capacitação de 

peritos nos países parceiros, um pacote de medidas de promoção do comércio e a 

abolição de direitos aduaneiros nos produtos tropicais. Também recomendava outras 

iniciativas a nível do desenvolvimento económico relacionadas com a ajuda: dever-se-ia 

facilitar as condições financeiras de acesso aos fundos, promover um maior 

desligamento da ajuda e aumentar a harmonização das políticas de cooperação entre a 

Comunidade e os Estados-membros. O programa também incluía uma secção de 

encorajamento para uma melhor cooperação regional entre os países em 

desenvolvimento (PED) [McMahon, 1998, 4].  

Foram precisos 15 anos entre a assinatura do Tratado de Roma e a apresentação 

deste Memorando para se darem os primeiros passos na definição de uma política de 

cooperação para o desenvolvimento a nível comunitário. Depois de 1972, foram 
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precisos ainda mais 20 anos para se consagrar a importância desta política com o 

Tratado de Maastricht de 1992, que também institucionalizou a chamada União 

Europeia (UE). 

Um dos principais pontos de viragem ao longo dessas duas décadas foi a 

Conferência de Paris, em 1972. A declaração final estipulava que “(...) chegou o 

momento de a Europa identificar claramente a unidade dos seus interesses, a extensão 

das suas capacidades e a magnitude dos seus deveres. A Europa deve ser capaz de fazer 

ouvir a sua voz nos assuntos internacionais, e fazer uma contribuição original de acordo 

com os seus recursos humanos, intelectuais e materiais”
1
.  

Esta conferência tentou conciliar as abordagens regionalista e mundialista que 

sempre estiveram como base nas discussões acerca do âmbito e campo de acção da 

política de cooperação da CEE.  

O alargamento de 1973 ao Reino Unido, Irlanda e Dinamarca representou outro 

passo importante para a política de cooperação para o desenvolvimento da CEE. Aliás, 

sempre que se verificou um alargamento da Comunidade houve também um 

aprofundamento na política de cooperação. 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Tradução da autora. No original, “(...) the time has come for Europe to recognize clearly the unity of its 

interests, the extent of its capacities and the magnitude of its duties; Europe must be able to make its 

voice heard in world affairs, and to make an original contribution commensurate with its human, 

intellectual and material resources”. 
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Figura 1: Mapa dos alargamentos CEE -UE 

 

    

          1957    1973           1981       1986 

   

    1995  2004         2007 

Fonte in: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EUenl  

 

A grande questão, que já De Gaulle tinha levantado uma década atrás, era como integrar 

a comunidade de Estados associados da Commonwealth? Yaoundé era vista por esta 

comunidade como uma Convenção que perpetuava uma parceria desigual, quase neo-

colonial e membros de segunda classe [Van Reisen, 2007; 39-41]. A necessidade de 

reformar e limpar a imagem da cooperação da CEE levou, em 1975, à assinatura da 

convenção de Lomé I, pela CEE e quarenta e seis Estados associados, sendo que vinte e 

um eram membros da Commonwealth. 

Lomé I era a acomodação de interesses do Reino Unido em relação aos Estados da 

Commonwealth. Era uma resposta à sua adesão e não aos interesses do eixo franco-

alemão [Lister, 1997; 109]. Pretendia também ser uma solução para as falhas apontadas 

a Yaoundé, nomeadamente o seu excessivo enfoque na promoção do comércio. Deste 

modo, com esta nova Convenção estabeleceu-se um acordo que olha o desenvolvimento 

de uma forma integrada, aceitando-se a não reciprocidade reivindicada para as 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EUenl
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concessões comerciais e para as tarifas. Lomé também trouxe uma resposta para a 

reivindicação da criação de um mecanismo de estabilização das receitas de exportação 

(o STABEX e posteriormente com Lomé II o SYSMIN, para produtos agrícolas e 

minerais, respectivamente). Houve um reforço dos mecanismos de cooperação e de 

parceria institucional e uma aposta na garantia de estabilidade e segurança 

contratualizada (existência de pacotes financeiros divididos por envelope-país). 

