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Resumo:  
 
O presente documento examina em pormenor a viabilidade da proposta do Parlamento 
Europeu contida na sua Resolução de 15 de Novembro de 2001 relativa à criação de um 
Fundo de Solidariedade bi-regional União Europeia - América Latina. Essa proposta tem 
vindo a ser reiterada, desde então, em numerosas ocasiões e em diversos fóruns sem que até 
ao momento tivesse sido considerada seriamente nem pela Comissão Europeia nem pelo 
Conselho. Neste contexto, e em vésperas da Cimeira de Viena, o presente documento 
apresenta diversas propostas concretas sobre as linhas básicas que deveriam orientar a criação 
desse fundo, tanto no que se refere à sua estrutura organizativa como em relação aos seus 
aspectos financeiros e âmbito de aplicação. 
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I. ANTECEDENTES DA PROPOSTA 
 
A primeira Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da América Latina e das Caraíbas (ALC) e da 
União Europeia (UE), celebrada no Rio em Junho de 1999, consagrou na sua Declaração final a 
vontade de estabelecer uma Associação Estratégica bi-regional para consolidar e renovar as relações 
entre estas regiões do mundo. A vasta agenda acordada deveria ser traduzir a vontade política em 
propostas concretas de acções específicas e que conferissem um conteúdo real à associação. Na 
perspectiva da segunda Cimeira, realizada em Madrid em Maio de 2002, a Comissão dos Assuntos 
Externos do Parlamento Europeu (PE) preparou um relatório2 que daria lugar à Resolução, aprovada 
em 15 de Novembro de 2001, relativa a uma “Associação global e uma estratégia comum para as 
relações entre a União Europeia e a América Latina”3 na qual se definiam acções a empreender no 
quadro dos objectivos acordados na primeira cimeira.  

                                                 
1 Este relatório foi elaborado segundo as modalidades estabelecidas pela Direcção-Geral das 
Políticas Externas do Parlamento Europeu no Contrato EP/ExPol/B/2005/19. 
2 A Comissão dos Assuntos Externos, Direitos Humanos, Segurança Comum e Política de Defesa elaborou por sua iniciativa 
o denominado Relatório Salafranca, em virtude do nome do relator José Ignacio Salafranca, A5 0336/2001 de 11 de Outubro 
de 2001. 
3 A5-0336/2001, pontos 35-37, pág. 9.  
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Foi nessa altura que surgiu a primeira proposta para a criação de um Fundo de Solidariedade 
bi-regional no contexto do desenvolvimento de uma estratégia comum no domínio social e cultural, 
interno e da justiça e, em especial, da luta contra a pobreza. Este último domínio surgia como o 
objectivo principal da iniciativa, orientada para a gestão e financiamento de programas sectoriais de 
saúde, educação e luta contra a pobreza extrema nas regiões com piores indicadores económicos e 
maiores desigualdade. O Fundo seria o instrumento multilateral através do qual a Comissão assumiria 
o papel de impulsionadora e coordenadora juntamente com os Estados-Membros e os principais bancos 
de desenvolvimento, como o Banco Europeu de Investimento (BEI), o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), o Banco de Desenvolvimento das Caraíbas (CARIBANK), a Corporação 
Andina de Fomento (CAF), o Banco Centro-americano de Integração Económica (BCIE) e o Banco 
Mundial. A acta final da Cimeira de Madrid de 17 de Maio de 2002 não incluiu a proposta de criação 
do Fundo, no entanto mencionou a necessidade de aumentar os fluxos financeiros consagrados a esta 
região com vista à consecução dos objectivos do Consenso de Monterrey 4 e de cooperar estreitamente 
com os organismos financeiros regionais. 
 
A proposta foi reiterada pelo PE em Outubro de 2003 durante os debates sobre o Regulamento relativo 
à Cooperação da Comunidade com os países da Ásia e da América Latina para substituir o 
Regulamento 2258/96 5. Nessa altura, as alterações do PE6 visavam atribuir ao Fundo de Solidariedade 
20 milhões de euros anuais dos 35% das autorizações afectadas à infra-estrutura social, sem aumento 
dos fundos, já que o objectivo era atrair a participação de outros doadores. Além disso, o PE aludia  à 
utilidade deste tipo de um instrumento flexível para actuar em situações de crise na região. 
 
O relatório do PE sobre a proposta de Decisão relativa ao Acordo de Diálogo Político e Cooperação 
entre a Comunidade Europeia (CE) e a Comunidade Andina (CAN)7, de Fevereiro de 2004, lamentou 
a pouca atenção dada à proposta relativa ao Fundo de Solidariedade e destacou que a tendência para a 
redução de recursos na região, tanto por parte da Comissão como de alguns Estados-Membros, 
afectava a credibilidade da aposta europeia com vista a uma associação estratégica e defendia que os 
acordos deviam ser acompanhados de recursos suplementares. O Fundo deveria funcionar como um  
mecanismo de solidariedade financeira na luta contra a pobreza na região. No entanto, a Declaração da 
Cimeira de Guadalajara, de Maio de 2004, limitou-se a reiterar o compromisso relativo ao objectivo de 
atingir 0,7% do PIB em favor da Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) e a melhoria do acesso ao 
financiamento externo das políticas de coesão social. Todavia, foi feita referência às iniciativas 
apoiadas pelo Grupo do Rio para o estabelecimento de mecanismos financeiros inovadores destinados 
a dar resposta às necessidades sociais, à iniciativa da Venezuela para criar um Fundo Humanitário 
Mundial e à do Reino Unido para estabelecer um Fundo Financeiro Internacional. 
 
Por ocasião da próxima quarta Cimeira UE-ALC, a realizar em Viena no mês de Maio, o PE aprovou 
um relatório sobre uma “Parceria reforçada entre a união Europeia e a América Latina”8 no qual apela 
à assunção de compromissos concretos a favor da coesão social, apoiados pela criação de um Fundo de 
Solidariedade bi-regional para a gestão e financiamento de programas sectoriais no domínio da luta 
contra a pobreza extrema, da saúde, da educação, da segurança social e das infra-estruturas que, sem 
necessidade de fundos suplementares, permita incorporar a outros doadores. É recomendado que o 
Fundo seja coordenado pela Comissão em colaboração com os restantes contribuintes e inclua a 
“Facilidade América Latina” do BEI para apoiar a integração territorial e a interconexão de 
infra-estruturas em sectores como a energia, a água, os transportes, as telecomunicações e a 

                                                 
4 Adoptado na Conferência Internacional de Monterrey para o Financiamento do Desenvolvimento, Março de 2002. 
5 Regulamento que não chegou a ser renovado devido à reforma geral dos instrumentos de cooperação. 
6 Relatório A5 0312/2003 final de 8.12.2003, relator Marieke Sanders tem Holte, alteração 56, p. 38 39 e alteração 97, p. 61 e 
62. 
7 Relatório A5 0119/2004 da Comissão dos Assuntos Externos, Direitos Humanos, Segurança Comum e Defesa, de 26 de 
Fevereiro de 2004, relator: José Ignacio Salafranca. 
8 Comissão dos Assuntos Externos 2005/2241(INI), final A6 9999/2006, aprovada em 22.02.2006, relator: José Ignacio 
Salafranca. 
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investigação. Por conseguinte, solicita-se que, no âmbito da Cimeira, seja lançado um estudo de 
viabilidade sobre o Fundo de Solidariedade. 
 
As propostas do PE encontraram eco em algumas instâncias políticas latino-americanas. Inicialmente o 
Grupo do Rio manifestou o seu interesse9, mas atraíram sobretudo a atenção das reuniões 
interparlamentares bi-regionais. Aquando da reunião da Conferência interparlamentar 
eurolatino-americana, realizada em Puebla de 17 a 19 de Março de 2004, em preparação da Cimeira de 
Guadalajara, os representantes políticos aprovaram um conjunto de orientações que incentiva a 
inclusão na associação de um novo modelo de cooperação destinado a resolver o problema das 
assimetrias e a apoiar as políticas públicas e iniciativas privadas com vista à integração económica. 
Propunha-se que a criação do Fundo de Solidariedade bi-regional contribuísse para a concretização do 
objectivo fome 0 a nível mundial, mas também para a integração física e de infra-estruturas, para além 
de prever a possível integração de fundos e iniciativas internacionais como o Protocolo de Quioto. 
Para a fase inicial, era proposto um orçamento anual mínimo de 500 milhões de euros dos quais 30 
proviriam do orçamento comunitário e o restante de outras instituições e países doadores. 
 
Também a XVIII Assembleia Interparlamentar entre o PE e os Parlamentos regionais da América 
Latina, realizada em Lima em de Junho de 2005, apoiou as Orientações de Puebla e inseria a criação 
do Fundo de Solidariedade bi-regional no contexto das iniciativas inovadoras de financiamento do 
desenvolvimento. Esse apoio foi reiterado no encontro entre parlamentares europeus e mexicanos, 
realizado no México em Outubro de 2005. 
 
