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3. Objectivo 8 – a parceria global para o desenvolvimento 

 

Este Capítulo aborda o papel e contributos da UE em relação aos ODMs, em particular 

ao Objectivo 8. 

Será feita uma abordagem ao que se entende por parceria global para o 

desenvolvimento, em particular a parceria UE-África Subsaariana, reflectindo-se acerca 

dos princípios orientadores desta, com especial enfoque na questão da coerência. 

Posteriormente, será feita uma análise da contribuição da UE nas três grandes temáticas 

do Objectivo 8: Comércio, Sustentabilidade da Dívida e Ajuda Pública ao 

Desenvolvimento.  

 

3.1Parceria global e a relação UE-África Subsaariana 

 

Desde a Convenção de Yaoundé que o conceito de parceria sempre foi importante nas 

relações da UE com os PED e, em particular, com a África Subsaariana, pelas fortes 

ligações históricas e culturais. A Comunidade tem sido pioneira em algumas questões, 

nomeadamente, na sua definição do formato da parceria (por exemplo, a existência de 

assembleias parlamentares conjuntas) e no desenvolvimento (embora limitado) de uma 

relação com base na reciprocidade e na responsabilização mútua.  

A actual parceria política de Cotonou pode, no entanto, estar ameaçada pelos 

novos movimentos que atravessam as fronteiras tradicionais do grupo ACP. Por um 

lado, a NEPAD, que junta toda África e a sua aliada União Africana podem levar ao 

afastamento de interesses africanos através dos canais tradicionais ACP. Por outro, pode 

ter o efeito de reforçar a relação ACP (ainda considerada importante na cena 
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internacional) como um todo por transmitir uma posição mais forte e coerente [Engel e 

Maxwell, 2003; 11-12]. 

A parceria ACP tem sido muito mais estimulada quando comparada com uma 

possível relação mais directa entre UE e África Subsaariana, através nomeadamente da 

UA. Um maior enfoque regional em África está presente no discurso mas o diálogo 

mais próximo não tem sido uma prioridade política vísivel nos últimos anos com a 

excepção recente da Cimeira UE-África de 2007. Mesmo assim, vozes da sociedade 

civil já começaram a cobrar promessas assumidas e não cumpridas na declaração final 

desse evento. 

Especificamente, a parceria entre UE e África Subsaariana deveria ser centrada 

no objectivo de reduzir e possivelmente erradicar a pobreza. Tal prioridade está 

intimamente ligada aos objectivos do desenvolvimento sustentável e da integração na 

economia mundial. Esta parceria, à semelhança da parceria global para o 

desenvolvimento, deve guiar-se segundo o princípio da solidariedade, reconhecendo que 

as IFI e as organizações globais existem para o bem comum. Outro princípio orientador 

deve ser o da subsidariedade, segundo o qual a responsabilidade pela decisão e acção 

reside ao nível mais próximo do problema e que, portanto, a decisão política deve ser 

feita com base nas realidades locais. [CIDSE, 2005; 39]. 

Segundo a “Declaração Política acerca das Necessidades de Desenvolvimento de 

África” da Assembleia Geral da ONU, produzida durante o Fórum de Alto Nível das 

Nações Unidas acerca dos ODMs em Setembro de 2008, os Estados-membros 

comprometem-se a reforçar a parceria global com base nos valores comuns, na 

responsabilização mútua e na determinação de agirem colectivamente para um futuro 

comum. Para tal, todos têm responsabilidade em conseguir mobilizar recursos para 
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acabar com a fome e a pobreza, promovendo o desenvolvimento de África [ONU-AG, 

2008]. 

Mais e melhor Ajuda é extremamente importante mas por si só, não é suficiente 

numa parceria que tenha como prioridade que os países em desenvolvimento consigam 

atingir os ODMs em 2015. Além da questão da dívida e dos assuntos comerciais, é 

necessário analisar outras áreas que também têm impacto na política de 

desenvolvimento e perceber de que modo outras políticas podem ajudar no alcance dos 

Objectivos. Teoricamente, “a relação entre a campanha contra a pobreza e os outros 

objectivos de desenvolvimento da política de cooperação é óbvia” [Mcmahon, 1998; 

21].  

Neste sentido, “a importância do Objectivo 8, é que implica que os países ricos 

se certifiquem como as suas políticas e práticas estão a contribuir para a cooperação 

para o desenvolvimento e para o alcance dos ODMs, e que actuem”
 1

 [CIDSE, 2005; 5]. 

Para a UE, a coerência política é uma obrigação estabelecida no Artigo 178 do 

Tratado da União Europeia. O Tratado de Lisboa, ainda em fase de ratificação, afirma 

este compromisso de forma mais clara, no futuro artigo III 292: “A União deverá 

assegurar a consistência de diferentes áreas da sua acção externa e entre estas e outras 

políticas”, e no artigo 316: “A União deverá ter em conta os objectivos da cooperação 

para o desenvolvimento nas políticas que implementa, que possivelmente afectem os 

países em desenvolvimento”.  

