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SUGESTÕES

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de recomendação 
que aprovar:

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM)

a) Exercer uma liderança forte, na sequência da Conferência da ONU de 2010 sobre os 
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, com vista a promover os seguintes 
objectivos:

– Reforçar a determinação em cumprir os objectivos até 2015;

– Lançar um debate sobre como manter e aprofundar, após 2015, o sólido empenho da 
comunidade internacional em defesa do desenvolvimento sustentável e da erradicação 
da pobreza, com base nas lições aprendidas e nos erros cometidos nas tentativas em 
curso com vista à concretização dos ODM;

– Apoiar a edificação do Estado, a boa governação democrática e a prevenção de 
conflitos e adoptar as medidas necessárias para combater a corrupção, a fraude fiscal, a 
evasão fiscal e a fuga de capitais;

– exorta a Assembleia-Geral das Nações Unidas a criar um mecanismo vinculativo, 
capaz de debelar a evasão fiscal e a fuga ilícita de capitais dos países em vias de 
desenvolvimento, a fim de garantir a plena transparência nas transacções financeiras 
internacionais;

– Dar prioridade à resolução dos aspectos fiscais do desenvolvimento apoiando regimes 
fiscais eficazes e viáveis nos países em desenvolvimento, de forma a assegurar fontes 
sustentáveis de financiamento do desenvolvimento, susceptíveis de substituir, a longo 
prazo, a dependência da ajuda externa;

– Reforçar a aplicação de mecanismos de financiamento inovadores, designadamente 
um imposto sobre as transacções financeiras, com vista ao cumprimento dos 
objectivos relativos aos ODM e às alterações climáticas;

Países menos desenvolvidos (PMD)

b) Abordar a actual questão da aquisição de terras aráveis, nomeadamente nos países menos 
desenvolvidos, por parte de investidores estrangeiros apoiados pelos governos, a qual, se 
não for bem gerida, poderá comprometer a segurança alimentar local e acarretar uma 
grave e profunda agitação social;

c) Dar prioridade à segurança alimentar, à capacidade produtiva na agricultura, às infra-
estruturas, ao reforço das capacidades, ao crescimento económico inclusivo, a condições 
favoráveis de mercado e a novas actividades empresariais, ao acesso às tecnologias e ao 
desenvolvimento social e humano nos PMD, nos termos do Programa de Acção adoptado 
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na Quarta Conferência da ONU sobre os países menos desenvolvidos;

d) Garantir a eficácia dos mecanismos de acompanhamento e de auditoria relacionados com 
a aplicação do Programa de Acção adoptado na Conferência da ONU sobre os países 
menos desenvolvidos; 

e) Assegurar que o desenvolvimento sustentável a longo prazo continue a ser um objectivo 
perseguido com empenho nos PMD e nos planos de acção dos seus parceiros;

Luta contra as desigualdades

f)  Assegurar que os países de médio rendimento que registam fortes desigualdades 
continuem a receber auxílio e financiamento a fim de reduzir a pobreza e melhorar a 
coesão social, já que as pessoas pobres, na sua maior parte, vivem em países de médio 
rendimento;

g) Apoiar a redução das desigualdades por força do género e a emancipação das mulheres 
no desenvolvimento, tendo em conta que as mulheres se encontram representadas de 
forma desproporcionada entre a população pobre;

Eficácia da ajuda

h) Estudar a forma de transformar a agenda da eficácia da ajuda numa agenda da eficácia do 
desenvolvimento, concebendo neste contexto estratégias concretas em relação aos 
Estados frágeis e a situações de pós-conflito;

i) Concretizar todos os objectivos do Programa de Acção de Accra, assegurando o empenho 
efectivo dos parlamentos, das organizações da sociedade civil e das autoridades locais;

j) Garantir que os desafios sociais, políticos, económicos e ambientais sejam abordados 
com coerência; 

Direito ao Desenvolvimento

k) Apoia a Declaração das Nações Unidas de 1986 sobre o Direito ao Desenvolvimento que 
estabelece que “Os Estados têm o dever de cooperar uns com os outros para assegurar o 
desenvolvimento e eliminar os obstáculos ao desenvolvimento os obstáculos ao 
desenvolvimento ... realizar os seus direitos e cumprir as suas obrigações, de modo tal a 
promover uma nova ordem económica internacional, baseada na igualdade soberana, 
interdependência, interesse mútuo …”;

l) Manter o direito ao desenvolvimento no topo da agenda, uma vez que este ano se celebra 
o 25.º aniversário da adopção da Declaração das Nações Unidas sobre o Direito ao 
Desenvolvimento;

m) Recomendar a consolidação das conclusões do Grupo de Trabalho de Alto Nível tendo 
em vista garantir a implementação efectiva do direito ao desenvolvimento;

n) Tomar as medidas adequadas para integrar o direito ao desenvolvimento na política de 
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desenvolvimento, na Revisão Periódica Universal (RPU) e nos organismos e mecanismos 
específicos das Nações Unidas sobre direitos humanos;

Ajuda humanitária internacional

o) Estabelecer uma agenda internacional para a ajuda humanitária que tenha em conta a 
dimensão dos desafios humanitários, o aumento do nível das necessidades humanitárias e 
a complexidade das situações no domínio humanitário;

p) Reforçar os financiamentos mundiais para a causa humanitária, bem como o 
funcionamento e a eficácia do sistema humanitário; 

q) Tomar iniciativas internacionais comuns a fim de reforçar a interacção entre a ajuda 
humanitária e o desenvolvimento e o vínculo entre a ajuda de emergência, a reabilitação e 
o desenvolvimento.
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