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Introdução

A Coerência das Políticas para o Desenvolvimento (CPD) reveste-se da maior importância 
para o mundo em desenvolvimento e para a Europa. O primeiro motivo é inerente ao próprio 
conceito: embora a política de desenvolvimento, em termos gerais, a torne supérflua por 
definição, a CPD continuará a ser um desafio contanto que as políticas europeias produzam 
um impacto externo!

Porém, existem também motivos políticos subjacentes à CPD. Em primeiro lugar, a União 
Europeia (UE) poderia estabelecer verdadeiras parcerias com os países em desenvolvimento 
(cujos recursos nós cobiçamos, e não o contrário). Em segundo lugar, a CPD libertaria a 
política de desenvolvimento do seu papel de «centro de reparação». Em terceiro lugar, os 
países em desenvolvimento e a UE beneficiariam da coerência para o desenvolvimento uma 
vez que os governos e as sociedades dos países em desenvolvimento teriam assim a 
oportunidade e a responsabilidade de gerar êxitos por si.

Nos últimos dois anos, muito foi feito no sentido de alinhar as políticas relevantes da UE de 
acordo com as linhas orientadoras da CPD. O Parlamento Europeu (PE), pela sua parte, 
instituiu um Relator Permanente para a CPD. Todavia, a integração de políticas constitui uma 
tarefa difícil por natureza, e várias questões permanecem ainda por resolver.

Enquadramento Institucional para o Funcionamento da CPD

O Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento e o artigo 208.º do TFUE deverão constituir o 
quadro doutrinário da CPD. A Agenda para a Mudança inverteu o conceito de CPD. Este 
facto é evidente por duas razões. Em primeiro lugar, o documento nem sequer faz referência 
às três políticas da UE com maior impacto nos países em desenvolvimento (ou seja, a política 
comercial, a política agrícola e a política das pescas da União, duas das quais estão atualmente 
a ser objeto de uma revisão profunda). Em segundo lugar, a Agenda para a Mudança, adotada 
unilateralmente pela Comissão e pelo Conselho, é apresentada na proposta relativa ao novo 
Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD) como sendo equivalente ao 
Consenso Europeu no que se refere ao quadro doutrinário que orientará o novo ICD e, 
portanto, a política de desenvolvimento da UE no período 2014-2020.

Qualquer tentativa de rever as orientações e os princípios de base da política de 
desenvolvimento da União deve contar com a participação das instituições que permitiram a 
sua criação.

A Alta Representante deve reconhecer o seu papel em matéria de concretização da CPD 
através do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE), sobretudo das respetivas delegações, 
fazer uma declaração definindo a CPD como uma prioridade inequívoca para o serviço e 
instituir pontos focais da CPD nas delegações capazes de cooperar estreitamente com as ONG, 
as organizações da sociedade civil e outros intervenientes locais. São necessárias 
competências especializadas no âmbito da política e das práticas de desenvolvimento a todos 
os níveis nas instituições, incluindo o SEAE. Além disso, diretrizes rigorosas e alinhadas com 
a CPD sobre o aconselhamento a investidores europeus podem ser introduzidas para as 
delegações.
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O conceito de «EU Actorness» (Atuação da UE) foi introduzido para aumentar a visibilidade 
das ações da UE, o que confere uma importância acrescida à CPD pois todo e qualquer 
impacto negativo será fortemente associado à UE. Porém, o «EU Actorness» não deve entrar 
em contradição com outros objetivos da política de desenvolvimento elaborados pela UE, 
como é o caso da propriedade. 

Afigura-se igualmente necessária a sensibilização dos próprios países em desenvolvimento 
sobre a CPD. Em geral, seria útil definir pontos focais para a CPD nos países em 
desenvolvimento. Esta medida permitiria melhorar o intercâmbio entre a UE e os países em 
desenvolvimento, contribuindo eventualmente para a resolução de problemas que estão fora 
das competências da UE, designadamente a utilização socialmente inclusiva dos rendimentos 
obtidos com os recursos e dos impostos sobre os mesmos, das remessas, entre outros. 

A medição da CPD é indispensável para avaliar o impacto das políticas da UE além das suas 
fronteiras. Contudo, em virtude do caráter complexo da matéria, não existe, até à data, 
nenhuma metodologia comum para medir o custo da incoerência. Uma solução passaria por 
complementar o conceito de «eficácia da ajuda» com o conceito de «eficácia do 
desenvolvimento», visto ser este mais adequado para a medição da CPD. Uma «Eficácia da 
ajuda» sem «eficácia do desenvolvimento» assemelha-se a uma tática desprovida de estratégia. 

O recurso às Avaliações de Impacto da Comissão Europeia (CE) apresenta ainda margens 
para melhoria. O Comité de Avaliação de Impacto da CE aborda três áreas centrais: impactos 
ambientais, sociais e económicos. Esta seleção deve incluir também os impactos externos das 
políticas da UE. O mesmo se aplica a uma instituição análoga que está ser criada pelo PE. 