Da Agenda de Lisboa (Conselho de Lisboa, Março de 2000) emergiu uma 

grande vontade política de tornar a UE numa economia altamente dinâmica e 

competitiva, através da liberalização de mercados e de uma maior flexibilidade do 

                                                
1 Tradução da autora: "The importance of MDG8 is that it requires richer countries to assess how their 

policies and practices are contributing to development cooperation and the achievement of MDGs, and 

then to act. 
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mercado de trabalho. O alcance desta estratégia não é aqui objecto de estudo mas é 

relevante apontar o que Aktinson chamou de “capítulo que falta” na Agenda de Lisboa 

(the missing chapter) – a ausência de qualquer referência do impacto desta política nos 

países em desenvolvimento.  

Os efeitos podem ser positivos: um maior crescimento na Europa pode estimular 

a procura das exportações em África bem como uma aposta nos sectores de tecnologia 

de ponta pode levar a uma alteração nos termos de troca favorável aos países em 

desenvolvimento. No entanto, se a maior flexibilidade do mercado laboral de que se fala 

levar a uma redução dos salários e tornar a Europa mais competitiva em sectores de 

tecnologia pouca avançada, então esta opção levará a uma redução da procura de 

produtos dos países em fase de industrialização.  

Os Planos Nacionais de Inclusão Social anunciados pela Agenda de Lisboa são 

resultado da percepção das consequências sociais das alterações no mercado de 

trabalho. No entanto, as opções políticas, resultado deste Conselho, afectam pessoas 

além das fronteiras comunitárias e esses efeitos não estão considerados [Atkinson, 2005; 

15-16]. 

As políticas da Comissão contemplam já um compromisso de coerência da 

Ajuda, no entanto, é ainda necessário avaliá-las no contexto dos ODMs. A UE 

identificou alguns domínios prioritários em que se pretende alcançar maiores sinergias 

com os objectivos da política de desenvolvimento, nomeadamente, no comércio, 

ambiente, alterações climáticas, segurança, agricultura, pescas, dimensão social da 

globalização e emprego/trabalho digno, migração, investigação e inovação, sociedade 

da informação, transportes e energia.  
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Em matéria de comércio, a Comunicação 513 de 2002: “Comunicação sobre 

Comércio e Desenvolvimento” estipula que a UE pretende obter resultados sustentáveis 

e propícios ao desenvolvimento com as negociações da Agenda de Desenvolvimento de 

Doha e dos Acordos de Parceria Económica. Existe a vontade política de melhorar o 

SGP, com o objectivo de aumentar as exportações dos países em desenvolvimento para 

a UE, nomeadamente através do programa Everything But Arms [CE, 2005c; 18]. 

Voltaremos à questão do comércio mais à frente. 

Quanto à política ambiental, a UE tem tentado liderar a nível mundial os 

esforços para travar os padrões de consumo e produção não sustentáveis (como 

aconteceu no encontro do G8, no início de Junho). Outro objectivo é ajudar os países 

em desenvolvimento a aplicarem os acordos multilaterais sobre o ambiente. A UE 

continuará a levar a cabo iniciativas e políticas que tenham em vista a criação de 

condições favoráveis aos mais pobres e reforçará a integração das questões ambientais e 

climáticas nas suas próprias políticas. As alterações climáticas são também consideradas 

como um domínio prioritário, no qual a UE reconhece que atenuar o seu impacto é um 

dos maiores desafios actuais em matéria de ambiente e desenvolvimento. Para atingir 

progressos no alcance dos ODMs também será necessário conseguir aplicar o Protocolo 

de Quioto e dar um novo impulso às negociações sobre as medidas a implementar, após 

2012, no âmbito do processo da ONU sobre as alterações climáticas.  

Ao nível do domínio da segurança, a UE pretende abordar este tema como um 

programa complementar ao desenvolvimento. O objectivo é quebrar o ciclo vicioso: 

“pobreza, guerra, degradação do ambiente e precarização das estruturas políticas, 

sociais e económicas”. Vai continuar a dar uma especial atenção às questões de boa 

governação e Estados Frágeis, através da adopção de uma postura mais firme perante os 
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parceiros mais debilitados. A questão do controlo das exportações de armas fabricadas 

na UE também é bastante sensível e deveras importante quando se fala de coerência nas 

opções políticas [CE 2005c]. 

Na área da agricultura, a UE vai continuar a prosseguir os seus esforços com o 

objectivo de limitar as distorções comerciais causadas pela polémica Política Agrícola 

Comum (PAC) e ajudar no desenvolvimento do sector agrícola dos países em 

desenvolvimento. O facto de a agricultura não estar referida nos ODMs não é inocente e 

nesta matéria existem lobbies muito fortes. De 2000 a 2005, a UE aumentou o 

investimento em subsídios para os agricultores europeus em 37 mil milhões de dólares 

americanos, o que por si só, representa mais do dobro do valor da Ajuda de 2003. Para 

além destes apoios, existe ainda um conjunto de barreiras como as regulamentações 

sanitárias, alimentares, as regras de origem e outras que distorcem ainda mais a 

qualidade da relação entre os parceiros, não sendo um sinal de uma parceria genuína 

[CIDSE, 2005,8]. 

