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Conclusões 

 

A política de cooperação da UE sofreu várias mutações ao longo de cinco décadas de 

existência. Inicialmente resumia-se às relações coloniais mas a vaga de independências 

e os alargamentos da própria Comunidade exigiram reformas. As Convenções de 

Yaoundé, Lomé e Cotonou surgiram como resposta a essa necessidade de ajustamento à 

realidade contemporânea. Houve não só a necessidade de encaixar o novo cenário das 

relações internacionais no sistema de cooperação como a exigência de incluir interesses 

dos novos membros que se iam juntando à família europeia. Com o passar dos anos, 

foram-se abandonando modelos de projectos pontuais e de atribuição de grandes 

montantes (como durante o período da Guerra Fria) e a condicionalidade foi crescendo 

ao mesmo ritmo da complexidade dos instrumentos criados (por exemplo STABEX e 

SYSMIN). A definição da política de cooperação para o desenvolvimento da UE foi 

sempre marcada por factores internos e externos. 

 Depois da criação das IFI e da implementação dos Programas de Ajustamento 

Estrutural e já na década de 90, anunciou-se a morte do Consenso de Washington. 

Políticos e cidadãos não recuperaram da década perdida e a fadiga da Ajuda instala-se 

internacionalmente. 

 A definição dos ODMs, resultado da Declaração do Milénio de 2000, foi 

anunciada a alta voz nas instâncias internacionais como o novo consenso para o 

desenvolvimento. Entendido como um paradigma, pressupõe um diagnóstico e uma 

solução de responsabilidades partilhadas entre os actores internos do seu próprio 

desenvolvimento e os actores externos que podem facilitar o processo através da 

mudança das regras do jogo. Todos unidos pelo objectivo máximo de reduzir, e 
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idealmente erradicar, a pobreza. Este novo entendimento alimentou a retórica dos 

decisores políticos da UE, que produziram um conjunto infindável de comunicações, 

resoluções, relatórios e outros documentos em que proclamaram os ODMs como a linha 

orientadora da política de cooperação para o desenvolvimento. Politicamente, os 

Objectivos são a prioridade da política de cooperação para o desenvolvimento da UE. 

 Porém, politicamente a África Subsaariana tinha perdido a sua relevância 

geopolítica ao longo dos anos. Fora do enquadramento ACP, a relação da UE com esta 

região nunca foi muito estimada, com excepção de algumas raras iniciativas (NEPAD e 

Cimeira UE-África) que se tornaram mais relevantes com o surgimento da União 

Africana, já neste milénio.  

 A UE está consciente politicamente para o facto de que a cooperação para o 

desenvolvimento deve ser transversal a todo o seu eixo de acção. A coerência não pode 

ser apenas uma buzz word e é de enorme importância que todas as suas políticas 

comunitárias estejam alinhadas com os ODMs, o que também lhe exige que tenha um 

papel de reivindicação de maior representatividade dos PED nas instituições 

internacionais. 

 Em relação às diferentes dimensões do Objectivo 8, alguns desafios têm-se 

imposto à parceria UE-África Subsaariana. Na área do Comércio, a UE tem algumas 

iniciativas que apresenta como supostas boas práticas de relações comerciais (como o 

Tudo Menos Armas e o SPG+) mas ainda existe a questão dos APE para resolver. Por 

mais que seja um processo irreversível, se a Comunidade não conseguir lidar com as 

diferentes necessidades e os diferentes níveis de desenvolvimento dos parceiros, os 

fundos afectados para os custos de ajustamento vão ser um fardo demasiado pesado que 

poderá retirar apoio directo aos ODMs. Para além desta ameaça ao financiamento da 
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luta contra a pobreza, existem muitas dúvidas acerca das consequências destes acordos 

para o próprio desenvolvimento dos parceiros. A África Subsaariana é foco de grandes 

preocupações pelas suas economias fortemente dependentes de poucos produtos, pela 

existência dos chamados Estados Frágeis, entre outros motivos. 