II. O CONTEXTO DAS NOVAS INICIATIVAS DE FONTES INOVADORAS DE 
FINANCIAMENTO 
 
A Declaração do Milénio, adoptada pela Assembleia-Geral em Setembro de 2000, para além de 
estabelecer os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) para os 15 anos seguintes, apelou ao 
aumento das contribuições dos doadores e à melhoria da qualidade dos instrumentos utilizados. Os 
estudos realizados demonstram que, se não houver um aumento dos fluxos financeiros em prol do 
desenvolvimento e da sua eficácia, não é possível obter os resultados previstos10. Na perspectiva do 
duplo objectivo de, por um lado, encontrar novas fontes de financiamento e, por outro, melhorar a 
eficácia da ajuda, a comunidade internacional pôs em marcha iniciativas de concertação a nível 
internacional, algumas de carácter político e outras de índole mais operacional. 
 
Na linha do aumento de recursos, a primeira manifestação com vista a um novo compromisso 
internacional teve a sua expressão no Consenso de Monterrey, adoptado em Março do 2002, para dar 
uma resposta global aos problemas do financiamento em prol do desenvolvimento. O documento final 
da Conferência apelava à adopção de medidas concretas para se atingir 0,7% do PIB e aumentar a 
eficiência da APD mediante, nomeadamente, a harmonização de procedimentos, a fim de reduzir as 
despesas das operações, flexibilizar os intercâmbios, utilizar instrumentos mais adaptados às 
necessidades dos países em desenvolvimento e facilitar a previsibilidade dos recursos, em particular 
através do recurso ao apoio orçamental e à coordenação. A utilização de fontes inovadoras de 
financiamento afigura-se útil na perspectiva de mobilizar recursos financeiros suplementares. 
 
A Declaração de Genebra relativa às Acções Contra a Fome e a Pobreza, foi assinada em Janeiro de 
2004 pelos presidentes de Brasil, do Chile e da França, posteriormente pela Espanha, recebendo 
igualmente o apoio do Secretário-Geral das Nações Unidas11. Para lhe dar seguimento foi constituído 
um grupo técnico encarregado de explorar novas formas de financiamento suplementar, com vista à 

                                                 
9 Na XVII Cimeira presidencial do Grupo do Rio em Cusco, realizada em 24 de Maio de 2003, foi aprovada a iniciativa 
relativa ao estabelecimento de mecanismos financeiros inovadores para aumentar os recursos disponíveis destinados a 
projectos regionais. 
10 O relatório sobre o Desenvolvimento Humano 2005, considera que a diminuição do do financiamento para cobrir as 
necessidades se situava entre 5 000 e 7.000 milhões US$, pág. 88. 
11 Em 20 de Dezembro de 2004, realizou se em Nova Iorque a Cimeira Mundial contra a Fome e a Pobreza por iniciativa dos 
Presidentes do Brasil, do Chile, da França e da Espanha que contou com o apoio do Secretário-Geral da ONU. 
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erradicação da fome e da pobreza, o qual apresentou um relatório12 com uma série de instrumentos 
inovadores tais como: a criação de um imposto de 0,01%13 sobre as operações financeiras, nacionais e 
internacionais; um imposto de 1% sobre o tráfico de armamento; um fundo financeiro internacional 
mediante emissão de dívida pública; a emissão especial de direitos especiais de cobrança (DEC); a luta 
contra a evasão e os paraísos fiscais; a canalização das remessas dos emigrantes; as contribuições 
voluntárias através de cartões de crédito e os fundos de investimento éticos. As duas primeiras 
propostas exigem um consenso global que ainda não foi alcançado14 e o estabelecimento de complexas 
medidas de controlo para a sua execução (OLIVIE, I;2004), embora existam propostas de medidas 
impositivas mais simples de aplicar, como a emissão de bilhetes de avião, que contam com um certo 
apoio a nível internacional15. Por seu turno, a emissão de DEC exigiria uma reforma da 
regulamentação em matéria de emissões do Fundo Monetário Internacional (FMI) difícil de operar16. 
Desejada, porém longe de ser alcançada, é a possibilidade de erradicar a evasão fiscal que inicialmente 
exigirá também recursos adicionais para que possam ser estabelecidas as medidas apropriadas. 
 
A iniciativa britânica relativa à criação do Fundo Financeiro Internacional, tem por objectivo 
antecipar os futuros recursos dos orçamentos de cooperação dos doadores, recorrendo ao mercado 
financeiro para acelerar os pagamentos e atender às necessidades actuais. Com este sistema, os 
compromissos seriam vinculativos para os doadores, obter-se-ia uma liquidez imediata muito maior e 
aumentaria a previsibilidade de pagamento. No entanto, a iniciativa tem os seus opositores dado que, 
por um lado, antecipar compromissos futuros pode travar a pressão sobre alguns doadores 
relativamente ao objectivo de alcançar 0,7% do PIB destinado à APD e, por outro, introduz incógnitas 
sobre o que ocorrerá se, na altura dos pagamentos, não tiverem sido atingidos os objectivos de 
desenvolvimento, uma vez que os orçamentos serão absorvidos pela amortização dos créditos 
(VERON, J.B; 2005 ) e, por conseguinte, a disponibilidade de recursos diminuirá. Estas críticas e 
outras referentes aos critérios de afectação dos recursos fazem com que o projecto tenha sido posto em 
causa, sendo é provável que o seu alcance fique limitado17. Apesar disso, o relatório do 
Secretário-Geral da ONU sobre a aplicação do Consenso de Monterrey 18 insistiu na sua aplicação 
imediata, tendo sido realizados para o efeito os respectivos estudos de viabilidade. De igual modo, 
considera que os “encargos de solidariedade” constituem um bom instrumento complementar que não 
exige uma aplicação universal, embora tal fosse desejável. 
 
É ainda necessário analisar os potenciais efeitos das novas propostas e avaliar o risco de excessiva 
desagregação de fontes19. Entretanto, há outras iniciativas destinadas a aumentar a eficácia das 
contribuições tradicionais dos doadores graças a mecanismos financeiros de coordenação. A título de 
exemplo cita-se o seguinte: 
 
A iniciativa apresentada pelo Presidente da Venezuela, Hugo Chavez, na Conferência de Monterrey de 
2002, para criar o Fundo Humanitário Mundial, com vista a proporcionar aos países em 
desenvolvimento uma nova linha de financiamento destinada à luta contra a pobreza. A proposta, 
inicialmente apoiada por Cuba, recebeu também o apoio da CAN20, do Grupo dos 77 21 e de Espanha 

                                                 
12 Action Against Hunger and Poverty: Report of the technical Group on innovative Financing Instruments, Setembro de 
2004. 
13 Inspirado na taxa Tobín, mas de aplicação mais ampla e com finalidade de cobrança exclusivamente, não reguladora dos 
movimentos de capitais. 
14 A Declaração de Paris, na sequência do relatório, foi assinada por 110 países, mas não continha compromissos concretos. 
Além disso não contou com a participação de grandes doadores como os Estados Unidos ou o Japão 
http:/www.mre.gov.bri/ingles/política _ externa/temas _ agenda/acpf/final _ declaration.doc. 
15 Os ministros das finanças da UE acolheram favoravelmente esta proposta. 
16 Meter B. Clark e Jacques J. Polak em International Liquidity and the role of the SDR in the international monetar System, 
documento de trabalho do FMI WP/02/217 (Dezembro de 2002) fizeram uma primeira proposta que não chegou a ser 
discutida a fundo nas instituições. 
17 O critério de afectação com base no PIB dos países não é bem visto por dois países de rendimento médio como Brasil e o 
Chile,  líderes da iniciativa, havendo propostas para a  limitar a África. 
18 “Consenso de Monterrey: estado de aplicação e futuras iniciativas ” 59º período de sessões, 1.06.2005, A/59/822 
19 Documento de trabalho da Comissão “New Sources of financing for Development:A review of options” SEC(2005)467. 
20 Conferência de Ministros de os Negócios Estrangeiros e da Defesa da CAN, realizada em Lima a 17 de Junho de 2002, e 
Declaração do Conselho Presidencial Andino de Guayaquil de 26 de Julho de 2002. 
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22, entre outros. A Declaração de Caracas de Cooperação Sul-Sul, de 17 de Julho de 2003, recomendou 
ao Secretariado Permanente do Sistema Económico Latino-americano (SELA) que estudasse a 
viabilidade da proposta e a Cimeira extraordinária das Américas, realizada em 13 de Janeiro de 2004 
em Monterrey, registou a iniciativa. Um instrumento anterior que recebeu um novo impulso foi o 
Fundo Especial para as Caraíbas, o qual tinha sido criado em Dezembro de 1996 pelo Conselho de 
Ministros da Associação de Estados das Caraíbas (AEC), a fim de financiar projectos com recursos 
extra-orçamentais. Uma outra experiência recente que mais êxito obteve em termos de mobilização 
internacional de fundos, foi o Fundo Mundial de Luta contra a sida, a tuberculose e a malária, criado 
em 2002 graças a um acordo entre os referidos governos, a sociedade civil, o sector privado e as 
comunidades afectadas. Na dos exemplos referidos, o documento final da Cimeira Mundial das Nações 
Unidas, realizada em Nova Iorque em Setembro de 2005, para avaliar os progressos alcançados a nível 
dos ODM, 5 anos após a sua aprovação, recomendou que fosse prestado apoio a iniciativas de efeito 
rápido para melhorar os resultados no domínio da educação, da saúde e da luta contra a malária e que 
fossem assumidos compromissos com vista à criação de novas fontes de financiamento. 
No que respeita à melhoria da eficácia da APD, a iniciativa de maior envergadura foi lançada pelo 
Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (CADE) da OCDE. Na sequência do primeiro Fórum de Alto 
nível, realizado em Roma em 2003, foi aprovada em 2005 a Declaração de Paris que contém 
compromissos sobre a necessidade de adaptar as modalidades de gestão da ajuda às estratégias de 
desenvolvimento, a harmonização e racionalização das actividades dos doadores para evitar 
duplicações e questões relativas à responsabilidade mútua. Foram estabelecidos 12 indicadores de 
eficácia, tendo ainda sido definidas as metas a atingir até 2010. Em relação às fontes de financiamento, 
importa destacar os seguintes objectivos: melhorar a previsibilidade e a entrega pontual dos 
pagamentos, assistência a programas, apoio coordenado dos doadores para melhorar as capacidades 
dos PVD, harmonização de procedimentos, especialmente no caso de Estados frágeis, não utilização de 
estruturas paralelas e intercâmbio de análises e desvinculação da ajuda. 23