Nos restantes domínios, o discurso político optimista continua: nas pescas 

deverá haver uma exploração racional e sustentável dos recursos, emprego e trabalho 

digno para todos, sinergias entre migração e desenvolvimento, promoção dos ODMs 

nos programas de investigação e inovação da UE, combate à divisão digital, promover a 

interconexão de redes e infra-estruturas e satisfação sustentável das necessidades 

energéticas dos países em desenvolvimento. Uma vez mais, os documentos não 

expressam o “como” fazer isto. Há exemplos de projectos a nível micro nestas matérias 

mas o seu impacto a nível macro é pouco expressivo bem como o seu efeito 

multiplicador de boa prática. Também tem sido difícil promover uma verdadeira 

coerência política entres todas estas áreas referidas. 
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Progressos têm sido feitos e o Objectivo 8 tem sido um grande impulso em 

conseguir alertar para a necessidade de coerência entre todas as políticas e os objectivos 

associados à redução da pobreza. No entanto, os interesses próprios são ainda a causa de 

a mudança ser tão lenta [CIDSE, 2005, p.5]. 

Construir uma verdadeira parceria para o desenvolvimento terá de ter em conta 

esta questão da coerência política entre todos os domínios da UE e uma especial atenção 

às questões do Comércio, Sustentabilidade da Dívida e Ajuda Pública ao 

Desenvolvimento. 

 

 

3.2 Parceria Global - Comércio, Sustentabilidade da Dívida e Ajuda 

Pública ao Desenvolvimento  

 

Existe actualmente um consenso no discurso da cooperação para o desenvolvimento 

assente essencialmente no compromisso dos Objectivos de Desenvolvimento do 

Milénio.  

Uma vez que, como mencionado no início, o Objectivo 8 é aquele em que a 

contribuição da UE pode ter um impacto mais directo no seu alcance, vale a pena 

aprofundar um pouco mais. O Comércio, a Sustentabilidade da Dívida e a Ajuda são os 

três temas “quentes” em torno dos quais se espera que a parceria global se organize.  
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3.2.1 Comércio 

 

Quer o Comércio, quer a Ajuda, em diferentes momentos da história do 

desenvolvimento já conquistaram e perderam a confiança política como remédios santos 

para a pobreza. Neste momento, tudo indica que andam de mãos dadas. Parece que o 

comércio pode contribuir para o alcance dos ODMs devido ao seu impacto no 

crescimento económico. “A introdução do comércio nas estratégias de desenvolvimento 

é também, cada vez mais, reconhecida como um contributo para a redução da pobreza” 

[Afonso, 2006; 1]. 

Um dos argumentos para este casamento entre a Ajuda e o Comércio é que, 

embora importantes, não nos podemos cegar apenas pelos ODMs e esquecer a 

importância do sector produtivo e da criação de infra-estruturas na promoção do 

desenvolvimento e na erradicação da pobreza. A UE está sensibilizada para esta 

matéria, daí a sua parceria com a UA-NEPAD na construção de infra-estruturas em 

África. 

Existe o entendimento que, para atingir resultados mais positivos na área do 

comércio, é necessário um especial enfoque nos países mais pobres, nomeadamente na 

África Subsaariana, que podem ainda não estar preparados para a competitividade 

internacional quando se verificar a liberalização do mercado. O comércio por si só não 

resolve nada mas a abertura gradual de mercado e o apoio à criação de excedentes são 

deveras importantes na definição de uma estratégia coerente de desenvolvimento.  

A UE tem assumido historicamente diferentes estratégias na área do comércio, 

na convicção de que este continua a ser a ferramenta mais importante para acelerar a 

redução da pobreza.  
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O principal enquadramento comercial da relação UE-África Subsaariana é o 

Acordo de Cotonou. A política comercial da UE pode contribuir para a integração dos 

PED no sistema internacional através de uma estratégia coerente definida a três níveis: 

multilateral (que continua a principal área), bilateral e outras medidas autónomas. 

A nível multilateral, o lançamento da Agenda de Doha para o Desenvolvimento 

(no âmbito da OMC), tem como objectivo aumentar a possibilidade dos PED em 

aproveitarem as oportunidades do sistema comercial multilateral. Assim, esta Agenda 

pretende melhorar as condições de acesso ao mercado e facilitar a liberalização 

comercial. 

Neste contexto, a UE tem um conjunto de propostas em diversas questões para 

contribuir para esses objectivos. As principais prioridades da Comunidade registam-se 

nomeadamente ao nível: da redução mais justa de tarifas para os PED para um melhor 

acesso ao mercado da UE dos seus produtos industriais; do reconhecimento da 

necessidade de Tratamento Especial e Diferenciado para os PED na área da agricultura; 

do apoio ao reforço das capacidades domésticas dos PED no sector dos serviços; da 

reforma das regras do sistema de comércio internacional e da capacitação institucional e 

de definição de políticas nos PED [CE 2005d]. 