Outro momento importante foi o documento acerca da Identidade Europeia 

publicado pelos Ministros dos Negócios Estrangeiros dos então nove Estados-membros, 

em Dezembro de 1973. O desenho do conceito de uma Identidade Europeia iria 

contribuir para que a Comunidade pudesse “(...) alcançar uma melhor definição da sua 

relação com os outros países e das suas responsabilidades, e o lugar que esta ocupa nas 

relações internacionais”
2
 [Conselho Europeu, 1973]. 

Em 1974, a reacção do Conselho surgiu a 16 de Julho com a aprovação de um 

conjunto de recomendações sobre cooperação para o desenvolvimento. A partir deste 

momento, é possível falar-se da existência de uma política. As medidas adoptadas 

previam: a melhoria do Sistema de Preferências Generalizadas (SPG), a assinatura de 

acordos em relação a determinados bens, o aumento do volume de Ajuda Pública ao 

Desenvolvimento (APD), a alteração dos termos da APD, como lidar com o problema 

da dívida, a divisão geográfica da APD, a integração regional dos PED, a promoção de 

exportações nestes países e a atribuição de ajuda financeira e técnica a países não 

associados. Também foram apresentadas conclusões sobre harmonização e coordenação 

[McMahon, 1998, 6]. 

                                                
2 Tradução da autora: “(...) enable them to achieve a better definition of their relations with other 

countries and of their responsibilities and the place which they occupy in world affair”. 
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Depois da crise do petróleo, no início da década de 70, ficou claro que mais do que 

nunca as relações com os PED eram uma parte essencial de uma futura estratégia 

económica da CEE. A visão mundialista da política de cooperação volta a fazer sentido 

neste contexto [Van Reisen, 2007; 43]. 

No final da década de 70, a política comunitária de cooperação para o 

desenvolvimento caracterizava-se por uma abordagem específica país-instrumento (na 

qual se atribuía ainda preferência aos associados), um SPG melhorado continuamente 

com mais acordos em produtos de interesse dos PED, uma APD gradualmente mais 

coordenada e uma cooperação financeira e técnica que foi finalmente além associados 

[McMahon, 1998, 8]. 

 

1.4 Década de 80 – o Ajustamento Estrutural e o surgimento de novos 

temas na agenda internacional 

 

Em 1982, surge o “Memorando acerca da Política de Desenvolvimento da Comunidade” 

[COM (82) 640] que apresentava uma visão crítica em relação à cooperação na década 

de 70. Reconhecia os avanços registados mas questionava o facto de não se ter atingido 

a coerência e consistência necessárias a qualquer política. Este documento também 

sugeriu a adopção de uma abordagem baseada na auto-suficiência e desenvolvimento 

sustentável através da qual se devia promover objectivos de segurança alimentar, 

desenvolvimento de recursos humanos e evitar a degradação ambiental. 

O Memorando de 1982 traça também o desenho de como promover a cooperação 

económica internacional, nomeadamente, através do estabelecimento de relações 

contratuais, um maior diálogo Norte-Sul e cooperação Sul-Sul no comércio 
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internacional (baseado na igualdade e nos benefícios mútuos). Este documento alertava 

ainda para o facto de que África necessitava mais de ajuda do que os países das 

Caraíbas e Pacífico [McMahon, 1998, 8-9]. 

Na década de 80, Lomé passou a ser mais do que um contrato legal, a sua evolução 

levou à organização das relações entre os signatários. Alguns analistas começaram a 

considerar a Convenção como um sistema ou regime de cooperação internacional. Lomé 

“incluía todas as formas e meios de promover o desenvolvimento”, mas não dispunha 

nem dos recursos financeiros necessários nem das instituições que dessem mérito à sua 

natureza [Lister, 1997; 108-109].  