 
A Declaração de Paris estima que em 2010, cerca de 85% dos fluxos de ajuda deveriam repercutir-se 
no orçamento nacional e, pelo menos, 75% seria destinado a programas adoptados no âmbito de 
quadros anuais ou plurianuais tendo em vista uma maior previsibilidade da ajuda. Nos países em que 
as condições não garantam um aplicação eficaz dos recursos, devido a uma crise de insolvência 
financeira do Estado, falta de estruturas institucionais ou ausência de credibilidade por parte de 
instituições corruptas, os fundos comuns ou o co-financiamento paralelo de diversos doadores dentro 
de um sector constituem alternativas de abordagem sectorial, mantendo um certo controlo sobre os 
recursos, enquanto se reforçam as capacidades dos receptores. Esta estratégia melhora a coordenação 
entre os doadores e evita uma pluralidade de estruturas de gestão. De qualquer modo, as abordagens 
sectoriais necessitam de co-financiamento já que dificilmente um único doador pode assumir as 
exigências financeiras da reforma de um sector, sendo necessários compromissos de médio ou longo 
prazo. Como tal, são precisos instrumentos financeiros de coordenação que complementem a 
concertação política. Neste contexto, os fundos comuns, para além de criarem a massa crítica 
financeira necessária, eliminam a burocracia e reduzem os custos de transacção. Por outro lado, os 
instrumentos de composição multilateral diminuem a condicionalidade e a vinculação, aumentam a 
previsibilidade e limitam o risco de influência dos doadores. 
 
III. VALOR ACRESCENTADO DA PROPOSTA RELATIVAMENTE AO ACTUAL 
QUADRO DAS RELAÇÕES ENTRE A UNIÃO EUROPEIA E A AMÉRICA LATINA 
 
A Comunidade Europeia é uma das raras fontes de cooperação regional na América Latina e a única 
que desenvolve actividades de cooperação bi-regional. No entanto, a dimensão regional da cooperação 
comunitária carece de operacionalidade, devido sobretudo à escassez de fundos, uma vez que a 
                                                                                                                                                         
21 Declaração ministerial, 26ª reunião anual dos ministros dos negócios estrangeiros do G77, Nueva Cork 19.11.2002. 
22 A proposta dirige-se a todos os PVD, especialmente de África, Caraíbas e os de menor desenvolvimento da América 
Latina, , no entanto, na conferência de imprensa que se seguiu  à  Cimeira de Salamanca (14.10.2005), o Ministro dos 
Negócios Estrangeiros espanhol,  Miguel Angel Moratinos,  parece querer circunscrevê-la ao âmbito ibero-americano. 
23 Os indicadores acordados estão agrupados de acordo com os princípios de apropriação, alinhamento, harmonização, gestão 
por resultados e prestação mútua de contas. 
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cooperação regional para toda a AL ascende apenas a cerca de 14% do total, sendo composta 
maioritariamente por linhas de cooperação descentralizada24. Estas têm sido tradicionalmente 
independentes da programação geral e decididas entre a Comunidade e os operadores locais, sem 
negociação prévia nem concertação com as instituições regionais. A cooperação com as entidades 
sub-regionais oscila entre 7% na América Central, 1% no MERCOSUL e 2% no que respeita à CAN25 
e concentra-se no reforço das instituições de integração em vez dos programas de promoção da 
interdependência regional. Esta dispersão é agravada pelo facto de a política regional não ter sido 
objecto de coordenação com os EM, nem ter havido uma abordagem complementar entre acções 
bilaterais e acções comunitárias, para a qual contribuiria um fundo de solidariedade bi-regional. 
 
A proposta da Comissão de 13 de Julho de 2005 relativa a uma nova política de desenvolvimento da 
UE intitulada o Consenso Europeu26 insere a cooperação no quadro do empenhamento da UE com o 
multilateralismo responsável27 e estabelece pela primeira vez um conjunto de princípios comuns que 
vinculam a União, mas também os 25 Estados-Membros. A proposta reconhece que, para a aplicação 
dos princípios de coerência e complementaridade das políticas e melhoria da eficácia, há que 
desenvolver um esforço renovado de coordenação e de harmonização. Essa perspectiva inclui a 
necessidade de adaptar os instrumentos a cada contexto e que a cooperação comunitária no âmbito do 
desenvolvimento seja “necessariamente diferente em cada país e em cada região” e “concebida em 
função das necessidades específicas de cada país ou região parceira”. A aproximação regional e 
nacional implica avançar para uma política de desenvolvimento mais flexível, baseada numa lógica 
contratual traduzida em objectivos definidos, que inclua obrigações recíprocas entre os parceiros e 
permita uma maior participação das várias partes interessadas, sendo estas as características inerentes a 
um fundo comum. 
 
Neste contexto, a Comissão apresentou uma Comunicação sobre Uma parceria reforçada entre a UE e 
América Latina, de Dezembro de 200528, segundo a qual a acção da UE deve adaptar-se às novas 
realidades latino-americanas entre as quais se destaca o dinamismo da integração regional. A 
Comissão chama a atenção para a necessidade de integrar o factor de correcção das assimetrias na 
relação de parceria, tendo definido com prioridade principal  da sua política de cooperação o incentivo 
da coesão social e a redução da pobreza. A UE pretende manter a sua posição de doador principal na 
região e, ao mesmo tempo, reforçar os instrumentos financeiros para assegurar uma massa crítica que 
garanta a eficácia. para o efeito, é preciso promover a associação progressiva das organizações 
internacionais e da sociedade civil em torno do referido objectivo. 
 
Há que identificar os interesses comuns de ambas regiões (TORRENT; 2005) e potenciar, como 
elemento motor da integração regional, os bens públicos regionais, tradicionalmente sub-financiados 
(SACHS, J;2005,p. 226). As conclusões do Conselho, de 27 de Fevereiro 2006, sobre as relações 
UE-AL vão neste sentido, convidando ao reforço da cooperação bi-regional em matérias globais 
comuns. Assim, a cooperação bi-regional deveria concentrar-se nos sectores em que a dimensão 
regional é essencial e representa um maior valor acrescentado. A Europa impôs como condição para 
iniciar as negociações dos acordos de associação o aprofundamento da integração andina e 
centro-americana, tendo destacado a promoção do seguinte: reforço da união aduaneira; políticas de 
promoção da coesão social; conexão o integração física e estabilidade política e governação 
democrática. 
 
Alguns dos principais problemas para o avanço da integração económica regional resultam das 
assimetrias entre os diferentes parceiros. Esta situação exige mecanismos de correcção que reduzam 
os efeitos negativos para os países mais frágeis e promover a convergência de rendimentos, até hoje 

                                                 
24 Os programas bi-regionais são: AL- INVEST, URBAL, ALFA, @LIS, ATLAS, ALBAM e ALURE. 
25 Os dados estatísticos estão baseados no relatório de DRN, ADE, ECO e NCG “Avaliação da Estratégia regional da CE na 
América Latina.” 8 de Novembro de 2004. 
26 “Consenso Europeu” COM(2005) 311 final de 13.7.2005, p.24 
27 Em contraposição à unilateralidade do Millenium Chalenge Account dos Estados Unidos. 
28  Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu "Uma parceria reforçada entre a União Europeia e a 
América Latina"  SEC(2005) 1590, de 8.12.2005. 
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ausentes do processo de integração latino-americano (DNR;2004, p. 7). Não é fácil instituir 
mecanismos de solidariedade regional entre países com carências financeiras e graves desequilíbrios 
internos. No entanto, tanto no MERCOSUL como na CAN, estão a ser introduzidos alguns 
instrumentos como os fundos de estabilização das receitas aduaneiras, os fundos de solidariedade29, 
assim como planos regionais de desenvolvimento social30 nos quais a experiência europeia, sem ser 
exactamente a mesma, pode ser útil. Além disso o apoio financeiro externo poderá incentivar a sua 
implantação e consolidação. 
 