Multilateralmente, a UE deve continuar a: reforçar o diálogo com os países do 

Sul, nomeadamente no contexto da Ronda de Doha; facilitar o apoio para a integração e 

ajustamento na área comercial; continuar o financiamento de iniciativas de assistência 

comercial (TRA - trade related assistance) como o Global Trust Fund entre regiões ou 

em cooperação com agências multilaterais; e apoiar os arranjos especiais e 

diferenciados para a África Subsaariana, no âmbito da OMC [CIDSE, 2005, 33].  
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A nível bilateral, o exemplo mais relevante do trabalho que tem sido feito pela 

UE em relação à África Subsaariana é o processo de negociação e implementação dos 

APE. Se é algo positivo ou não para o desenvolvimento da região é uma questão que 

divide académicos e políticos mas é certamente um processo que não é reversível neste 

momento. Resta tentar explorá-lo da forma mais vantajosa para a África Subsaariana. 

Os APE podem ser considerados instrumentos importantes para o 

desenvolvimento devido à ênfase na promoção da integração regional, reforço de 

mercados regionais e instituições, promoção do desenvolvimento institucional, 

diversificação e criação de excedentes para um aumento das exportações [CE, 2005c, 

18]. As negociações têm sido longas e intensas durante este ano de 2008 mas a 

implementação dos APE não será fácil. Existem diferentes níveis de desenvolvimento e 

diferentes necessidades dos países parceiros que não são tidas devidamente em conta. 

Existem ainda outros entraves, como a necessidade de ajustamento por parte dos ACP 

(em particular da África Subsaariana), as implicações para as relações comerciais entre 

os PED e a compatibilidade dos APE com os processos de integração regional. Este 

último entrave é de maior relevância para os países das Caraíbas e Pacífico, para os 

quais pode haver maior interesse em aceder aos mercados dos EUA e da Austrália, do 

que ao da Comunidade Europeia. No entanto, para a África Subsaariana, a UE continua 

a ser um parceiro mais apetecível [Engel e Maxwell, 2003, p.8-9]. 

No contexto dos APE, a reciprocidade no caso dos países desta região poderá ser 

prejudicial e, nesse sentido, o compromisso de redução de tarifas deve ser diferenciado. 

A UE tem noção dos desafios que alguns parceiros enfrentam e já assumiu que irá 

providenciar Ajuda para o comércio, em especial para compensar os custos de 

ajustamento aos APE. O problema é que financiar a sustentabilidade destes custos 
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poderá representar uma diminuição dos fundos atribuídos para o alcance dos ODMs 

[Stocker e Reisen, 2006; 3]. Para além do afastamento dos fundos da prioridade da 

redução da pobreza, para alguns, o próprio FED não seria sequer capaz de responder 

eficaz e prontamente às necessidades de assistência em situações de ajustamento, que 

requerem uma resposta rápida [Goodison, 2007; 259]. 

Para além destas prioridades e iniciativas a nível multilateral e bilateral, a UE 

tem desenvolvido esquemas unilaterais de acesso preferencial no âmbito do Sistema 

Generalizado de Preferências. O SGP da UE é o maior em relação aos sistemas dos 

países desenvolvidos, tendo atingido em 2003 um total de 52 mil milhões de euros em 

importações e ao longo dos anos tem permitido uma maior participação dos PED em 

geral na fatia das importações da Comunidade. Após a sua criação em 1995 e reforma 

em 2005, foi anunciado o SGP + direccionado aos países mais vulneráveis e que 

abrange cerca de 7.200 produtos. Outro compromisso político para melhorar as 

condições de acesso e parceria é a iniciativa “Tudo Menos Armas” – Everything But 

Arms. A nível internacional, tem-se também verificado esta tendência (embora modesta) 

de abrir os mercados e reduzir ou mesmo terminar com as tarifas e outras barreiras aos 

produtos dos PED, como é visível na figura que se segue. 

 



Objectivo 8 – a parceria global para o desenvolvimento 

64 
 

Figura 4: Proporção de importações dos países desenvolvidos proveniente dos 

países em desenvolvimento (excluindo armas e petróleo), livre de direitos 

aduaneiros e média das tarifas dos países desenvolvidos em relação a produtos 

especiais dos países em desenvolvimento - 2000-2006 (em percentagem) 

 

Fonte: MDGs Report 2008 in: 

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/The%20Millennium%20Development%20Goals%20Report%202008.pdf  

 

 

A criação de arranjos de comércio livre e os consequentes compromissos políticos que 

têm de ser assumidos em diversas áreas do comércio e da liberalização de serviços, 

podem levar África a uma “relação de dependência, alguns diriam neo-colonial, com a 

Europa” [Goodison, 2007a; 247-248]. Se a UE pretende que os APE sejam uma 

ferramenta para a transformação económica de África, então terá de dar maior 

importância à estrutura e ao conteúdo dos acordos, de forma a potenciar os benefícios 

de longo-prazo, reduzir os custos de transição e ajustamento, promovendo as condições 

para uma parceria mais genuína [Goodison, 2007; 257]. 