A década de 80 foi também uma época de evolução da Comunidade, com dois 

momentos de alargamento que tiveram implicações na política de cooperação para o 

desenvolvimento. Depois da entrada da Grécia no início da década, em 1986, foi o 

momento de Portugal e Espanha se juntarem ao projecto europeu. Com a entrada destes 

dois países, os seus interesses também tiveram de ser acomodados. Embora para 

Portugal a África Subsaariana sempre tenha sido uma prioridade, a sua relação com o 

Brasil aliada à forte ligação de Espanha com a América Latina levou a um maior 

investimento da CEE nesta região. Nesta altura, a Ásia e o Mediterrâneo também 

começaram a ser destino dos fundos europeus [Van Reisen, 2007; 44-45]. 

A nível de definição de prioridades, a partir da segunda metade da década de 80, as 

resoluções do Conselho trazem novos tópicos para a agenda, como a política alimentar 

(com especial enfoque na África Subsaariana), o ambiente e o papel e estatuto da 

mulher. A importância do sector privado, a saúde e as questões populacionais também 

começam nesta altura a ganhar expressão. Em parte, devido às consequências dos 

programas das Instituições Financeiras Internacionais (IFI) e dos relatórios de muitas 
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organizações da sociedade civil, os direitos humanos também passaram a estar no topo 

da agenda. Um dos grandes passos nesta matéria verificou-se a partir do momento em 

que foi anexa uma declaração ao artigo 4.º de Lomé III, em 1985. Em 1990, com Lomé 

IV este documento tornar-se-ia artigo no capítulo sobre objectivos e princípios de 

cooperação (artigo 5.º (1): “o respeito pelos direitos humanos é reconhecido como factor 

básico para um desenvolvimento real (...) a cooperação é concebida como uma 

contribuição para a promoção destes direitos” [McMahon, 1998, 12-14]. 

Embora já distanciada politicamente da violência e atrocidades das guerras de 

independência e do percurso colonial, a Europa ainda continuava a tentar dirigir África 

no caminho para o desenvolvimento. No entanto, os efeitos desta influência não foram 

necessariamente positivos: “África foi o continente que durante a década de 80, não 

conseguiu fazer quase nada como deve ser” [Lister, 1997; 147].  

A “década perdida” do desenvolvimento ficou caracterizada pela política de 

abertura dos mercados africanos às exportações e investimentos europeus. A influência 

na gestão macroeconómica cresceu como nunca, associada directamente às políticas de 

estabilização e ajustamento estrutural do Banco Mundial (BM) e do Fundo Monetário 

Internacional (FMI). No final da década, Lomé IV era negociada como um mecanismo 

de ajuda ao ajustamento estrutural. A Comissão Europeia (CE) aceitou a fórmula do BM 

e do FMI mesmo com grandes dúvidas acerca do seu valor e dos seus verdadeiros 

efeitos para o desenvolvimento dos países que levassem a cabo o conjunto de medidas 

previstas. A Comunidade Europeia podia ter escolhido outra opção. Em 1989, a 

Comissão Económica para África, das Nações Unidas, apresentou um enquadramento 

alternativo: African Alternative Framework to Structural Adjustment Programmes for 

Socio-Economic Recovery (AAF-SAP). Os indicadores da África Subsaariana eram uma 
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desilusão e os próprios relatórios das instituições financeiras internacionais admitiam 

que o ajustamento estrutural “funcionava melhor” em países como a Tailândia e a 

Turquia do que no Gana [Lister, 1997; 115-116]. Poderia ter havido mais cautela nas 

recomendações da CE para o início da década de 90.  

 

1.5 Década de 90 – um novo contexto internacional e a consagração da 

União Europeia  

 

A década de 90 foi em diversos sentidos uma época de mudança da geografia política 

mundial e do pensamento político-económico. Nestes anos, a liberalização económica e 

política convencia cada vez mais pensadores e políticos que era o caminho certo para o 

desenvolvimento. O fim da Guerra Fria ajudava a acreditar nesta receita que os países 

em transição iam experienciar com diferentes consequências. A conclusão da Ronda do 

Uruguai, que reformou como nunca o sistema comercial mundial, e a criação da 

Organização Mundial de Comércio (OMC) também contribuíram para uma nova 

conjuntura. Ao longo da década, foi surgindo a necessidade de adaptar a política de 

cooperação para o desenvolvimento ao novo contexto internacional [Hamburger, 1998; 

13]. 