No plano bi-regional, a recente reforma do SPG, que alargou a sua aplicação, tanto em número de 
sectores como nos países elegíveis (especialmente do SPG + que substitui o SPG droga), afecta o 
impacto das preferências. Por outro lado, a inclusão de novos condicionalismos ao cumprimento 
efectivo dos acordos internacionais em matéria de protecção dos direitos sociais, governação e 
ambiente gera uma maior incerteza no sistema. Além disso, o sistema de graduação põe em perigo o 
acesso dos PRM que são actualmente os principais beneficiários. Há que prever medidas para evitar ou 
compensar os prejuízos que possam surgir a curto prazo. Esta exigência é mais premente na 
perspectiva das futuras negociações dos acordos de comércio livre, especialmente da AC e da CAN.  
 
Para que as estratégias regionais sejam implementadas há que assegurar os fundos necessários e definir 
a partilha de responsabilidades no plano nacional e regional. É difícil obter garantias firmes a nível 
nacional para projectos regionais de grande envergadura que afectam a integração física e promovem a 
interdependência, tais como o financiamento de infra-estruturas do Plano Puebla-Panamá (PPP), a 
Iniciativa para a Integração da Infra-estrutura Regional Sul-americana (IIRSA) e o Anel energético 
para a América do Sul no quadro da Comunidade Sul-Americana de Nações (CSN)31. A participação 
europeia ganharia visibilidade e eficácia incorporada num fundo comum que abrangesse a dimensão 
regional. 
 
Entre os bens públicos globais estão, sem dúvida, os Objectivos da Agenda 21 e a Aplicação do 
Protocolo de Quioto em relação aos quais ambas as regiões assumiram compromissos enquanto países 
industrializados e países em desenvolvimento. A melhoria da gestão ambiental da enorme riqueza 
natural da AL e a luta contra a degradação do ambiente são políticas de abordagem bi-regional para as 
quais são necessários instrumentos de solidariedade que traduzam os objectivos em acções conjuntas 
com a participação de todas partes interessadas. 
 
O diálogo político bi-regional em matéria de luta contra o tráfico de drogas confere outra envergadura 
à questão da partilha de responsabilidades que deve manifestar-se, tanto no campo da oferta, como no 
da procura. O empenhamento europeu teve a sua expressão no apoio a programas de desenvolvimento 
alternativo e de cooperação técnica, mas até à data o apoio financeiro é muito inferior ao que 
incumbiria à UE na sua qualidade de um dos principais destinos de consumo de cocaína e totalmente 
insuficiente para a dimensão do problema. A UE anunciou o seu apoio à Estratégia Integral Andina 
sobre desenvolvimento alternativo e ao controlo de precursores32. Além disso, a nova proposta da 
Comissão relativa à estratégia regional para a América Latina prevê apoiar financeiramente os 
organismos em fase de arranque. Contudo, os países andinos consideram que não há apoio efectivo a 
estas políticas e é nesse sentido que deve ser interpretado o seu pedido para que em 2006 seja 
convocada uma reunião a nível ministerial com vista a consolidar a cooperação regional. 
 
IV. IMPLICAÇÕES POLÍTICAS, INSTITUCIONAIS E ORÇAMENTAIS PARA A UE 
RESULTANTES DA CRIAÇÃO DO FUNDO  
 

                                                 
29 Em Maio de 2005, foi criado o Fundo de Convergência do Mercosul (FOCEM) destinado a financiar projectos de 
desenvolvimento na região. Inicialmente financiado a 70% pelo Brasil, favorecerá sobretudo o Paraguai (48%) e o Uruguai 
(32%). O Fundo admite contribuições de outros doadores. 
30 Como o Plano integrado de desenvolvimento social da Comunidade Andina criado pela Decisão 601 de 2004. 
31 A reunião dos ministros da energia, realizada em Caracas em 26 de Setembro de 2006, adoptou uma resolução sobre a 
futura “Estratégia Petroamérica” para promover um acordo multilateral de complementaridade energética. 
32 VIII reunião do Diálogo especializado sobre drogas, Lima, 1 de Junho de 2005. 

DV\608020PT.doc  PE 370.621v01-00 9



 

O actual modelo de distribuição de competências entre a UE e os EM mantém, paralelamente, as 
políticas de cooperação estatais e as políticas comunitárias sem qualquer delimitação, a priori, de 
âmbito de aplicação, pelo que são necessários instrumentos adequados que garantam uma acção 
complementar. A Comissão reconheceu que o relatório de 2005 sobre a aplicação dos ODM pela UE 
apresentava uma reduzida implementação do princípio da complementaridade e preconizou um plano 
de acção que incorporasse os mecanismos de coordenação e harmonização necessários em todos os 
níveis33. Os mecanismos de co-financiamento não resolvem totalmente os problemas, mas facilitam 
coordenação e a complementaridade em áreas específicas e permitem o envolvimento de outros 
doadores até então alheios à dimensão regional da cooperação, contribuindo simultaneamente para um 
discurso mais coeso entre a Comunidade e os EM.  
 
Uma das críticas tradicionais ao diálogo eurolatino-americano é o facto de os grandes objectivos 
enunciados nas declarações não terem sido acompanhados dos instrumentos necessários, o que 
dificultou a análise dos resultados. Um fundo de solidariedade bi-regional permitiria a concentração da 
política europeia de cooperação regional com a AL e as Caraíbas em torno dos dois temas fulcrais do 
diálogo: a coesão social e a integração regional. Esse diálogo deverá ser acompanhado de uma 
planificação dos objectivos com base em resultados e do estabelecimento de objectivos concretos, na 
linha dos objectivos previstos para o seguimento dos ODM e da Declaração de Paris. Tal permitiria, 
ainda, o estabelecimento de mecanismos de acompanhamento específicos que se inscrevam no quadro 
do diálogo político entre a UE e a ALC. 
 
A Comunicação sobre o Consenso Europeu atribui à Comissão o papel propulsor nos trabalhos 
relativos à harmonização e à complementaridade na UE e com outros fornecedores de fundos. No 
entanto, a comunicação refere que o apoio às iniciativas globais não deve minar o diálogo com os 
países e regiões, nem a integração dos fundos no ciclo orçamental. Neste sentido, o princípio da 
subsidiariedade deveria ser aplicado com base em critérios de eficácia e eficiência e, por conseguinte, 
a opção entre uma acção regional ou nacional deve assentar na sua idoneidade em relação aos 
objectivos, devendo estes ser identificados de forma global e concertada. 
 
De acordo com as propostas da Comissão para a realização dos ODM, o objectivo comum da UE 
consiste em canalizar 50% da assistência pública através de sistemas nacionais34 e a percentagem da 
ajuda orçamental deve ser duplicada até 2010, incluindo os novos membros. Tal implica uma alteração 
radical da cooperação com a AL em que o recurso à ajuda orçamental foi mínimo. Este tipo de 
instrumentos e o apoio às reformas sectoriais requerem a colaboração com outros fornecedores de 
fundos. É igualmente proposto reduzir em 50% o número de missões não coordenadas, pelo que 
importa criar os mecanismos adequados e nos domínios em que a UE puder oferecer um valor 
acrescentado agindo a nível colectivo. A ajuda comunitária deverá funcionar como catalisador, 
reforçando as modalidades de co-financiamento e a cooperação institucionalizada. 35

 
A UE comprometeu-se a cumprir as orientações do CADE, desvincular a ajuda aos PMA e ir mais 
além. Porém, a situação entre os EM 36 é diversa; a proporção da ajuda vinculada aos países da AL 
com rendimento médio contínua a ser demasiado elevada (em 2002, apenas 5,5% da APD da 
Comunidade destinada ao programa ASA foi totalmente desvinculada 37, quando para a média dos 
PVD era de 19%). Em contrapartida, nos ACP atingia 30%, a execução dos compromissos do CADE 
aumentou, enquanto na AL apenas afecta uma minoria de PMA. A última proposta no âmbito do 
Consenso Europeu abre o debate sobre a desvinculação, mas não estabelece objectivos neste sentido. 
                                                 
33 COM(2005) 132 final de 12.04.2005 
34 “Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu “ 
Acelerar os progressos tendo em vista a realização dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio - financiamento do 
desenvolvimento e eficácia da ajuda”, COM 133 final, SEC 453, 454, Bruxelas 12.04.2005, pp. 1-19 
35 Idem. página 9. 
36 Anexos ao seguimento dos compromissos de Barcelona e o Consenso de Monterrey SEC(2005) 453 de 12.04.2005, 16 dos 
actuais membros da UE não introduziram melhorias na aplicação das recomendações do CADE sobre a ajuda ligada, embora 
só 7 estivessem contra uma regulação mais restrita.. 
37 SEC(2003)569), p.12, embora fosse necessário acrescentar a ajuda alimentar e algum outro instrumento sectorial, o efeito 
global não seria muito elevado devido à escassa utilização na América Latina. 
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Os instrumentos multilaterais como os fundos comuns permitem avançar na via da desvinculação 
gradual da ajuda. 
 