O PE deve adotar medidas adicionais visando o reforço institucional da CPD dentro da sua 
área de competência. A Comissão do Desenvolvimento poderia institucionalizar um 
intercâmbio regular com os pontos focais da CPD nos Estados-Membros. Seria ainda 
oportuna a formalização do envolvimento de outras comissões relevantes na CPD, 
nomeadamente através da designação de pontos focais nessas comissões. Outra alternativa 
seria tornar obrigatória a inclusão de uma secção dedicada à CPD nos relatórios da Comissão 
do Desenvolvimento que respondem a iniciativas da CE. 

Financiamento do Desenvolvimento

As medidas que se seguem podem ser úteis do ponto de vista da CPD: redução do número de 
rubricas orçamentais e introdução de normas de execução comuns ao Instrumento de 
Cooperação para o Desenvolvimento (ICD) e ao Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED), 
simplificação dos procedimentos de aprovação, em particular para atividades de pequena 
escala ou planos de ação anuais, sempre que os planos plurianuais já tenham sido aprovados, e 
participação mais estreita das delegações em termos de elaboração de programas regionais e 
temáticos por forma a tornar os fluxos de ajuda mais previsíveis. 

Na sua comunicação, de junho de 2011, sobre o Quadro Financeiro Plurianual, a CE tinha 
proposto alargar os poderes de controlo do FED ao PE. Parece que a CE decidiu abandonar 
essa proposta uma vez que não está contemplada na proposta legislativa para o novo FED.

Comércio
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A elaboração de dois relatórios separados sobre o comércio em geral e sobre o comércio e o 
desenvolvimento por parte da CE foi uma oportunidade perdida na perspetiva da CPD.

O novo Sistema de Preferências Generalizadas (SPG), tal como apresentado pela CE, já não 
abrange os países de elevado rendimento ou países de rendimento médio alto. Por conseguinte, 
excluirá a maioria dos países latino-americanos e das ilhas das Caraíbas, assim como 
determinados países africanos. Paralelamente, economias tão poderosas como as da Índia, da 
China, da Indonésia e da Tailândia continuarão a ser, mesmo que temporariamente, elegíveis 
para o regime do SPG. Nesse sentido, parece injusto ter como único critério de elegibilidade 
para o SPG o produto interno produto per capita. Afigura-se também premente abordar 
questões problemáticas no contexto dos Acordos de Parceria Europeus e dos Acordos de 
Comércio Livre, tal como a supressão de 18 países do Regulamento de Acesso ao Mercado. 

A UE deve envidar esforços para conferir um novo impulso aos Contratos Públicos 
Sustentáveis a nível internacional, a fim de desvincular as concessões de ajuda e os 
empréstimos para o desenvolvimento, reforçando simultaneamente os sistemas nacionais de 
contratos públicos dos países parceiros ou privilegiando contratos locais e regionais. 

PAC, Segurança Alimentar e Política das Pescas

Da perspetiva da política de desenvolvimento, poderia sugerir-se uma Política Agrícola 
Comum (PAC) inteiramente diferente da apresentada nas propostas de reforma da CE. 
Todavia, todo um conjunto de incoerências foi resolvido durante as últimas reformas da PAC, 
uma tendência prosseguida pelas atuais propostas da CE. O apoio às explorações agrícolas foi 
amplamente dissociado e o papel dos mecanismos de intervenção no mercado e das 
restituições à exportação significativamente reduzido.

Contudo, não foi possível fazer face a alguns dos desafios remanescentes no contexto da 
reforma da PAC em curso, nomeadamente a questão do reforço das cadeias de abastecimento 
UE-ACP, bem como das cadeias de abastecimento no seio dos próprios países ACP. O 
recurso a instrumentos modernos de gestão do mercado, tais como a transparência, o reforço 
de capacidades, o intercâmbio de informações sobre normas e regulamentos técnicos ou o 
apoio em matéria de negociação de contratos deve ser incentivado nos países em 
desenvolvimento.

A fim de promover a CPD, as negociações dos acordos de pesca devem ter por base as 
prioridades do país adjudicante a nível do desenvolvimento sustentável do respetivo setor das 
pescas e do país no seu todo. Os impactos da política devem ser acompanhados de perto pelo 
PE.

Alterações Climáticas

Mais do que constituir um desafio distinto para a CPD, as alterações climáticas devem ser um 
dos elementos transversais que merecem ser integrados em todos os outros domínios políticos, 
permitindo, assim, a consolidação da CPD. 