Na década de 90, a UE não era apenas o maior doador para os países África-

Caraíbas-Pacífico (ACP), mas também para muitos (principalmente os Africanos) o 

maior parceiro comercial. Era necessário mudar a estratégia de cooperação, olhar para a 

relação como uma parceria entre iguais e não apenas doador-receptor e adaptar os 

princípios e objectivos aos novos assuntos da agenda internacional. Face às 
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consequências óbvias do “Consenso de Washington”
3
 como enquadramento para o 

desenvolvimento, a Europa ganhava espaço para promover uma abordagem própria, um 

“ajustamento com rosto humano”. A partir deste momento, começa a surgir uma 

atenção especial às redes de protecção social das camadas mais vulneráveis da 

população. 

A nova abordagem europeia não pretendia substituir o entendimento promovido 

pelo BM e FMI, mas antes procurar emendar algumas medidas. Deste modo, alguns 

princípios podem ser identificados como características desta visão europeia: a adopção 

de medidas deve ser consistente com o desenvolvimento de acções a longo-prazo; 

deverá ser atribuída uma atenção especial a mecanismos de protecção, valorizando a 

dimensão social do desenvolvimento; a implementação de acções deve ser realizada 

segundo um ritmo realista; cada país tem a sua própria realidade e é necessário olhar 

para as especificidades de cada um; os Programas de Ajustamento Estrutural devem ser 

gerados internamente e não impostos externamente como a panaceia do 

desenvolvimento, e por último, é vital valorizar a dimensão regional do ajustamento. No 

início da década de 90, a Comunidade não dispunha sequer de uma base própria de 

estudos sobre o desenvolvimento, revelando-se incapaz para promover uma verdadeira 

alternativa nova e concreta, acabando por se reduzir à sugestão de uns simples retoques 

na definição das políticas de cooperação.  

Nos primeiros anos da década de 90, começaram a surgir algumas iniciativas de 

redesenho dos princípios e prioridades da cooperação para o desenvolvimento. Em 

Novembro de 1991, o Conselho aprovou uma resolução sobre “Direitos Humanos, 

Democracia e Desenvolvimento” que indicava o respeito pelos direitos humanos como 

                                                
3 Ver Anexo I: O Consenso de Washington. 
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um requerimento necessário para atingir um desenvolvimento sustentável e equilibrado. 

A partir deste momento, os direitos humanos tornaram-se critério nas relações e na 

atribuição de APD [McMahon, 1998, 20]. 

Em 1992, aprovou-se no Conselho Europeu de Lisboa uma Declaração que é 

resultado não só deste Conselho mas também da Declaração de 1991 acima referida. 

Este documento fazia o diagnóstico da situação nos PED, chamando a atenção para o 

facto de continuarem a enfrentar diversos problemas. Uma grande proporção continuava 

a enfrentar pobreza severa, fome, doença e analfabetismo. Estes problemas foram 

diagnosticados como resultado de um crescimento económico negativo e de uma 

distribuição de rendimentos desigual, e eram exacerbados pelo rápido crescimento da 

população. O processo de desenvolvimento era também minado pela fraca posição 

social da mulher e por problemas ambientais. O Conselho reconheceu ainda com esta 

Declaração os tremendos desafios que muitos países enfrentavam devido à questão da 

dívida externa. Esta Declaração veio identificar os problemas e servir como mapa para o 

leque de actividades dos próximos anos. O desenvolvimento sustentável, a especial 

atenção às necessidades dos parceiros, em especial dos mais pobres e a ênfase na 

erradicação da pobreza foram as linhas mestres definidas [McMahon, 1998, 20].  