A Comunicação da Comissão sobre o financiamento do desenvolvimento e a eficácia da ajuda38 
contemplou o compromisso do Conselho Europeu, de 24 de Maio de 2005, de alcançar o objectivo 
conjunto, incluindo os novos EM, de consagrar 0,56% do PIB à APD até 2010. Tal pressupõe um 
aumento considerável do volume total de APD, no entanto a AL não é uma prioridade para todos os 
EM, pelo que o aumento de fundos destinado a esta região será desigual, nalguns casos mínimo ou 
mesmo em redução. A Comissão tornou clara a sua prioridade em relação a África. Por conseguinte, é 
pouco provável um aumento de recursos a favor da América Latina. Neste contexto, impõe-se uma 
coordenação que maximize a eficácia do conjunto dos recursos, potencie a visão de conjunto e permita 
alcançar uma massa crítica suficiente para as intervenções. 
 
Na comunicação de Setembro sobre os instrumentos de ajuda externa ao abrigo das novas Perspectivas 
Financeiras 2007-201339, a Comissão propôs 4 novos instrumentos básicos que vêm juntar-se à ajuda 
Humanitária e à ajuda macro-financeira já existentes. O Instrumento de Estabilidade visa situações 
transitórias e é complementar dos outros três, que possuem um carácter geográfico. Inclui quer 
situações urgentes de crise quer a luta contra as ameaças globais ou transnacionais à segurança. 
Embora seja um instrumento puramente comunitário, reconhece-se a necessidade de haver uma 
coordenação operacional e co-financiamento entre estas medidas e as que se possam ser decididas no 
âmbito da PESC40 e com outros doadores e instituições regionais. O DCECI 41 será o principal 
instrumento para todos os países não abrangidos pela assistência de pré-adesão ou pelo Instrumento 
europeu de vizinhança. O DCECI inclui os programas plurianuais geográficos e temáticos. No quadro 
das Perspectivas Financeiras 2007-201342, em Janeiro 2006, a Comissão aprovou os sete programas 
temáticos que substituirão os 15 até agora existentes. Estes programas horizontais não têm restrições 
geográficas, pelo que, a priori, não é possível conhecer o seu âmbito de aplicação (não programáveis). 
Em princípio, virão completar as estratégias regionais e nacionais, mas não se sabe como se 
articularão, dado que possuem uma natureza unilateral, embora a proposta de regulamento refira que a 
Comissão será responsável por assegurar a coerência entre os vários domínios de acção. 
 
Segundo as propostas do regulamento, tanto o DCECI como o Instrumento de Estabilidade permitem a 
plurianualidade da programação, embora os fundos sejam objecto de uma afectação anual. Existe a 
possibilidade de estabelecer acordos económicos com organismos financeiros e com países e regiões, 
com vista a um co-financiamento comum ou paralelo. Tanto o regulamento como o DCECI prevêem 
uma instrumentação, quer através de doações quer de empréstimos, para além de contemplar tanto a 
gestão directa como a indirecta, incluindo a gestão de dotações através do BEI ou outros organismos 
financeiros. É igualmente prevista a possibilidade de a Comissão gerir os fundos dos EM ou de outros 
doadores e entidades financeiras. Por conseguinte, parece não haver qualquer impedimento em 
vincular parte dos recursos destas rubricas a um fundo comum que permita uma planificação partilhada 
de carácter bi-regional. 
 
A nova estratégia regional para a AL, proposta pela Comissão em Dezembro de 2005, prevê que se 
continue a apoiar os processos de integração enquanto elemento-chave do desenvolvimento. No 
entanto, a região carece de mecanismos financeiros regionais específicos semelhantes aos existentes 
em outras regiões, tal como no caso da cooperação com os países ACP, veiculada sobretudo através do 

                                                 
38 COM(2005)133 final de 12.04.2005 
39 COM(2004)626 final de 29.09.2004 
40 COM(2004) 630 final de 29.09.2004 
41 COM (2004) 629 final de 29.09.2004,  Instrumento de financiamento da cooperação para o desenvolvimento e da 
cooperação económica. 
42 Previamente tinham sido incluídos na Comunicação: COM (2005) 324 final de 3.8.2005. Os novos documentos são Investir 
nas pessoas COM (2006) 18 final; Non state actors and local authorities in development COM(2006) 19 final;  Environement 
and Sustainable Management of Natural Resources including Energie COM(2006) 20 final, Food Security COM (2006) 21 
final; Democracy and Humam Rights COM (2006) 23 final; Cooperation with Industrialized and other High income countries 
COM (2006) 25 final; Migration and asylum COM(2006) 26 final. 
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Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED) e, desde 1995, com os países do Mediterrâneo através dos 
programas MEDA, financiados através de subvenções orçamentais e empréstimos do BEI .43  
 
Durante o período 2002-2006, exclusivamente, o quadro orçamental da cooperação regional com a 
América Latina foi de 264,48 milhões de euros destinados às redes descentralizadas, às iniciativas de 
carácter social, à prevenção de catástrofes, à gestão sustentável da energia e ao Observatório das 
relações entre a UE e a América Latina. A estas iniciativas vêm juntar-se as políticas horizontais gerais 
e as acções puramente bilaterais realizadas no âmbito do Regulamento ALA. Além disso, a 
Comunidade instituiu linhas de financiamento a favor da CAF no montante de 40 milhões de euros 
procedentes do BEI, e de 35 milhões com o Banco Centro-Americano de Integração Económica e com 
a CAN44. Em 2002 assinou um memorando de entendimento com o BID para iniciativas de 
colaboração, tanto a nível da planificação como dos mecanismos financeiros e, em 2001, assinou com 
o Banco Mundial um acordo-quadro para fundos fiduciários e de co-financiamento45, a fim de se 
implicar na iniciativa relativa aos Países Pobres Muito Endividados, PPME. A visibilidade de todas 
estas contribuições é muito reduzida, sendo também muito difícil avaliar em que medida contribuem 
ou não para a agenda bi-regional. 
 
A proposta relativa ao DCECI a aplicar à AL estabelece que as estratégias nacionais e regionais 
plurianuais (máximo 7 anos) determinarão um orçamento indicativo. A elaboração das estratégias 
regionais deverá basear-se no diálogo e assegurar a apropriação, devendo, na medida do possível, ser 
objecto de um acordo, a ajustar em função dos resultados do acompanhamento das acções. Com base 
nas estratégias definidas, a Comissão estabelecerá os seus programas de acção anuais, embora, em 
circunstâncias extraordinárias, possam ser previstas medidas especiais não programadas. A primeira 
versão do programa regional proposta pela Comissão ainda não contém as previsões financeiras, que 
deverão ser apresentadas antes da Cimeira de Viena. 
 
Em 1993, as operações do BEI foram abertas à América Latina, abrangendo todos os países 
beneficiários de um acordo de associação. No actual período 2000-2007, 17 países da AL são elegíveis 
para projectos de investimento no âmbito do regulamento ALA46 aos quais se associa, no quadro dos 
ACP, os projectos destinados às Caraíbas. O BEI pode participar em projectos co-financiados com 
outras instituições e gerir fundos fiduciários. Graças aos acordos assinados com os países parceiros, o 
BEI goza do estatuto de credor preferencial. Por ocasião da Cimeira de Viena, está previsto anunciar a 
criação de uma nova Facilidade para América Latina (Facilidade Ferrero-Waldner) no âmbito do BEI, 
destinada a financiar a infra-estrutura de interconexão.  
 
Estes recursos, juntamente com a inclusão num fundo comum de recursos orçamentais destinados às 
políticas de cooperação europeia com a América Latina, que exigem uma intervenção à escala 
regional, poderiam servir de capital de arranque para incentivar uma maior contribuição multilateral 
através de um fundo global. Não se trataria de contribuições extraordinárias, mas sim de recursos 
integrados nos novos instrumentos regionais e reunidos no orçamento indicativo da estratégia regional, 
baseada nos acordos da Cimeira. Inicialmente, seria suficiente uma contribuição orçamental 
comunitária de base entre 30 e 40 milhões de euros anuais, somada às contribuições de países europeus 
e latino-americanos e às de outros doadores interessados nas acções regionais. 
 