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/The%20Millennium%20Development%20Goals%20Report%202008.pdf
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3.2.2 Sustentabilidade da Dívida 

 

A meta 15 dos ODMs apela explicitamente aos países credores que encontrem uma 

solução compreensiva, de modo a tornar sustentável (a longo-prazo) a dívida dos países 

em desenvolvimento [CE, 2005c, 69]. 

Ao BM e FMI é apontada a responsabilidade por continuarem a levar os países 

endividados para regimes fiscais austeros e complexos, conduzindo-os à implementação 

de políticas pouco populares (nas áreas da privatização e liberalização). Alguns países 

desenvolvidos e PED argumentam mesmo que muitos desses empréstimos feitos pelas 

IFI têm sido pouco sensatos, levando à própria acumulação da dívida. Durante a Guerra-

Fria foram atribuídas grandes quantias de dinheiro aos PED, como mecanismo das 

esferas de influência das grandes potências e, hoje em dia, quem paga são as populações 

que nada têm a ver com esses interesses e compromissos [OXFAM, 2005; 4]. 

O cancelamento da dívida é importante mas não é o mesmo que os fluxos reais 

de Ajuda que são transferidos para os países pobres. Uma das questões mais polémicas 

em relação ao alívio da dívida é que muitos Estados contabilizam esta operação como 

APD, o que segundo o CAD-OCDE não devia acontecer, até porque pode conduzir ao 

crowding out dos fundos que deviam ser investidos em projectos e programas. A UE 

devia tratar a questão do cancelamento da dívida como algo adicional [CIDSE, 2005; 7].  

Observando a Figura 5, é possível verificar o peso dos fundos relacionados com 

a Dívida em relação aos outros da política de cooperação a nível internacional. Podemos 

verificar um aumento nos últimos anos mas convém termos algum cuidado nesta leitura, 
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uma vez que se é identificada enquanto APD, pode representar na realidade uma 

diminuição do investimento real em projectos de cooperação para o desenvolvimento. 

 

 

Figura 5: APD dos países CAD-OCDE, 1990-2007 

 

 
Fonte: MDGs Report 2008 in: 

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/The%20Millennium%20Development%20Goals%20Report%202008.pdf  

 

 

Segundo o relatório do Secretário-Geral: “In Larger Freedom: Towards Development, 

Security and Human Rights for All”: “para seguirmos em frente, temos de redefinir a 

sustentabilidade da dívida [de acordo com o Consenso de Monterrey], como o nível de 

dívida que permita a um país alcançar os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 

em 2015, sem um aumento da dívida”
2
 [ONU, 2005;7]. 

                                                
2 Tradução da autora: “To move forward, we should redefine debt sustainability as the level of debt that 

allows a country to achieve the Millennium Development Goals and reach 2015 without an increase in 

debt ratios.” 

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/The%20Millennium%20Development%20Goals%20Report%202008.pdf
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 A dívida é uma parte vital no alcance dos ODMs pelo facto de aliviar os 

orçamentos dos PED e porque a solução desta questão é um teste à genuidade do 

compromisso de parceria. 

Desde a crise que surgiu na década de 80, que a UE e a comunidade 

internacional procuraram várias soluções: Iniciativa Brady, alguns arranjos do Clube de 

Paris e, desde 1996, a iniciativa dos Países Pobres Altamente Endividados (PPAE) e 

mais recentemente (2006) a Iniciativa Multilateral para o Alívio da Dívida (IMAD)
3
. 

PPAE envolve credores de diferente natureza: bilaterais, multilaterais e 

comerciais. A iniciativa foi revista em 1999, pelo encontro do G8 na Colónia, Alemanha 

e pressupõe três fases: primeiro, os países têm de se qualificar para a iniciativa (os seus 

níveis de dívida têm de ser considerados insustentáveis pelo BM e FMI, com base na 

relação entre estes e as receitas de exportação e Produto Nacional Bruto - PNB); 

segundo, os países têm de preparar um Plano Nacional de Redução da Pobreza (PNRP) 

interno e dá-se início ao alívio da dívida; terceiro, esse Plano Nacional é completado 

com base em consultas à sociedade civil e são estabelecidas algumas condições (como a 

implementação de um programa do FMI) e o país chega ao “ponto de conclusão”, 

quando parte da dívida é finalmente cancelada [OXFAM, 2005;4]. 

A UE deveria estar mais atenta, na sua parceria com a África Subsaariana para o 

círculo vicioso a que tais iniciativas conduzem os beneficiários. As reformas aplicadas 

(fruto da condicionalidade imposta) levam, muitas vezes, ao agravamento da situação 

fiscal e consequentemente à contracção de novos empréstimos. O debate acerca da 

política de cooperação para o desenvolvimento pode ter evoluído muito desde 1996, ano 

                                                
31996 - Heavily Indebted Poor Countries (HIPC); 2006 - Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI). 
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do lançamento da iniciativa PPAE, mas a abordagem dos governos credores e das IFI de 

Bretton Woods estagnou no tempo. 