O apoio dado aos PED deveria ser concebido cada vez mais em função das suas 

necessidades e potencialidades do que definidos pelos interesses dos doadores. A ajuda 

deveria focar os segmentos mais pobres da população e ser atribuída tendo em conta 

critérios relacionados com boas práticas de democracia, boa governação e ajustamento 

estrutural. A condicionalidade política aliava-se à económica na definição das parcerias 

de cooperação. 
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A política de desenvolvimento passou a fazer parte das políticas gerais da 

Comunidade, do pilar comunitário (acquis communautaire) com a introdução de uma 

nova parte do Tratado da União Europeia, também conhecido como Tratado de 

Maastricht. Em 1992, este documento consagra a dimensão política da “União 

Europeia” e representa também um importante avanço para a política de cooperação 

para o desenvolvimento pois vem definir os objectivos desta [Hamburger, 1998; 13-14].  

Assim, apresentaram-se como principais linhas orientadoras: o desenvolvimento 

económico e social sustentável dos PED (e em particular dos mais necessitados), a 

campanha contra a pobreza e a integração suave e gradual dos PED na economia 

mundial. A nível geral, definiu-se a importância do desenvolvimento e consolidação da 

democracia e do Estado de direito e o respeito pelos direitos humanos e liberdades 

fundamentais. O ambiente e a segurança alimentar, tópicos considerados relevantes uns 

anos antes, não foram incluídos.  

No entanto, não foram feitas alterações na Parte IV de Roma, perdendo-se uma 

oportunidade de alinhar a cooperação com os territórios ultramarinos e associados com 

os novos objectivos traçados.  

O artigo 130.ºu apela a uma maior coordenação da política de cooperação com 

outras políticas mas não fala da articulação da política de cooperação da Comunidade 

com as implementadas individualmente pelos Estados-membros. O artigo 130.ºv apenas 

pede coordenação de políticas e consultadoria em relação aos programas de ajuda. Não 

se prevê mecanismos de acção conjunta embora se sugira que a Comissão poderá tomar 

iniciativa na matéria. O Tratado de Maastricht veio enquadrar a política comunitária no 

âmbito da participação nos fóruns internacionais. O artigo 130.ºu (1) chama a atenção 

para o facto de a Comunidade ter em conta os compromissos e objectivos que foram 
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aprovados no contexto das Nações Unidas e outras organizações internacionais 

competentes [McMahon, 1998, 18-19].  

O Tratado de Maastricht e o de Amesterdão (1997) definiram as responsabilidades 

da Comunidade em função dos princípios dos 4C’s: coerência (entre as políticas com 

impacto em países terceiros e com os objectivos da cooperação para o 

desenvolvimento), complementaridade (entre as acções da Comunidade e os Estados-

membros), coordenação (entre Estados-membros e Comunidade) e consistência (entre a 

Política Externa de Segurança e Defesa e a política de cooperação para o 

desenvolvimento) [Van Reisen, 2007; 47]. 

 

1.6 Uma avaliação de quatro décadas de cooperação 

 

O documento Development Cooperation Policy in the run-up to 2000 conhecido como 

Horizon 2000 fez uma análise da política de cooperação da Comunidade e apresentou 

como principais conclusões: que os países pobres continuavam a enfrentar imensas 

dificuldades e que a Ajuda tinha sido medíocre ou tinha mesmo falhado o alcance dos 

seus objectivos. Alertou também para a perda de importância geoestratégica da África 

Subsaariana com o fim da Guerra Fria, o que legitimou de certo modo o aumento da 

condicionalidade. A terceira grande crítica foi a necessidade de existir maior 

coordenação dentro da Comunidade, em matéria de cooperação para o desenvolvimento. 

Este documento chamou à atenção para a importância de um verdadeiro contrato de 

parceria, embora não tenha feito nenhuma referência à continuação de Lomé [Lister, 

1997; 136-137]. 
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Durante as primeiras quatro décadas de cooperação para o desenvolvimento da 

Comunidade (até ao virar do milénio), a relação com os PED (em especial com África) 

chegou a ser vista como um dos campos mais dinâmicos de todas as políticas da UE. A 

Convenção de Lomé chegou a ser, por diversas vezes, descrita como “um modelo para a 

cooperação para o desenvolvimento” [Lister, 1998; 17]. Em última análise, Lomé podia 

até nem ser um modelo de cooperação mas sempre foi uma forma de garantir uma 

continuidade no diálogo político. A Convenção teve também a capacidade de se ir 

integrando nos regimes e entendimentos internacionais que foram surgindo (acolheu 

novos conceitos como os direitos humanos, a boa governação, democracia e Estado de 

direito, por exemplo). Este aspecto positivo de adaptação e mudança face a novos 

assuntos da agenda internacional, também tem a sua expressão através da maneira que a 

sucessora Cotonou integrou os ODMs. 