 V. DIFERENTES ALTERNATIVAS PARA A CONSTITUIÇÃO DO FUNDO 
RELATIVAMENTE A OUTROS FUNDOS MULTILATERAIS  
 
A iniciativa para a criação de um fundo bilateral inscreve-se preferencialmente na linha da mobilização 
de recursos e da coordenação das políticas para aumentar a eficácia da APD e não na procura de fontes 
alternativas de financiamento. Os instrumentos de co-financiamento podem dividir-se em três: o 
                                                 
43 Foram atribuídos 5,35 mil milhões ao MEDA II (2000 2006) em vigor. 
44 Além disso, o ECHO afectou 4,5 milhões do Programa DIPECHO à prevenção de catástrofes naturais na região andina. 
45 O primeiro acordo de 8 de Novembro de 2001 foi alterado em Março de 2003. 
46 Durante o referido período, os recursos autorizados ascendiam a 2,480 milhões de euros. No período 1993 2001 os países 
da AL mais favorecidos foram o Brasil (41%), a Argentina (28%), o México (8%) e o Panamá (6%). 
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financiamento paralelo, o financiamento conjunto de projectos e o estabelecimento de fundos comuns 
globais, podendo estes últimos ser constituídos como fundos fiduciários numa instituição financeira ou 
como um fundo comum autónomo. Os dois primeiros instrumentos são mecanismos de colaboração 
temporária, associados a um programa ou a um projecto específico, portanto não se adequam à criação 
de um fundo comum de carácter duradouro.  
 
O intuito dos fundos comuns é atrair e gerir fundos destinados a objectivos globais (HEIMANS, J.J.: 
2002) e têm como características comuns possuir autonomia própria, incluir fundos públicos e 
privados e ter uma finalidade específica. Esses fundos comuns gozam de grande flexibilidade, são 
capazes de aumentar a mobilização de fundos suplementares e permitem uma participação social mais 
vasta, reduzindo a unilateralidade e o efeito indutor. Na medida em que possuem uma finalidade 
específica, os fundos permitem uma melhor programação por resultados e, em virtude do seu carácter 
multilateral, reduzir a vinculação da ajuda. Além disso, aliados a compromissos adequados, permitem 
um compromisso financeiro plurianual. No entanto, é necessário assegurar um controlo adequado da 
sua utilização (OECD-DAC: 2005) e evitar uma proliferação de agentes que conduza ao aumento das 
despesas de transacção. Existe igualmente um risco de fragmentação da ajuda e de perda de visão 
global se os fundos não estiverem associados a estratégias nacionais ou regionais.  
 
A criação de um fundo comum autónomo com estatuto jurídico, capacidade de gestão autónoma e 
órgãos de direcção, administração e gestão próprios implica a instituição de um novo organismo que 
vem juntar-se às partes interessadas já existentes. Em contrapartida, o estabelecimento de um fundo 
fiduciário gerido por uma entidade financeira regional, com um órgão de direcção colegial e uma 
administração delegada, permite combinar os benefícios da autonomia e a participação global com o 
aproveitamento das capacidades existentes. Existem exemplos de ambos os tipos de instrumentos a 
nível europeu, da América Latina ou global: 
 
Entre as iniciativas europeias cita-se, em primeiro lugar, o FED, organismo autónomo que conta com a 
participação da Comissão, dos EM e dos países ACP. Apesar das tentativas da Comissão para o 
integrar no orçamento, o 10º FED manteve a sua condição extra-orçamental47. Tal permite uma maior 
contratualização, plurianualidade, promovendo ainda a complementaridade com os EM e diminuindo 
os custos gerais de transacção. Todavia, a estrita natureza contratual 48 dos acordos entrava uma 
reorientação dos fundos em caso de necessidade (KAUL et alt., 2003), apesar de ter sido introduzida 
alguma flexibilidade no processo. A existência de diversos procedimentos para o FED e os outros 
programas horizontais da Comissão acarretam uma duplicação dos encargos administrativos. Por outro 
lado, o facto dos ACP não constituírem uma região dificulta o estabelecimento de uma estratégia 
global e separa realidades próximas como as Caraíbas, a AL e o Norte e Sul do continente Africano. 
Nos últimos anos, foram lançadas novas iniciativas financeiras como a Facilidade para a Paz em África 
(250 milhões €), a Facilidade para a Água ACP-UE (500 milhões €)49, ou a assinatura, em Fevereiro 
de 2006, do acordo para criar o Fundo Fiduciário para o financiamento de infra-estruturas em África 
como instrumento da Parceria UE-África para as Infra-estruturas 50, aberto aos EM e às instituições 
financeiras. 
 
No caso dos países do Mediterrâneo, não existe um fundo comum geral, embora em 2003 tenha sido 
criada a Facilidade euro-mediterrânica de investimento e de parceria (FEMIP), destinada a promover a 
complementaridade entre as acções da Comissão realizadas a nível regional e do BEI, incluindo 
recursos orçamentais para financiar os juros dos empréstimos do BEI, empréstimos para projectos 
regionais no domínio do ambiente, capital risco e subvenções à cooperação técnica. Contudo, a última 
avaliação do programa (ECORYS-NEI: 2005) revela ainda uma falta de complementaridade entre as 
iniciativas MEDA do BEI e as outras actividades MEDA realizadas ao abrigo do orçamento. O 
programa indicativo regional também tem em conta as contribuições dos EM os quais integram o 
                                                 
47 O 10º FED 2008 20134 eleva a dotação para 22,7 mil milhões de euros, comparativamente aos 13,5 do 9º FED. 
48 A afectação de recursos é feita mediante um acordo a ratificar pelos EM e 2/3 dos Estados ACP, processo que costuma 
durar vários anos. 
49 Inscrita no quadro do FED, conta com o apoio da facilidade ACP do BEI e permite a participação pública e privada. 
50 Na fase inicial, a Comissão propõe mobilizar 60 milhões € em subvenções e até 260 milhões em empréstimos do BEI. 
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Comité MED, que se pronuncia sobre a adopção dos programas e o seu acompanhamento. Os 
regulamentos MEDA serão substituídos pelo Novo Instrumento para a Política de Vizinhança que 
incluirá países mediterrânicos e do Leste europeu que não fazem parte da Comunidade, destinado a 
maximizar os programas transfronteiriços e estabelecer fundos estruturais co-financiados. 
 
Em 13 de Dezembro de 2005, o BEI, a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) e a Agência 
Financeira alemã de Desenvolvimento (KfW) assinaram um acordo com vista à coordenação do 
financiamento nos países mediterrânicos e nos ACP, na perspectiva de obter um maior impacto das 
acções através do co-financiamento, partilhar os recursos e proceder ao intercâmbio de informações. 
 
A título de exemplo da presença de organismos internacionais na América Latina cita-se: o Fundo 
Especial para as Caraíbas, constituído por contribuições voluntárias de países e entidades, 
independentemente de serem membros da Associação ou não, regido pelas decisões do Conselho de 
Ministros, cuja tarefa é avaliar anualmente os efeitos das operações na região e planear as futuras 
iniciativas, e pelo Conselho de Representantes Nacionais, composto por funcionários de alto nível dos 
países membros e membros associados da AEC. A AEC mantém acordos de cooperação com 
numerosas agências de cooperação, tendo assinado, em Dezembro 2001, um protocolo com o Fundo da 
OPEP para a promoção do desenvolvimento na região do “Gran Caribe” a fim de mobilizar os recursos 
necessários. No âmbito do Fundo, o Secretariado-Geral da AEC foi nomeado executor do programa 
Interreg III, financiado pela Comissão Europeia, com vista a promover a cooperação regional e a 
integração económica. 
 
No contexto da cooperação ibero-americana, o Fundo Indígena é um organismo autónomo regional, 
especializado na promoção do auto-desenvolvimento dos povos indígenas. Os 23 países signatários e 
os 17 delegados indígenas participam na Assembleia-Geral que se reúne duas vezes por ano. Entre as 
várias assembleias, o órgão máximo é o Conselho Directivo composto por 12 membros com 
participação paritária indígena e governamental, um comité executivo com três membros e um 
secretariado técnico. Dadas as suas capacidades financeiras limitadas, o fundo destina-se 
exclusivamente a projectos de comunidades indígenas. 
 
O Fundo Mundial de luta contra o HIV/SIDA, a tuberculose e o paludismo é um organismo 
independente regido por um conselho directivo, composto por representantes de todos os sectores 
implicados e que selecciona, com a ajuda de um painel de revisão técnica, as propostas apresentadas 
pelos organismos de coordenação de cada país e as aprova em função da disponibilidade financeira. Os 
fundos são administrados em fideicomisso pelo Banco Mundial e executados por beneficiários locais 
com a ajuda dos agentes locais do Fundo51 que procedem à verificação e seguimento sistemáticos. Para 
além de um secretariado, o Fundo conta com um Fórum de associações com ampla participação que 
analisa os progressos e formula recomendações ao Conselho directivo. Apesar do seu êxito na 
angariação de recursos, o carácter voluntário do Fundo torna difíceis as previsões financeiras. Assim, 
para captar verbas e garantir o financiamento, em 2005, o Fundo lançou a quinta iniciativa de 
reposição voluntária de recursos 52. O Fundo mantém uma informação detalhada permanente sobre a 
afectação e desembolso dos recursos graças à elaboração de relatórios mensais públicos. 
 