É necessário consagrar uma atenção especial à maximização das sinergias entre os objetivos 
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das políticas da UE em matéria de alterações climáticas e desenvolvimento, particularmente 
em termos de ferramentas e instrumentos a utilizar, efeitos colaterais negativos e inesperados 
de determinadas políticas, e benefícios colaterais resultantes do desenvolvimento e da 
adaptação às alterações climáticas nos países em desenvolvimento. A próxima oportunidade 
para tal é oferecida pela Conferência Rio+20, cujos temas são a criação de a) uma economia 
verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza e b) o 
enquadramento institucional para o desenvolvimento sustentável.

Além disso, as alterações climáticas e os respetivos impactos negativos devem ser encarados 
como uma questão de desenvolvimento com implicações a nível do género, relevante para 
todos os setores (social, cultural, económico e político). O investimento na educação para o 
desenvolvimento sustentável, incluindo o combate às alterações climáticas, constitui um 
domínio onde a ajuda para o desenvolvimento pode alcançar inúmeros objetivos de uma vez 
só, sobretudo quando as mulheres são visadas. 

A CE ainda não apresentou uma proposta sobre um modelo de cálculo para as alterações 
indiretas da utilização dos solos. Sem esse modelo, será complicado avaliar devidamente os 
impactos das políticas da UE no domínio em causa.

O objetivo da CPD deve também estar refletido no próximo relatório sobre a execução da 
nova política em matéria de responsabilidade social das empresas. 

Migração

A Comunicação de 2011 sobre a Abordagem Global para a Migração e a Mobilidade deve ser 
aprovada se for concebida em conformidade com a CPD. O Relatório de 2009 da CE sobre a 
CPD já frisara que a introdução de uma condicionalidade da ajuda não é uma forma eficaz de 
resolver o problema, sendo a abordagem global o melhor caminho a seguir.

A participação total dos migrantes nas sociedades de acolhimento e o apoio à sua integração a 
nível local, incluindo nos mercados de trabalho, são merecedores de uma atenção acrescida. 
Afigura-se igualmente necessário envolver as diásporas enquanto agentes de desenvolvimento 
no atinente à facilitação de remessas, à luta contra a fuga e o desperdício de cérebros e à 
conceção de propostas relativas à migração laboral, tendo em conta as necessidades dos países 
de origem, dos países de acolhimento e dos migrantes. Parecem também existir faltas ou 
lacunas de informação em matéria migração para os cidadãos da UE. Este é um tema 
recorrente nas políticas eleitorais. 

Outros assuntos de relevância para o próximo relatório sobre a CPD são os direitos de 
propriedade, a saúde, as mulheres, a educação e o apoio orçamental.

Conclusão

Várias incoerências estão bem estudadas. O principal problema reside na ausência de vontade 
política quando os interesses dos países desenvolvidos e dos países em desenvolvimento 
parecem entrar em conflito. Esses interesses aparentemente contraditórios podem ser 
alinhados através da adoção de uma abordagem a longo prazo. 
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É precisamente neste ponto que as mudanças tectónicas na política internacional podem 
ajudar e estimular a CPD. Em primeiro lugar, obrigam os políticos a tomar decisões 
clarividentes. Caso não o façam, podem proteger pequenos interesses a curto prazo. Contudo, 
a UE ficaria certamente a perder a longo prazo atendendo ao facto de o desenvolvimento 
global ser do nosso próprio interesse pois pretendemos o estabelecimento de boas relações 
com os países em desenvolvimento no futuro e precisamos sobretudo dos seus mercados 
emergentes e dos seus recursos. 

Em segundo lugar, a CPD apresenta outra lacuna: a sensibilização é amiúde insuficiente para 
mudar as políticas. O clube de Roma publicou o seu relatório há quase 40 anos. Porém, ainda 
enfrentamos os mesmos desafios porque as pessoas tendem a agarrar-se a velhos hábitos e 
privilégios. A CPD sofre do mesmo problema! E é precisamente a esse nível que as mudanças 
tectónicas podem ajudar. As velhas certezas desmoronam-se e, de repente, há espaço para 
novas perspetivas e formas de olhar para as coisas. 

No final, a CPD irá prevalecer – simplesmente em virtude de argumentos mais sustentáveis e 
sólidos. Apenas as políticas que estão alinhadas com a CPD conseguirão resistir à passagem 
do tempo!

Existe um fundo de verdade na apreciação de que a CPD atingiu um impasse e que o 
entusiasmo se dissipou. Numa perspetiva de longo prazo, a UE terá de pensar em novas 
formas de conduzir a PCD até à próxima etapa. Uma das possibilidades passaria por 
reformular o serviço de ação externa tendo em vista um serviço de coerência externa, 
orientado sobretudo para o desenvolvimento global e a segurança. O mesmo aplicar-se-ia à 
Comissão dos Assuntos Externos. Esta medida asseguraria a inclusão da CPD em todas as 
etapas do processo de tomada de decisão. Um passo significativo como este exige, 
obviamente, muita investigação e debates intensos com todas as partes interessadas – mas 
poderia dar à CPD a força de que precisa.