 A Sustentabilidade da Dívida tem estado na agenda da UE mas as divisões 

internas não lhe têm permitido um papel de liderança. Embora seja o maior doador da 

iniciativa PPAE, o facto de contabilizar o perdão da dívida como APD distorce o seu 

investimento no desenvolvimento e coloca em causa a genuidade do seu compromisso 

não só na sua parceria com a África Subsaariana mas com a própria parceria global para 

o desenvolvimento. 

 A UE é também o maior doador de APD. Tem evoluído bastante nos últimos 

anos ao nível da harmonização da Ajuda, da coordenação de esforços, da inovação de 

instrumentos (SWAP e apoio ao orçamento). No entanto, a Ajuda diminuiu nos últimos 

dois anos, os compromissos de atingir os 0,7% PNB/APD parecem cada vez mais longe 

de serem cumpridos, os fundos não vão para os países menos desenvolvidos e nem 

sempre seguem para os sectores chave indicados pelos ODMs. 

 Se pensarmos em como era a política de cooperação da Comunidade há 50 anos 

facilmente concluímos que houve grandes avanços. Se pensarmos em tudo o que está 

escrito e referenciado nos documentos oficiais (nomeadamente a Estratégia Conjunta 

UE-África, o documento actual que serve de referência na relação entre as duas regiões) 

também facilmente encontramos incoerências entre o que está lá e a prática da política 

de cooperação para o desenvolvimento da UE. Um único exemplo: a África Subsaariana 

é referida diversas vezes como região prioritária mas a agenda da UE continua a 

negligenciar esta parceria. 
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 A UE tem responsabilidade em recuperar África como prioridade. Como tem um 

papel importantíssimo no alcance dos ODMs por parte desta região. As críticas são 

conhecidas bem como o que é preciso mudar. Mais ainda, tem de compreender que o 

seu próprio desenvolvimento depende do desenvolvimento do continente Africano e das 

outras regiões no mundo. 

 Concluindo, os ODMs são o paradigma de desenvolvimento vigente embora a 

sua aplicação na parceria UE-África Subsaariana fique aquém das capacidades da 

potência económica e das necessidades da sua parceira.  
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Anexos 
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Anexo I 

O Consenso de Washington 

The Washington Consensus  

1. Fiscal Discipline Budget deficits, properly measured to include those of provincial 

governments, state enterprises, and the central bank, should be small enough to be 

financed without recourse to the inflation tax. This typically implies a primary surplus 

(i.e., before adding debt service to expenditure) of several percent of GDP, and an 

operational deficit (i.e., disregarding that part of the interest bill that simply 

compensates for inflation) of no more than about 2 percent of GDP.  

2. Public Expenditure Priorities Policy reform consists in redirecting expenditure 

from politically sensitive areas, which typically receive more resource than their 

economic return can justify, such as administration, defense, indiscriminate subsidies, 

and white elephants, toward neglected fields with high economic returns and the 

potential to improve income distribution, such as primary health and education, and 

infrastructure. 

3. Tax Reform Tax reform involves broadening the tax base and cutting marginal tax 

rates. The aim is to sharpen incentives and improve horizontal equity without lowering 

realised progressivity. Improved tax administration (including subjecting interest 

income on assets held abroad – flight capital – to taxation) is an important aspect of 

broadening the base in the Latin context. 

4. Financial Liberalisation The ultimate objective of financial liberalisation is market-

determined interest rates, but experience has shown that, under conditions of a chronic 

lack of confidence, market-determined rates can be so high as to threaten the financial 

solvency of productive enterprises and government. Under that circumstance a sensible 
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interim objective is the abolition of preferential interest rates for privileged borrowers 

and achievement of a moderately positive real interest rate. 

5. Exchange Rates Countries need a unified (at least for trade transactions) exchange 

rate set at a level sufficiently competitive to induce a rapid growth in non-traditional 

exports, and managed so as to assure exporters that this competitiveness will be 

maintained in the future. 

6. Trade Liberalisation Quantitative trade restrictions should be rapidly replace by 

tariffs, and these should be progressively reduced until a uniform low tariff in the range 

of 10 percent (or at most around 20 percent) is achieved. There is, however, some 

disagreement about the speed with which tariffs should be reduced (with 

recommendations falling in a band between 3 and 10 years), and about whether it is 

advisable to slow down the process of  liberalisation when macroeconomic conditions 

are adverse (recession and payments deficit). 