Apesar destas virtudes, muitas críticas são apontadas às Convenções. Por exemplo, 

embora Lomé até estipulasse que os Estados deveriam determinar os princípios, 

estratégias e modelos para as suas economias e sociedades (em pleno exercício de 

soberania), a dependência financeira face à Ajuda da Comunidade e os empréstimos do 

BM e FMI, não deram espaço para surgirem alternativas ao entendimento ideológico 

predominante a nível internacional internacionais [Lister, 1997; 117]. 

Se for feita uma análise mais concreta aos instrumentos de cooperação, também 

não faltam críticas. A título de exemplo, os mecanismos STABEX E SYSMIN, cujo 

objectivo era proteger os PED dos choques externos a que certos produtos estão sujeitos 

no mercado internacional (agrícolas e minerais, respectivamente), tinham demasiados 

problemas operacionais e anomalias. Estes fundos poderiam ter sido utilizados de outra 

forma mais eficiente. Em Outubro de 1994, o co-Presidente da Assembleia Conjunta 
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ACP-UE, considerou em relação ao STABEX e SYSMIN que “hoje, apercebemo-nos 

com algum ressentimento, que nenhuma destas políticas [de desenvolvimento] teve 

sucesso”[Lister, 1997; 130]. Outra crítica que se aponta quando se olha para a qualidade 

da cooperação para o desenvolvimento da UE, é que os técnicos da CE não eram peritos 

nem tinham conhecimentos suficientes acerca de um conjunto de assuntos (género, 

redução da pobreza, ambiente e população, por exemplo) [Lister, 1998; 28].    

Os insucessos e fracassos levaram à chamada “fadiga da Ajuda”, que se acentuou 

na década de 90, expressando-se por um clima de pessimismo dentro da comunidade 

política e académica. No mundo dos analistas das questões de desenvolvimento, tem-se 

verificado constantemente uma grande desilusão e um enorme criticismo em relação ao 

sistema de Lomé [Lister, 1997; 137].  

Apesar de ainda existir uma certa persistência no orgulho comunitário em torno da 

Convenção, na década de 90, debatia-se a continuação desta. Tendo em conta todos os 

novos desafios, questionava-se qual seria o seu formato, área geográfica que abrangeria 

e que nível de desenvolvimento deveriam ter as partes da Convenção. Em 1994, Peter 

Pooley da Direcção Geral (DG) Desenvolvimento afirmava que “provavelmente não 

existirá convenção de Lomé no final do século”
4
. Quais eram as razões para este 

pessimismo? O fim do colonialismo, a ausência da disputa ideológica da Guerra-Fria, a 

fadiga da Ajuda? Só que não eram apenas estes os argumentos que explicavam a 

existência de uma política de cooperação para o desenvolvimento. A erradicação da 

pobreza, a protecção ambiental e o desenvolvimento social eram cada vez mais 

pertinentes [Lister, 1997; 140]. 

 

                                                
4 Tradução da autora. No original: “Probably, Lome Convention will not exist by the end of the century”. 

[Lister, 1997; 137] 
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1.7 O novo milénio 

 

Alguns analistas chegaram a anunciar o fim das relações UE-ACP mas na viragem do 

milénio entrou em vigor a Convenção de Cotonou que acabou por suceder a Lomé IV-

bis, cuja dimensão política é de enorme importância.  

 Cotonou é uma parceria entre os Estados-membros da UE e os países ACP, 

identificados no mapa seguinte. 