Existe também a referida proposta da Venezuela53 relativa à criação de um Fundo Humanitário 
Internacional, aberta a qualquer país ou ONG que pretenda contribuir. Este Fundo será constituído por 
recursos reembolsáveis e não reembolsáveis; os primeiros destinados aos programas de 
desenvolvimento e cooperação técnica e os segundos à ajuda humanitária. O capital de arranque será 
de 20 milhões US$, concedido pela Venezuela, gerido em regime de fideicomisso, administrado pelo 
Banco de Desenvolvimento Económico e Social da Venezuela (BANDES), coordenado pelo 
Ministério dos Negócios Estrangeiros venezuelano e com um Conselho de Administração no qual os 
doadores podem pronunciar-se sobre o destino dos recursos. 

                                                 
51 Trata-se de entidades independentes contratadas por concurso. 
52 Reuniões de Março em Estocolmo, Junho em Roma e Setembro em Londres. 
53 Proposta apresentada pelo Governo da Venezuela em 31.04.2004, Ministério do negócios Estrangeiros. 
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Dos exemplos mencionados e outros existentes, pode concluir-se que a estrutura dos fundos admite 
uma grande diversidade. Segundo Heimans, existem três opções básicas para estabelecer os órgãos de 
gestão: a plenária, que permite a participação de todas as partes interessadas; a constitutiva, baseada na 
representação de diferentes interesses; e a funcional, decidida com base nas capacidades necessárias 
para o fundo (HEIMANS: 2002, p. 3). A segunda é a mais comum, no entanto coloca problemas de 
representatividade do conjunto e pode provocar tensões com as partes interessadas não presentes no 
órgão de decisão. A presença de um maior número de partes interessadas garante a representatividade, 
mas pode complicar a gestão do fundo. Parece ser possível encontrar vias intermédias que garantam a 
representatividade e uma gestão flexível; a composição especial só se justifica quando se trata de 
fundos muito especializados que requerem conhecimentos técnicos específicos. 
 
A tomada de decisão é feita normalmente por consenso, embora em alguns casos se opte por amplas 
maiorias. É importante que existam estruturas administrativas de gestão com capacidade suficiente, na 
medida em que, se não se quiser aumentar as despesas de administração, pode-se recorrer a uma gestão 
delegada por um organismo pré-existente de carácter multilateral, o que evita novas burocracias de 
procedimento. Outro requisito importante para o bom funcionamento dos fundos é a criação de 
estruturas de implementação adequadas a nível nacional ou regional que permitam a execução 
descentralizada e uma apropriação ideal. É igualmente um mecanismo de controlo dos resultados, 
através da responsabilização. 
 
VI. ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA A CONSTITUIÇÃO DO FUNDO 
 
O Fundo de Solidariedade bi-regional Europa-América Latina pode ser considerado o primeiro 
instrumento financeiro a dar uma expressão concreta às declarações da associação estratégica e a 
permitir avançar para um modelo multilateral de compromissos recíprocos em vez da unilateralidade 
dos instrumentos actualmente disponíveis. Esse modelo deverá ficar patente, tanto na estrutura 
organizativa como nos objectivos e instrumentos, incluindo o financiamento, tendo, todavia, em conta 
as assimetrias e os diferentes graus de desenvolvimento da região. 
 
Estrutura organizativa 
 
Embora o Fundo esteja aberto a outros participantes, a sua estrutura institucional deveria ficar ligada 
ao mecanismo associativo, por forma a que o controlo político dos objectivos e resultados do fundo 
seja feito pelas Cimeiras Europa - América Latina e Caraíbas. Entre a realização das cimeiras, o 
controlo político poderia ser assegurado através de reuniões dos responsáveis pela cooperação e se, na 
sequência das propostas da Comissão e do Parlamento, fosse criada a Assembleia transatlântica 
eurolatino-americana, esta poderia prever um controlo parlamentar dos resultados.  
 
Deveria ainda ser criado um Conselho de Administração do Fundo. Dado o elevado número de países 
e de partes interessadas, o modelo plenário não se afigura viável. Caso se opte pelo modelo 
constitutivo, este deveria integrar os doadores associados que se comprometessem a fazer uma 
contribuição mínima, bem como as instituições de integração e cooperação regional na América 
Latina. No entanto, haveria que estabelecer um órgão consultivo que permitisse a participação social 
de outras partes interessadas ainda que não formalmente associadas. 
 
Para evitar um aumento da burocracia e aproveitar os recursos disponíveis, as funções de secretariado 
podem ser delegadas num órgão já existente com capacidade de gestão. Uma possibilidade é conferir 
esta tarefa à Comissão, no âmbito da Direcção-Geral RELEX ou então do EUROPAID. Esta é a opção 
que confere maior visibilidade à componente europeia. Outra possibilidade é que essas funções sejam 
assumidas pelo Secretariado permanente eurolatino-americano proposta pelo PE, no entanto 
continua-se no domínio da incógnita. Finalmente, é possível recorrer ao recém-criado 
Secretariado-Geral Ibero-americano (SEGIB) no âmbito das Cimeiras Ibero-americanas e que 
permitiria aproximar os dois processos de cooperação, mas que afectaria a visibilidade da componente 
europeia.  
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Em qualquer circunstância, importa garantir a execução descentralizada através dos agentes locais 
responsáveis, públicos ou privados, assegurando, porém, a liderança por parte dos organismos de 
integração regional enquanto executores e coordenadores dos programas. As delegações da Comissão 
poderiam assumir a coordenação local com as outras partes interessadas e os outros programas da 
Comissão e dos EM. 
 
Aspectos financeiros 
A primeira opção consiste em decidir entre um fundo autónomo com gestão própria ou a gestão através 
de um fundo fiduciário. A escolha de um órgão com gestão própria independente é pouco compatível 
com a delegação das funções de secretariado e, além disso, implica procedimentos novos e complexos. 
Tendo em conta o limitado alcance financeiro do Fundo, a melhor opção parecer ser a criação de um 
fundo fiduciário. Embora as possibilidades sejam numerosas, os dois organismos oferecem vantagens 
comparativas: o documento sobre o Consenso Europeu reconhece o BEI como um instrumento cada 
vez mais importante na execução da ajuda comunitária, mediante investimentos públicos e privados e 
que deve integrar no seu mandato a luta contra a pobreza e a promoção do desenvolvimento 
sustentável. O BEI já possui uma certa experiência de trabalho com a América Latina que irá ser 
aumentada com a prevista Facilidade para a América Latina. Por outro lado, o BID é o principal banco 
regional na AL e dispõe de uma importante infra-estrutura e uma vasta rede de agências parceiras. A 
Comissão já assinou um memorando de entendimento que lhe permite incluir mecanismos de 
co-financiamento, nomeadamente os fundos fiduciários. 
 
É necessário um capital mínimo, assegurado por contribuições obrigatórias, para evitar a incerteza 
quanto à viabilidade do Fundo e garantir uma certa previsibilidade. No entanto, deve ser deixada em 
aberto a possibilidade de contribuições voluntárias, tanto para programas concretos como sem 
finalidade específica. Por último, afigura-se oportuno prever o eventual recurso a outros mecanismos 
flexíveis de participação em sectores específicos, através de acordos. O capital inicial mínimo 
situar-se-ia em torno dos 500 milhões de euros anuais graças a contribuições mínimas obrigatórias dos 
membros associados. A contribuição orçamental comunitária procedente do DCECI poderia situar-se 
entre 30 e 40 milhões € anuais, aos quais viriam juntar-se os empréstimos do BEI da Facilidade 
Ferrero-Waldner54 para as infra-estruturas. Se necessário, poderiam ser integrados fundos do 
Instrumento de Estabilidade. As contribuições mínimas dos EM deveriam basear-se nas suas 
contribuições para os orçamentos de cooperação comunitários, eventualmente complementadas com 
contribuições voluntárias dos países que mantêm maiores ligações e compromissos com a região. Os 
países da AL poderiam contribuir em função das suas capacidades, com a possibilidade de as suas 
contribuições poderem ser veiculadas através dos organismos de integração regional que participaram 
no Fundo. As contribuições de outros organismos públicos ou privados podem ser obrigatórias com 
base num acordo de associação ou contribuições voluntárias suplementares, com ou sem finalidade 
específica, de entidades associadas ou de outras instituições públicas e privadas.  
 
O Fundo poderia funcionar com uma série de instrumentos financeiros que incluísse empréstimos, 
destinados ao financiamento de infra-estruturas e outros projectos que poderiam também exigir capital 
risco. Em contrapartida, o financiamento da luta contra a pobreza, da protecção do ambiente e da 
promoção da coesão social deveria operar-se em condições mais favoráveis, a fim de evitar o 
endividamento, recorrendo às doações.  
 