7. Foreign Direct Investment Barriers impeding the entry of foreign firms should be 

abolished; foreign and domestic firms should be allowed to compete on equal terms. 

8. Privatisation State enterprises should be privatised. 

9. Deregulation Governments should abolish regulations that impede the entry of new 

firms or restrict competition, and ensure that all regulations are justified by such criteria 

as safety, environmental protection, or prudential supervision of financial institutions.  

10. Property Rights The legal system should provide secure property rights without 

excessive costs, and make these available to the informal sector.” [Maxwell, 2005] 
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Anexo II 

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio – metas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte IPAD (2008) in: http://www.ipad.mne.gov.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=221&Itemid=253  

 

 

 

Objectivo 1: Erradicar a pobreza extrema e a fome  

Meta 1. Reduzir para metade, entre 1990 e 2015, a proporção de população cujo rendimento é inferior a um dólar 
por dia  

Meta 2. Reduzir para metade, entre 1990 e 2015, a proporção de população afectada pela fome  

Objectivo 2: Atingir o ensino primário universal  

Meta 3. Garantir que, até 2015, todas as crianças, de ambos os sexos, terminem um ciclo completo de ensino 
primário  

Objectivo 3: Promover a igualdade de género e a capacitação das mulheres  

Meta 4. Eliminar a disparidade de género no ensino primário e secundário, se possível até 2005, e em todos os 
níveis de ensino, o mais tardar até 2015  

Objectivo 4: Reduzir a mortalidade infantil  

Meta 5. Reduzir em dois terços, entre 1990 e 2015, a taxa de mortalidade de crianças com menos de 5 anos  

Objectivo 5: Melhorar a saúde materna  

Meta 6. Reduzir em três quartos, entre 1990 e 2015, a taxa de mortalidade materna  

Objectivo 6: Combater o HIV/SIDA, a malária e outras doenças  

Meta 7. Até 2015, parar e começar a inverter a propagação do HIV/SIDA 

Meta 8. Até 2015, parar e começar a inverter a tendência actual da incidência da malária e de outras doenças graves  

Objectivo 7: Garantir a sustentabilidade ambiental  

Meta 9. Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas e programas nacionais e inverter a 
actual tendência para a perda de recursos ambientais  

Meta 10. Reduzir para metade, até 2015, a percentagem de população sem acesso permanente a água potável  

Meta 11. Até 2020, melhorar significativamente a vida de pelo menos 100 milhões de habitantes de bairros 
degradados  

Objectivo 8: Criar uma parceria global para o desenvolvimento  

Meta 12. Continuar a desenvolver um sistema comercial e financeiro multilateral aberto, baseado em regras, 
previsível e não discriminatório  

Meta 13. Satisfazer as necessidades especiais dos Países Menos Avançados  

Meta 14. Satisfazer as necessidades especiais dos países sem litoral e dos pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento  

Meta 15. Tratar de forma integrada o problema da dívida dos países em desenvolvimento, através de medidas 
nacionais e internacionais, por forma a tornar a sua dívida sustentável a longo prazo  

Meta 16. Em cooperação com os países em desenvolvimento, formular e aplicar estratégias que proporcionem aos 
jovens trabalho condigno e produtivo  

Meta 17. Em cooperação com as empresas farmacêuticas, proporcionar o acesso a medicamentos essenciais a 
preços acessíveis, aos países em desenvolvimento  

Meta 18. Em cooperação com o sector privado, tornar acessíveis os benefícios das novas tecnologias, em especial 
das tecnologias de informação e comunicação  

 

http://www.ipad.mne.gov.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=221&Itemid=253
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Anexo III 

A meta narrativa (revista) 

“The meta narrative (revised)  

1. The Millennium Declaration provides the framework for thinking and action on 

international development, beginning with core values like freedom, equality 

and solidarity, and covering peace and security as well as development and 

poverty reduction. 

2. Each of these contributes to the others, and none should be pursued at the 

expense of the others. Security does need attention, but development and 

humanitarian money should not be „raided‟ for that purpose. 