 

Figura 2: Mapa países ACP 

 

 

Fonte in: BlankMap-World in: http://www.nationmaster.com/encyclopedia/ACP-countries  

A Convenção de Cotonou tem como principais pilares: uma abordagem estratégica da 

cooperação centrada na questão da pobreza, um aprofundamento da dimensão política 

(direitos humanos, democracia, primado da lei e boa governação), uma participação 

acrescida que inclua actores não-estatais, um novo quadro de comércio que permita a 

integração mundial dos PED, uma melhoria da cooperação financeira através da reforma 

da programação e dos instrumentos (envelopes financeiros a longo-prazo e envelope 

não programável a utilizar apenas para emergências). Cotonou estipulou a criação da 

EuropeAid, a harmonização da programação, a simplificação e o alinhamento de 

procedimentos e sistemas entre parceiros. Estas últimas medidas tinham como objectivo 

http://www.nationmaster.com/encyclopedia/ACP-countries
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reformar a gestão da Ajuda. Novos instrumentos também foram criados como o apoio 

ao orçamento e a abordagem sectorial integrada (SWAP) [Afonso, 2006; 3]. 

A nível interno da UE, o Tratado de Nice, em vigor desde Fevereiro de 2003, 

introduziu um novo título: “Cooperação com países terceiros” concebido 

essencialmente para os países de Leste que compunham o Pacto de Varsóvia, uma vez 

que não se aplica aos países em desenvolvimento. O projecto do Tratado Constitucional 

de 2004 também fazia a distinção clara entre a cooperação com países em 

desenvolvimento e os outros [Van Reisen, 2007; 48]. Desde finais da década de 90, a 

UE começou a dar mais importância a outras regiões, principalmente o Mediterrâneo, a 

América Latina e os países em transição da Europa Central e de Leste e da ex-URSS 

[Hamburger, 1998; 12]. A viragem do milénio foi sinónima de um afastamento em 

relação a África Subsaariana, não só pela desilusão em relação aos resultados de 

desenvolvimento deste continente mas também devido ao crescente consenso europeu 

em relação a dar prioridade aos “vizinhos próximos” 

Quando se assinou a convenção de Cotonou, em 2000, já se verificava uma erosão 

da utilidade das preferências com os países ACP devido aos diversos acordos que a UE 

foi assinando com países terceiros. As relações comerciais também se complicaram com 

a crescente criação de medidas alfandegárias relacionadas com questões de higiene e 

segurança alimentares. Cotonou tem a duração de 20 anos mas este ano, 2008, vive a 

prova de fogo de se tornar compatível com as regras da OMC, nomeadamente através 

da assinatura de Acordos de Parceria Económica. (APE). 

As negociações para o Tratado de Nice terminaram em Dezembro de 2000 e o 

documento final foi assinado em Fevereiro de 2001 e posteriormente seguiu-se o 

processo de ratificação. Três meses antes da conclusão das negociações, em Setembro, 
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tinha-se realizado a Cimeira do Milénio, na qual foi apresentada a Declaração do 

Milénio (documento base da definição dos oito Objectivos de Desenvolvimento do 

Milénio-ODMs). A erradicação da pobreza já era desde a década de 90 um objectivo 

prioritário da política de cooperação para o desenvolvimento e depois da aprovação na 

Assembleia Geral da ONU dos ODMs, a UE continuou a reafirmar politicamente este 

entendimento. 

Ironicamente, à medida que as bases formais da cooperação para o 

desenvolvimento se tornaram mais orientadas para a questão da pobreza, as estatísticas 

demonstram que os programas se afastaram dos países mais pobres. A explicação deste 

fenómeno tem como base a mudança nas prioridades geoestratégicas desde 1989. Em 

1990, a percentagem da ajuda da Comunidade a países de baixo rendimento era de 70%, 

descendo para apenas 38% em 2001. Novos assuntos estavam no topo da agenda, 

principalmente desde Setembro de 2001, como as questões da migração, segurança e 

terrorismo [Van Reisen, 2007; 51]. 