Âmbito de acção 
 
O principal valor acrescentado do Fundo é permitir uma abordagem bi-regional da cooperação da 
Europa com a América Latina. Por conseguinte, as suas intervenções diriam respeito às políticas de 
alcance regional que promovessem a interdependência, resolvessem os problemas relativos aos bens 
públicos globais e contribuíssem para eliminar as assimetrias e combater a pobreza. Entre os domínios 
específicos que satisfazem essas condições citam-se: a promoção da coesão social; as infra-estruturas 
                                                 
54 Situada em torno dos 4 000 milhões de euros para 2007-13. 
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de conexão; o ambiente; a política regional de energia; a cooperação cultural; a integração comercial; a 
resolução de conflitos e a segurança transfronteiriça; a luta contra o tráfico de droga e as associações 
criminosas. Para a consecução desses objectivos, os instrumentos a financiar poderiam ser: as políticas 
regionais de coesão social, a harmonização de legislações; melhoria dos instrumentos financeiros 
nacionais e regionais; os mecanismos de solidariedade inter-regional; os fundos de estabilização das 
receitas aduaneiras; as redes viárias; as redes de energia; a gestão regional dos recursos naturais; os 
mecanismos institucionais de resolução de controvérsias, a prevenção e resolução de conflitos; o 
intercâmbio e a colaboração entre serviços de informação e forças de segurança, políticas de 
desenvolvimento alternativo e redes da sociedade civil. 
 
VII. CONCLUSÕES, RESUMO DAS PRINCIPAIS OPÇÕES E PROPOSTA DE ACÇÃO DO 
PARLAMENTO EUROPEU 
 
Apesar de a UE ser o principal doador na América Latina e um dos poucos envolvidos na cooperação 
regional, essa dimensão carece de operacionalidade e visibilidade. O Fundo de Solidariedade 
bi-regional permitirá integrar na Associação Estratégica Europa-América Latina e Caraíbas um novo 
modelo de cooperação destinado a eliminar as assimetrias e a apoiar as políticas públicas e as 
iniciativas privadas no quadro da integração económica e da globalização.  
 
Para o efeito, há que identificar os interesses comuns de ambas as regiões e potenciar, como elemento 
motor da integração regional, os bens públicos regionais. Assim, a cooperação bi-regional do Fundo 
deveria concentrar-se nos sectores em que a dimensão regional é fundamental ou representa um valor 
acrescentado. 
 
A evolução da actual dinâmica da integração latino-americana gera incertezas, mas é também uma 
resposta às carências de um modelo de integração excessivamente economicista e incapaz de satisfazer 
as necessidades de desenvolvimento da região. As novas iniciativas exigem uma abordagem europeia 
inovadora e novos instrumentos capazes de apoiar as acções destinadas a consolidar a integração física 
e social da região.  
  
O Fundo de Solidariedade permite integrar a dimensão regional, facilita a plurianualidade e a 
previsibilidade dos compromissos financeiros. A sua multilateralidade reforça o carácter partilhado e 
contratual, diminuindo o efeito indutor das políticas unilaterais. Além disso, é um instrumento muito 
flexível que permite combinar vários tipos de recursos financeiros de acordo com a natureza da acção a 
empreender e a participação de diversos interlocutores sociais, reforçando a dimensão social da 
associação bi-regional e dos próprios processos de integração, tanto na América Latina como na 
Europa.  
 
Alguns dos principais problemas que entravam a integração latino-americana resultam das assimetrias 
entre os diferentes parceiros. Essa situação exige a criação de mecanismos correctores que reduzam os 
efeitos negativos nos países mais frágeis e promovam a convergência de rendimentos. O Fundo 
permitiria integrar a solidariedade Sul-Sul intra-regional com a solidariedade bi-regional Norte-Sul. 
 
Para continuar a ser o principal doador na região, a UE deve reforçar os instrumentos financeiros para 
assegurar uma massa crítica que garanta a eficácia. Para isso, há que promover a associação 
progressiva das organizações internacionais e da sociedade civil. O Fundo de Solidariedade pode ser 
considerado o primeiro instrumento financeiro a dar uma expressão concreta às declarações da 
associação estratégica e permite que se avance para um modelo multilateral de compromissos 
recíprocos em vez da unilateralidade dos instrumentos actualmente disponíveis. Esse modelo deve ser 
aplicado quer a nível da estrutura organizativa quer dos objectivos e instrumentos, incluindo o 
financiamento, tendo, porém, em conta as assimetrias e os diferentes graus de desenvolvimento da 
região. 
 
Embora o Fundo esteja aberto a outros participantes, a sua estrutura institucional deveria ficar ligada 
ao mecanismo associativo para que as Cimeiras Europa América Latina e Caraíbas efectuem o 
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controlo político dos objectivos e resultados e incorporar os órgãos parlamentares. Um Conselho de 
Administração plenário não se afigura plausível e deveria integrar, pelo menos, os doadores associados 
que se comprometessem a proceder a uma contribuição mínima, bem como as instituições de 
integração e cooperação regional na América Latina. Contudo, deveria ser criado um órgão consultivo 
que permitisse a participação social. Para evitar a proliferação das partes interessadas, provocando, 
assim, um aumento das despesas de transacção, é conveniente confiar o seu secretariado à Comissão, 
ou, em alternativa, a um futuro secretariado eurolatino-americano. 
 
Há que garantir um capital mínimo, graças a contribuições obrigatórias para evitar a incerteza quanto à 
sua viabilidade e assegurar a previsibilidade, deixando, porém, em aberto a possibilidade de 
contribuições voluntárias para programas concretos ou sem finalidade específica. O capital inicial 
mínimo situar-se-ia em torno dos 500 milhões de euros anuais. A contribuição orçamental do DCECI 
poderia situar-se entre 30 e 40 milhões € anuais aos quais viriam juntar-se os empréstimos do BEI da 
Facilidade Ferrero-Waldner para as infra-estruturas. Se necessário poderiam ser integrados fundos do 
Instrumento de Estabilidade. Dado o limitado alcance financeiro do Fundo, afigura-se melhor opção 
estabelecer um fundo fiduciário em vez de um organismo autónomo. Os dois organismos oferecem 
vantagens comparativas: o BEI e o BID. 
 
O âmbito de intervenção do Fundo seriam políticas de alcance regional que promovessem a 
interdependência, resolvessem os problemas relativos aos bens públicos globais e contribuíssem para 
eliminar as assimetrias e combater a pobreza, ou seja: a promoção da coesão social; as infra-estruturas 
de conexão; o ambiente; a política regional de energia; a cooperação cultural; a integração comercial; a 
luta contra o tráfico de droga e as associações criminosas; a solução de conflitos e a segurança 
transfronteiriça. Os instrumentos objecto de financiamento poderiam ser: as políticas regionais de 
coesão social e a harmonização de legislações; a melhoria dos instrumentos financeiros nacionais e 
regionais; os mecanismos de solidariedade inter-regional; os fundos de estabilização das receitas 
aduaneiras; as redes viárias; as redes energéticas; a gestão regional de recursos naturais; os 
mecanismos institucionais de resolução de controvérsias, a prevenção e resolução de conflitos; o 
intercâmbio e colaboração entre serviços de informação e forças de segurança, políticas de 
desenvolvimento alternativo e redes da sociedade civil. 
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ABREVIATURAS 
 
AC – América Central 
ACP – Países de África, das Caraíbas e do Pacífico  
AEC – Associação de Estados das Caraíbas 
AFD – Agência francesa de desenvolvimento 
AL – América Latina  
ASA – Países da Ásia e da América Latina  
ALC – América Latina e Caraíbas  
APD – Ajuda pública ao desenvolvimento 
BANDES – Banco de Desenvolvimento Económico e Social da Venezuela 
BCIE – Banco Centro-americano de Integração Económica 
BEI – Banco Europeu de Investimento 
BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento 
CADE – Comité de Ajuda ao Desenvolvimento da Organização de Cooperação e Desenvolvimento 
Económico. 
CAF – Corporação Andina de Fomento 
CAN – Comunidade Andina 
CARIBANK – Banco de Desenvolvimento das Caraíbas 
CE – Comunidade Europeia 
CSN – Comunidade de Nações da América do Sul 
DEG – Direitos especiais de cobrança 
EM – Estados – Membros 
FED – Fundo Europeu de Desenvolvimento 
FEMIP – Facilidade Euromediterrânica de Investimento e Parceria  
FMI – Fundo Monetário Internacional 
FOCEM – Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul 
DCECI – Instrumento de financiamento da cooperação para o desenvolvimento e da cooperação 
económica 
IIRSA – Iniciativa para a Integração da Infra-estrutura Regional Sul-americana 
KfW – Agência financeira alemã de desenvolvimento  
MERCOSUL – Mercado Comum do Sul 
ODM – Objectivos de Desenvolvimento do Milénio 
ONG – Organizações não Governamentais 
OPEP – Organização de Países Produtores e Exportadores de Petróleo 
PE – Parlamento Europeu 
PIB – Produto Interno Bruto 
PMA – Países Menos avançados 
PPME – Países Pobres Muito Endividados 
PPP – Plano Puebla-Panamá  
PRM – Países de Rendimento Médio 
PVD – Países em vias de desenvolvimento 
SEGIB – Secretariado das Cimeiras Iberoamericanas 
SELA – Secretaria Permanente do Sistema Económico Latino-americano 
SPG – Sistema de Preferências Generalizadas 
UE – União Europeia 
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