Desde o PPAE, verificaram-se vários avanços: o Consenso de Monterrey trouxe 

o compromisso de criar uma nova parceria para o desenvolvimento entre os chamados 

países ricos e países pobres; houve um ciclo enorme de conferências da ONU que 

estabeleceram planos de acção (em diversas áreas desde o desenvolvimento sustentável 

até aos direitos das mulheres); os doadores começaram a valorizar a questão da 

“ownership”; as próprias IFI pensaram em reformar os seus sistemas de empréstimos; e 

os governos concordaram em estruturar o trabalho das Nações Unidas e o seu, em torno 

da Declaração do Milénio e realizar esforços para atingir os oito ODMs [OXFAM, 

2005, 5-6]. No entanto, há largos anos que a maioria das iniciativas se tem revelado 

pouco adequadas à realidade dos parceiros e falhado em serem uma solução para a 

sustentabilidade da dívida ou estarem alinhadas com os ODMs. Por exemplo, na 

iniciativa PPAE, para se aferir a sustentabilidade da dívida os métodos utilizados não 

têm em consideração indicadores de desenvolvimento humano. A sustentabilidade da 

dívida deveria ser também calculada tendo em conta as receitas disponíveis para o 

governo e a relação custo-benefício entre as obrigações relacionadas e o financiamento 

da luta contra a pobreza [CIDSE, 2005, 30-31]. 

A UE sempre afirmou o seu compromisso em relação à PPAE e tem feito 

esforços substanciais para garantir a sua implementação. Internacionalmente, esta 

iniciativa tem sido considerada um sucesso no alívio do peso que a dívida e o serviço da 

dívida representam no investimento para o desenvolvimento, como é possível 

verificarmos na Figura 6.   
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Figura 6: Proporção dos pagamentos do serviço externo da dívida, em relação às 

receitas de exportação 1990-2006 (em percentagem) - Países Pobres Altamente 

Endividados (HIPC) e Regiões em Desenvolvimento (Developing Regions) 

 

 

Fonte: MDGs Report 2008 in: 

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/The%20Millennium%20Development%20Goals%20Report%202008.pdf  

 

No entanto, esta figura também demonstra para além do sucesso da iniciativa PPAE, 

que a questão da dívida poderá ter cada vez menos peso. Não só em relação às receitas 

de exportação mas como um instrumento eficaz na luta contra a pobreza. No entanto, 

será que o facto de actualmente o serviço da divida representar quase menos quinze 

pontos percentuais em relação às receitas de exportação do que no início da década de 

90 é motivo para não se investir muito nesta questão? 

A nível da UE a questão da dívida mantém-se na agenda. Vários Estados-

membros acordaram em Barcelona ir além dos critérios da iniciativa PPAE e cancelar 

100% da dívida [CE, 2005c, 70]. Outros são cépticos, uma vez que duvidam que este 

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/The%20Millennium%20Development%20Goals%20Report%202008.pdf
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projecto conduza a uma sustentabilidade da dívida a longo-prazo e porque para os 

países que estão em situação de pós-conflito, é bastante difícil aceder ao programa. Uma 

situação infelizmente comum a vários países da África Subsaariana. 

 A UE poderia assumir um papel mais preponderante nesta matéria, se não 

fossem as divergências internas e as diferentes “velocidades” dos Estados-membros na 

maneira como lidam com a dívida dos países parceiros. 

Assim, a política comunitária tem acabado por optar por uma análise “caso a 

caso” e cujas soluções podem ser desde a suspensão temporária do serviço da dívida 

para países que sofram substancialmente com os choques externos até medidas 

específicas para países recentemente envolvidos em conflitos. As hesitações não 

impedem que a UE seja o maior doador do Fundo PPAE, chegando a existir 

contribuições de membros que nem têm reclamações de dívidas.  

A UE tem algumas iniciativas de cooperação com os parceiros, associadas à 

questão da dívida, nomeadamente através do apoio a programas de desenvolvimento de 

capacidades de gestão da dívida, protecção dos países aos choques externos e apoio na 

dificuldade de acesso à PPAE por parte dos países em situação de pós-conflito [CE, 

2005c, 70/71].   

Na Cimeira UE-África de Dezembro de 2007, último grande fórum entre 

unicamente as duas regiões, os parceiros que acordaram a Estratégia Comum UE-África 

reforçaram a vontade de unir esforços no futuro para manter a dívida a níveis 

sustentáveis e, quando a dívida se tornar insustentável, irão considerar o cancelamento 

desta no âmbito das iniciativas e dos fóruns existentes [UE, 2007, 12]. 
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3.2.3 Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) 

 

O simples aumento do volume da Ajuda não é suficiente, os Estados-membros devem 

aprofundar a coordenação e harmonização de esforços entre os diferentes doadores e 

alinhar estratégias [CE, 2005]. Os compromissos assumidos pela UE nesta matéria estão 

relacionados com várias dimensões da eficácia da Ajuda: ownership, alinhamento, 

harmonização, gestão com enfoque nos resultados e transparência e responsabilização 

mútuas.  