O Tratado de Lisboa, assinado em Dezembro de 2007, poderia representar uma 

grande oportunidade de reforma institucional. A criação do Alto Representante da 

União para os Assuntos Externos e Política de Segurança e do Serviço Europeu de 

Acção Externa pode ter algum impacto na política de desenvolvimento da UE. Este será 

o único momento até à revisão financeira em 2014 que pode ajudar a promover a 

coerência entre a política de desenvolvimento e as outras políticas de acção externa. No 

entanto, existem também alguns receios acerca das consequências da entrada em vigor 

do Tratado de Lisboa, depois de ratificado por todos os 27 Estados-membros. 

Nomeadamente, o facto de o número de comissários sofrer uma redução de 27 para 18, 

o que pode levar à extinção do Comissário para o Desenvolvimento [BOND, 2008]. 
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Actualmente, a política de desenvolvimento da UE está claramente incluída como 

uma competência da Comunidade, em todos os Tratados. “A política de cooperação 

para o desenvolvimento continua a ser a dimensão mais forte da política externa da UE 

em termos de competência, afectação de recursos e capacidade administrativa para 

implementação” [Van Reisen, 2007; 50]. 

Na passagem para o novo milénio, muitos foram os problemas associados ao 

desenvolvimento da África Subsaariana que ficaram por resolver, nomeadamente, a 

questão da dívida, a auto-suficiência na produção alimentar ou o alcance do 

desenvolvimento industrial. No entanto, alguns avanços, por parte dos países africanos, 

são dignos de registo como é o caso da valorização e aceitação do sector e 

investimentos privados como motor de desenvolvimento (pelo menos em termos de 

princípios). Também houve um reconhecimento da importância do ajustamento 

estrutural, da segurança alimentar e do respeito pelos mecanismos de mercado. A União 

Europeia também aprendeu algumas lições para o novo milénio: tem de assumir um 

papel de parceiro global e de inovar no financiamento e no tipo de projectos em que 

investe. “A ajuda da UE não pode ser apenas uma nota de rodapé das políticas do BM e 

do FMI”[Lister, 1997; 141]. 

 

1.8 Da CEE ao novo milénio 

 

O colonialismo europeu em África era já uma realidade na altura do Tratado de Roma. 

Na sua definição foram incluídos interesses de alguns membros fundadores que eram 

também metrópoles e que não queriam ver os seus territórios ultramarinos e associados 

excluídos do processo. 
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 No entanto, na década de 60 não havia ainda previsto a cooperação para além 

destes parceiros. A vaga de independências que se verificou nessa época transformou a 

realidade das relações internacionais e exigiu mais à política de cooperação da CEE. 

Yaoundé foi a resposta encontrada. 

 Na década de 70, o alargamento, nomeadamente ao Reino Unido, trouxe novos 

desafios tais como a inclusão dos membros da Commonwealth. Foi acordada a 

Convenção de Lomé que previa um novo conjunto de instrumentos e uma nova maneira 

de ver a política de cooperação para o desenvolvimento. 

 A década de 80 ficou marcada a nível interno da CEE pelo alargamento a 

Portugal e Espanha (e pela inclusão dos seus interesses em territórios em África e na 

América Latina). A nível externo, foi a época do Ajustamento Estrutural e de uma visão 

liberal e económica do processo de desenvolvimento. 

Nos anos 90, começou a surgir uma visão europeia que embora timidamente 

começou a ganhar relevo internacionalmente. A cooperação para o desenvolvimento 

carecia de uma perspectiva mais humana e social. 

O Tratado de Maastricht institucionalizou a União Europeia e foi um marco 

importante na política de cooperação. Novos temas foram considerados uma prioridade 

política (como os Direitos Humanos) e começou-se a dar especial atenção a questões 

como a coordenação da Ajuda e a coerência política, por exemplo. 

Com a viragem do milénio, a UE encontrou em Cotonou um novo enquadramento 

para as suas relações com os países ACP, em particular com a África Subsaariana. Esta 

Convenção, ainda em vigor, incorporou os ODMs como linha orientadora. Veio tentar 

dar resposta às críticas que surgiram da avaliação de várias décadas de cooperação e 

ajudar a ultrapassar a “fadiga da Ajuda”. 


