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Ano Europeu para 
o Desenvolvimento

Num momento de crise económica em que existe a tentação de os Europeus se concentrarem nos 
seus próprios problemas, a União Europeia está a virar a sua atenção política para os países em 
desenvolvimento, de acordo com o lema — «O nosso mundo, o nosso futuro, a nossa dignidade». 
Prevê-se que 2015 seja um ano decisivo a nível mundial, com a data-limite para a realização 
dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, a cimeira extraordinária das Nações Unidas, em 
setembro de 2015, sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável e a conferência de Paris 
sobre o clima, em dezembro.

A origem do ano
Desde 1983, a UE tem designado um tema como destaque para cada ano, com o objetivo de sensibilizar 
o público para esse tema específico e transmitir uma mensagem forte sobre o seu significado político. 
Em muitos casos, a essa designação seguiram-se novas ações europeias ou legislação sobre os domínios 
pertinentes. Até à data, a maior parte dos anos europeus tem-se centrado em temas sociais importantes 
no interior da UE; o Ano Europeu para o Desenvolvimento (AED) é o primeiro a incidir sobre a ação externa 
da UE.
Embora a ideia de um ano consagrado às questões do desenvolvimento, que remonta a 2010-2011, 
seja atribuída à Plataforma Letã da Cooperação para o Desenvolvimento, que faz parte da associação 
de ONG CONCORD, e ao Comité Económico e Social Europeu (CESE), conquistou gradualmente apoio 
interinstitucional generalizado.

A contribuição chave do Parlamento Europeu
O PE desempenhou um papel fundamental para que esta ideia desse fruto: a sua resolução de 23 de 
outubro de 2012 sobre uma agenda para a mudança contém uma recomendação específica no sentido de 
designar 2015 Ano Europeu para o Desenvolvimento.
Esta recomendação foi, posteriormente, secundada pelo Presidente do Parlamento, numa carta dirigida 
ao Presidente da Comissão e coassinada pelo Presidente do CESE, que solicitava o seu apoio à proposta de 
designação de 2015 como Ano Europeu para o Desenvolvimento.
Com base numa proposta da Comissão apresentada em julho de 2013, o Parlamento, em 2 de abril, e depois 
o Conselho, em 14 de abril de 2014, aprovaram formalmente a decisão de designar 2015 «Ano Europeu 
para o Desenvolvimento». O PE acentua, na sua resolução, que 2015 é o momento ideal para apresentar os 
resultados da política europeia de desenvolvimento, que conta com o vasto apoio dos cidadãos europeus 
em termos gerais, embora pouco saibam sobre os pormenores. A ideia para o lema do ano foi ativamente 
promovida e defendida pela Comissão do Desenvolvimento e o respetivo relator, que sublinhou que a ideia 
de «dignidade humana» como principal preocupação da cooperação para o desenvolvimento deve estar 
no centro do Ano Europeu para o Desenvolvimento. Os deputados frisaram igualmente que o ano poderá 
contribuir para uma compreensão mais ampla da coerência das políticas para o desenvolvimento, com o 
objetivo de reduzir os impactos negativos das políticas não orientadas para o desenvolvimento nos países 
em desenvolvimento, e para promover junto dos cidadãos da Europa e dos países em desenvolvimento 
um sentimento comum de responsabilidade, solidariedade e oportunidade, num mundo em mutação 
e cada vez mais interdependente. Além disso, sublinharam a necessidade de envolver plenamente as 
organizações da sociedade civil e os países parceiros nas atividades do ano. A questão da interdependência 
global deverá ser uma das prioridades centrais, para ilustrar que a política de desenvolvimento é mais do 
que mera assistência, e para promover o envolvimento direto, bem como a reflexão crítica, em prol do 
desenvolvimento. Os deputados salientaram ainda a necessidade de sensibilizar o público para todas as 
formas de discriminação entre homens e mulheres, como obstáculo ao desenvolvimento.
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Os três objetivos oficiais do AED 2015: 
1.  Informar os cidadãos europeus sobre as atividades de cooperação para o desenvolvimento levadas 

a cabo pela UE e pelos Estados-Membros,
2.  Fomentar a participação direta, o pensamento crítico e o interesse ativo na cooperação para o 

desenvolvimento entre os cidadãos da UE e as partes interessadas,
3.  Sensibilizar o público para os benefícios da cooperação para o desenvolvimento da UE e da 

interdependência global, e permitir uma maior compreensão da necessidade de coerência das 
políticas para o desenvolvimento.