Na avaliação do seu progresso no alcance do Objectivo 8, em matéria de Ajuda, 

a UE utiliza os seguintes indicadores: percentagem da APD em relação ao PNB; 

proporção da APD atribuída a serviços sociais básicos; proporção de Ajuda desligada; 

proporção da APD para países em desenvolvimento interiores; e para pequenos países 

em desenvolvimento insulares [CE, 2005c, 53]. 

Desde 2003, a Comissão começou a utilizar 10 indicadores chave (dos 48 

estabelecidos para avaliar os ODMs) para aferir a performance dos países e das regiões 

a quem tem sido atribuída assistência. Também existem iniciativas dos membros da UE 

que não são mensuráveis pelos indicadores mas que conduzem a um clima favorável 

para o alcance dos ODMs, como é exemplo o apoio ao orçamento. Esta medida permite 

que o próprio parceiro identifique as reais prioridades e afecte os fundos nesse sentido.  

Existe um forte entendimento da necessidade de garantir uma Ajuda com 

qualidade e eficaz. Vários relatórios dos Estados-membros mencionam a coordenação 

das políticas dos doadores, a complementaridade (a fim de evitar duplicação de 

esforços), a harmonização e simplificação dos procedimentos, estratégias e actividades 
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dos doadores, o alinhamento da Ajuda com as prioridades dos países parceiros e a 

partilha de boas práticas, como passos indispensáveis para uma melhor Ajuda. 

A convergência de objectivos ficou expressa no Compromisso de Barcelona que 

apelou à UE e aos seus Estados-membros para que “melhore a eficácia da Ajuda através 

da coordenação e harmonização entre doadores, e que tome passos concretos para este 

efeito até 2004.” Neste sentido, a UE adoptou em Novembro de 2004, o “Plano de 

Acção para a Coordenação e Harmonização”. Esta iniciativa, juntamente com o Fórum 

de Alto Nível de Paris “Eficácia da Ajuda: Harmonização, Alinhamento e Resultados” 

de Março de 2005 são dois momentos fulcrais para o desenvolvimento da qualidade da 

assistência [CE, 2005c, 8-10]. Os compromissos afirmados pela UE foram, 

sucintamente, promover assistência no desenvolvimento de capacidades através de 

programas coordenados e de um aumento dos acordos multi-doadores, canalizar 50% da 

Ajuda pelos sistemas estatais, evitar o estabelecimento de novas unidades de 

implementação, duplicar a percentagem de Ajuda atribuída através do apoio ao 

orçamento ou SWAP e reduzir em 50% o número de missões não coordenadas.  

A nível da complementaridade, coordenação e harmonização, os relatórios 

nacionais de ODMs apontam para uma crescente preocupação em que as estratégias 

tenham como base nos PNRP (ou enquadramentos similares). Estes documentos têm 

sido considerados como as melhores linhas orientadoras para a Ajuda contribuir 

efectivamente para o alcance dos Objectivos (visão da meta-narrativa). A assistência aos 

parceiros chega por vezes a passar não só pela implementação mas pelo próprio desenho 

destes planos.  

As tendências também apontam para a definição cada vez mais precisa dos 

parceiros e áreas a investir, no entanto, uma vez que subsiste a possibilidade de 
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duplicação de esforços, a UE optou pela criação de um Atlas dos Doadores da UE, com 

o objectivo de sumariar as actividades e modalidades dos membros [CE, 2005c, 11]. 

É reconhecido que o desligamento da Ajuda torna-a mais eficiente, reduz os 

custos administrativos e aumenta a ownership dos países em desenvolvimento. 

Actualmente, cerca de 90% da Ajuda total da UE é desligada mas o mesmo não se pode 

dizer da APD de cada Estado-membro [CE, 2005c, 15]. 

Entre a retórica e a prática política sempre existiram hiatos e parece que a 

política de cooperação para o desenvolvimento ainda não tem financeiramente o lugar 

de destaque que merece nem a Ajuda segue o destino anunciado politicamente, como 

sugere o Quadro 1. 

 

Quadro 1: Retrato da Ajuda Pública ao Desenvolvimento da CE 2005-06 

 

Fonte CAD-OCDE in: http://www.oecd.org/dataoecd/61/24/40040006.gif 

http://www.oecd.org/dataoecd/61/24/40040006.gif
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Se dissecarmos os milhões de euros canalizados pela UE para APD, também podemos 

encontrar incongruências em relação ao que se estabelece como prioridade a nível 

sectorial e geográfico (entenda-se serviços básicos e África Subsariana respectivamente) 

e para onde realmente vai o dinheiro. 

Se observarmos os sectores para os quais a maioria da APD é atribuída, 

concluímos que há uma tendência para apostar cada vez mais nos serviços básicos 

embora o investimento em Educação, Saúde e População ainda seja muito baixo. A 

Ajuda de emergência (que pouco impacto tem num verdadeiro desenvolvimento) e o 

perdão da dívida ainda continuam a constituir uma fatia importante. A rubrica 

“Programme Assistance” tem aumentado devido à necessidade de investir e acompanhar 

o desenvolvimento de capacidades dos quadros técnicos locais nas áreas de gestão e 

organização dos meios produtivos e administrativos, essencialmente. 