3. Social exclusion is both a cause and a manifestation of poverty. That is why 

action to tackle discrimination and guarantee all forms of rights needs to sit side 

by side with action to increase income. 

4. That is also why growth, even pro-poor growth, needs to be complemented by 

measures to reduce asset and income inequality – equity has an instrumental 

logic (redistribution can make growth easier and poverty reduction faster) but 

also has intrinsic value in a fair global society. 

5. Improving health and education contributes to the progressive achievement of 

economic and social rights as well as to long term reduction of poverty, but 

needs to be balanced against investment in productive sectors, especially those 

(like rural development ) which benefit the poor. An imbalance in public 

expenditure needs to be rectified. 

6. Considered in aggregate, developing countries, and the poor within them, can 

only gain from a long term increase in trade, especially in manufactures and 
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services. However, they should absolutely not be exposed to sudden 

liberalisation without substantial investment in capacity to supply and, equally 

important, a guaranteed safety net against falling prices and import surges. 

Adjustment assistance needs greatly to be increased. 

7. By the same token, market liberalisation within countries will deliver faster 

growth and poverty reduction, provided markets exist and market institutions are 

in place. Where these conditions are not met, prior investments are needed and 

liberalisation should be phased. 

8. Social protection – safeguarding health, nutrition and livelihood - needs to be at 

the heart of poverty reduction strategies. It is right that no country committed to 

universal primary education should be debarred from providing it by lack of 

resources. The same should apply to any country committed to eliminating 

hunger and malnutrition. 

9. Poor countries need well performing public institutions, low levels of corruption 

and high quality service delivery. There are no simple solutions – certainly not 

simple targets – but a combination of results-based approaches, local 

engagement, and, in some cases, the extension of choice, will do the trick. 

10. Poverty Reduction Strategies provide a good vehicle for concentrating the minds 

of developing country governments and their people, as well as donors – and 

should be judged both by their content and by the quality of the political process 

they engender. For example, they should not neglect productive sectors or cross-

cutting issues like rural development. 

11. Aid is essential to the rapid reduction of poverty, especially in the poorest 

countries. The key decision is not about where to target aid – it should always 
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seek out the poor – but rather about how to deploy aid in different kinds of 

environment, including the war-torn and in failed states. 

12. In failed states and poorly performing countries, development, relief and security 

assistance need to find ways to work together, whilst still respecting the 

principles of humanitarian intervention, especially impartiality and neutrality. to 

The most difficult countries to work in need renewed political commitment and 

multiple and carefully coordinated interventions. 

13. The Monterrey commitment increased aid is a good starting point, but further 

commitments will be needed. All developed countries should commit to a 

specific date for reaching 0.7%. 

14. Debt relief is appropriate in some countries, but should not be at the expense of 

aid to other poor countries, some of which have managed to keep debt low. The 

focus needs to be more on the total volume of resources reaching poor countries, 

less on the modality of distribution. 

15. Setting up global and other special funds does little to increase the total volume 

of aid. They therefore have little value-added. 

16. Furthermore, they distort expenditure, make national ownership of budgets more 

difficult, and increase the transactions costs of providing development 

assistance. Earmarking is wrong, and global and other special funds make it 

worse. 

17. Transactions costs would be greatly reduced (and the Rome principles on 

harmonisation made much easier to achieve) if there were fewer bilateral donors 

and if more money was channelled through multilateral agencies. However, 

governance reform should be a pre-condition of any more money going to the 



 

89 
 

World Bank; and, in any case, the UN should take a greater share in order to 

encourage competition in the system. 

18. If the budget processes of developing country governments are to predominate, 

and if those governments are to be accountable to their electorates, most, if not 

all aid should eventually be delivered through budget support. 

19. Donor countries need to strengthen their partnerships with developing countries, 

and in a way which encourages predictability, mutual accountability and 

reciprocal obligations (for example on aid volume). 

20. Rich countries should set more demanding targets for market access and the 

reduction of subsidy distortions; and developing countries should also phase in 

the liberalisation of trade between themselves. [Maxwell, 2005] 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