Organização do AED
O AED será constituído por vários eventos e ações (prémios, concursos escolares, campanhas publicitárias, 
debates, eventos desportivos, etc.) que terão lugar a nível europeu e nacional, no âmbito de programas de 
trabalho nacionais, com a participação de organizações da sociedade civil e de outras partes interessadas. 
Todos os eventos terão por base a identidade visual da campanha, o lema e o calendário temático: 12 
temas fornecerão a estrutura para os eventos organizados à escala europeia, nacional e local. Janeiro foi 
dedicado ao tema «A Europa no mundo» e fevereiro à «Educação», março incide sobre «As mulheres e as 
jovens», abril sobre a «Saúde», maio sobre «Paz e segurança», junho sobre «Crescimento verde sustentável, 
emprego digno e empresas», julho sobre «As crianças e os jovens», agosto sobre «Ajuda humanitária», 
setembro sobre «Demografia e migração», outubro sobre «Segurança alimentar», novembro sobre 
«Desenvolvimento sustentável e ação climática» e dezembro sobre «Direitos humanos e governação».
O AED tem o seu próprio sítio Web, acessível a todos os parceiros, bem como meios de comunicação social 
e um grupo de partes interessadas gerido pela Comissão Europeia.

Eventos emblemáticos
Os eventos incluem uma ação de lançamento em Riga (organizada pela Presidência letã do Conselho) em 9 
de janeiro, um evento cultural realizado em 17 de janeiro, um evento de género na Letónia em 2 de março, 
as Jornadas Europeias do Desenvolvimento em 2 e 3 de junho, bem como uma sessão de encerramento 
organizada pela Presidência luxemburguesa, em 8 de dezembro. Além disso, o Comité das Regiões está a 
organizar as «jornadas da cooperação descentralizada», a realizar em 1 e 2 de junho, em Bruxelas, com 800 
a 1 000 participantes, muitos dos quais deverão provir de países em desenvolvimento.

A participação do Parlamento Europeu
A Comissão do Desenvolvimento do PE contribuirá para vários eventos do AED, que incluem um painel 
de alto nível durante as Jornadas Europeias do Desenvolvimento, um debate sobre as raparigas enquanto 
agentes de desenvolvimento durante as jornadas «portas abertas» do PE, em maio de 2015, um evento na 
EXPO 2015 em Milão e uma reunião interparlamentar de comissões com os parlamentos nacionais sobre 
os objetivos de desenvolvimento pós-2015, que se realizará no final do ano.

Impacto esperado num contexto político difícil
Prevê-se que 2015 seja um ano decisivo para a cooperação para o desenvolvimento, com o acordo 
esperado para a cimeira especial de setembro de 2015 sobre o desenvolvimento sustentável acerca de 
um novo conjunto de objetivos comuns para substituir os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio no 
período pós- 2015. Terão igualmente lugar vários outros eventos potencialmente decisivos, como a terceira 
conferência internacional sobre o financiamento do desenvolvimento, em julho de 2015, e a Conferência 
sobre as Alterações Climáticas (COP 21), em dezembro, em Paris. A nível operacional, assistimos a crises 
humanitárias crónicas num Médio Oriente desestabilizado pela guerra civil na Síria e a escalada do Estado 
Islâmico, juntamente com a epidemia de ébola e diversos conflitos em África. Tudo isto significa que a 
solidariedade internacional continua a ser essencial num mundo globalizado e volátil. O AED tem um papel 
importante a desempenhar neste contexto, mediante a mobilização de um forte apoio público para os 
principais compromissos que venham a ser necessários, apesar do contexto de crise económica na Europa.
De acordo com Linda McAvan (S&D, Reino Unido), presidente da Comissão do Desenvolvimento do PE, 
«2015 constitui uma oportunidade para discutir a política de desenvolvimento da UE, partilhar histórias 
sobre o que já foi alcançado, sobre os progressos efetuados em matéria de Objetivos de Desenvolvimento 
do Milénio e a verdadeira diferença que estas realizações fizeram no terreno, nos países mais pobres do 
mundo. Porém, não pode ser apenas sobre realizações passadas e discursos empolgados. 
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2015 deve ser igualmente um ano de ação ao nível do desenvolvimento, para que deixe um legado real para 
o desenvolvimento.» Embora a UE continue a ser o maior doador de ajuda pública ao desenvolvimento 
(APD), as questões relacionadas com a fragmentação da ajuda (devido a uma coordenação insuficiente 
entre a UE e os Estados-Membros), a por vezes fraca coerência entre as diferentes políticas da UE e, em 
especial, o fosso entre autorizações e pagamentos que afeta a execução do orçamento da UE, colocam 
desafios à credibilidade da UE como um dos principais agentes de desenvolvimento.
O AED pode, por conseguinte, servir de impulso para melhorar a coordenação entre a cooperação para o 
desenvolvimento europeia e nacional através de um mecanismo vinculativo proposto pelo PE, e reforçar 
a coerência das políticas para o desenvolvimento (ou seja, tendo mais em conta o impacto sobre o 
desenvolvimento das outras políticas da UE), bem como encontrar novas fontes de financiamento para o 
desenvolvimento.

Leitura adicional
M Latek, “The challenge of coordination of EU development policies”, EPRS, janeiro de 2015.
A Brown and E Hefer (editores), “Our Collective Interest: Why Europe’s problems need global solutions and 
global problems need European action”, European Think Tanks Group, setembro de 2014.
Trata-se de uma versão atualizada, na sequência do lançamento do AED 2015, de uma nota de “At a glance» 
publicada em janeiro.
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