Embora a África Subsariana apareça como a região mais favorecida pela política 

comunitária de cooperação, os países menos desenvolvidos ainda não são uma 

verdadeira prioridade quer quando analisados em grupo quer a nível individual do 

ranking de maiores receptores. 

Através da Comunicação “Acelerar os progressos na via da realização dos 

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio – Contribuição da União Europeia”, de 12 

de Abril de 2005, a Comissão Europeia apresentou as suas sugestões ao Conselho e 

Parlamento Europeus, em relação ao financiamento. Foi apresentada uma proposta, 

actualmente política oficial, de estabelecer metas percentuais em relação ao PNB para 

os Estados-membros a fim de se obter um objectivo bastante simples: mais recursos. 

Assim, cada um dos “membros velhos” da Comunidade tem de atingir 0,51% PNB até 

2010 e cada um dos “novos membros” (desde 2002) 0,17% até ao mesmo ano. Quatro 
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membros da UE já atingiram a meta dos 0,7% APD/PNB, nomeadamente, a Dinamarca, 

o Luxemburgo, os Países Baixos e a Suécia enquanto outros seis (Bélgica, França, 

Finlândia, Irlanda, Espanha e Reino Unido) estabeleceram metas temporais para 

atingirem este objectivo antes de 2015. No entanto, nem todos os países a nível da UE 

mas também internacional seguem o exemplo e a APD para os PED tem diminuído, 

como demonstra a Figura 7. 

 

Figura 7: APD (ODA) para Países Menos Desenvolvidos (LDC) 

 

 

Fonte: MDGs Report 2008 in: 

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/The%20Millennium%20Development%20Goals%20Report%202008.pdf 

 

A crise dos alimentos e a instabilidade financeira internacional são dois factores com 

enorme peso na inversão da subida dos montantes da APD, verificada até 2004/2005. 

Para 2006, havia o entendimento político de atingir uma média europeia de 0,39% mas 

tal meta não foi alcançada. Espera-se que em 2010 esta média atinja 0,56% PNB total 

dos membros. Se estas metas fossem cumpridas, isto significaria um aumento total da 

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/The%20Millennium%20Development%20Goals%20Report%202008.pdf
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APD da UE de 46 mil milhões de euros em 2006 para 66 mil milhões de euros em 2010, 

e possivelmente atingindo cerca de 84 mil milhões em 2015, de acordo com o Quadro 2. 

 

Quadro 2: Previsão da APD para os Estados-membros da UE 2006/2010/2015 

 

Fonte:  Europe Cares… Financing for Development, in: http://ec.europa.eu/development/ICenter/Pdf/2007/MDGs_depliant_002.pdf#zoom=125 

 

Estima-se que o custo de atingir os ODMs represente um esforço aproximado de 0,5% 

do PNB dos países industrializados, de facto, menos do que os 0,7% proclamados há 

uma geração.  

 

http://ec.europa.eu/development/ICenter/Pdf/2007/MDGs_depliant_002.pdf#zoom=125


Objectivo 8 – a parceria global para o desenvolvimento 

77 
 

3.3 Objectivo 8 - uma visão geral da parceria UE-África Subsaariana 

 

A relação entre as duas regiões sempre teve como canal de diálogo privilegiado o 

regime ACP, embora existam outros espaços e iniciativas paralelos e até certo ponto 

coordenados por uma visão global. 

A UE tem tentado assumir responsabilidade em relação à África Subsaariana 

noutros domínios, para além da política de cooperação, que afectam os resultados dos 

esforços para o desenvolvimento. A coerência política tem tido o seu lugar no discurso 

oficial mas ainda há muitos interesses para ultrapassar para a verificarmos na prática. 

 A UE é um actor relevante nas diferentes dimensões do Objectivo 8 – Comércio, 

Sustentabilidade da Dívida e Ajuda APD. Em relação às questões comerciais tem 

algumas iniciativas como “Tudo Menos Armas” mas o seu grande desafio é a 

negociação e implementação dos APE e como evitar que os custos associados a estes 

acordos não irão afectar os fundos utilizados mais directamente na luta contra a pobreza. 

A Sustentabilidade da Dívida é um assunto presente na agenda para o desenvolvimento 

da UE. Infelizmente, não tem assumido uma distinção clara na contabilização do perdão 

da dívida. Não sendo considerada como um fundo adicional acaba por diminuir o real 

valor da APD investida para o alcance dos ODMs. Devido, em parte, à divisão de 

opiniões internas e ao controlo das soluções por parte das IFI, o papel da UE tem sido 

um pouco tímido. A UE continua a ser o maior doador de APD embora uma análise 

mais discriminada revele que existem algumas incongruências entre as prioridades 

definidas em compromissos internacionais e para onde vão os fundos. Numa fase de 

crise internacional será ainda mais difícil a UE conseguir atingir os seus compromissos 

em relação ao aumento da Ajuda para o alcance dos ODMs. 


