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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre "Reforçar o impacto da política de desenvolvimento da UE"
(2011/2047(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o artigo 208.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 
segundo o qual "O objectivo principal da política da União neste domínio é a redução e, a 
prazo, a erradicação da pobreza. Na execução das políticas susceptíveis de afectar os 
países em desenvolvimento, a União tem em conta os objectivos da cooperação para o 
desenvolvimento",

– Tendo em conta a Declaração do Milénio das Nações Unidas de 8 de Setembro de 2000,

– Tendo em conta o Consenso de Monterrey, adoptado por ocasião da Conferência 
Internacional sobre o Financiamento do Desenvolvimento realizada em Monterrey 
(México) de 18 a 22 de Março de 2002,

– Tendo em conta o Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento1,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1905/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, que institui um instrumento de financiamento da 
cooperação para o desenvolvimento2 (Instrumento de Cooperação para o 
Desenvolvimento - ICD)),

– Tendo em conta o Código de Conduta da UE em matéria de complementaridade e divisão 
das tarefas na política de desenvolvimento3,

– Tendo em conta a Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda e o Programa de Acção 
de Acra,

– Tendo em conta a iniciativa sobre a protecção social mínima, lançada pelo Conselho dos 
Chefes de Secretariado dos organismos das Nações Unidas em Abril de 2009,

– Tendo em conta o relatório europeu sobre o desenvolvimento intitulado "Protecção social 
para um desenvolvimento inclusivo", lançado em 7 de Dezembro de 2010, 

– Tendo em conta a Agenda do Trabalho Condigno da OIT e o Pacto Global sobre 
Emprego da OIT, adoptados por consenso global, em 19 de Junho de 2009, na 
Conferência Internacional do Trabalho,

– Tendo em conta o Livro Verde da Comissão Europeia, de 10 de Novembro de 2010,
intitulado "A política de desenvolvimento da UE ao serviço de um crescimento inclusivo 

                                               
1 JO C 46 de 24.2.2006, p. 1. 
2 JO L 378 de 27.12.2006, p.41.
3 Conclusões do Conselho 9558/07 de 15 de Maio de 2007.
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e sustentável: Melhoria do impacto da cooperação para o desenvolvimento da UE"1,

– Tendo em conta as suas Resoluções, de 23 de Maio de 2007, sobre promover um trabalho 
digno para todos2, de 24 de Março de 2009, sobre os contratos ODM3, de 25 de Março de 
2010, sobre os efeitos da crise financeira e económica mundial nos países em 
desenvolvimento e na cooperação para o desenvolvimento4, de 7 de Outubro de 2010, 
sobre os sistemas de cuidados de saúde na África subsariana e a saúde mundial5, de 15 de 
Junho de 2010, sobre os progressos realizados na consecução dos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio: análise intercalar de preparação para a reunião de alto nível 
da ONU em Setembro de 20106, e de 25 de Novembro de 2010, sobre a Conferência 
sobre Alterações Climáticas em Cancún (COP16)7,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento e os pareceres da Comissão 
dos Assuntos Externos, da Comissão do Comércio Internacional, da Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, da Comissão da Indústria, da 
Investigação e da Energia e da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 
(A6-0000/2011),

A. Considerando que a diminuição e erradicação da pobreza constitui o objectivo principal 
das políticas de desenvolvimento da UE estabelecidas no Tratado de Lisboa,

B. Considerando que o Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento reitera o compromisso 
da UE face à erradicação da pobreza e à consecução dos Objectivos de Desenvolvimento 
do Milénio, e aos princípios de apropriação, de parceria, da eficácia da ajuda e da 
coerência das políticas de desenvolvimento, que continuam a ser fundamentais para 
melhorar o impacto da ajuda ao desenvolvimento da UE,

C. Considerando que a pobreza assume múltiplas dimensões, não só económicas, como 
também humanas, socioculturais, políticas, de protecção, de género e ambientais, que 
devem ser abordadas pela política de desenvolvimento da UE,

Política de desenvolvimento de elevado impacto

1. Congratula-se com os esforços envidados para desenvolver Documentos Europeus de 
Estratégia por País com o objectivo de assegurar uma maior coordenação entre a 
Comissão e os Estados-Membros; assinala que o processo de programação deve garantir 
a aplicação da agenda relativa à eficácia da ajuda e o respeito do direito que assiste o 

                                               
1 COM(2010)629 final.
2 JO C 102 E de 24.4.2008, p. 321.
3 JO C 117 E de 06.05.10, p. 15.
4 JO C 004 E de 7.1.2011, p. 34.
5 Textos aprovados, P7_TA-PROV(2010)0355.
6 Textos aprovados, P7_TA(2010)0210.
7 Textos aprovados, P7_TA(2010)0442.
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Parlamento de exercer o controlo democrático;

2. Salienta que, a fim de preservar o conceito de apropriação democrática, se devem apoiar 
os esforços dos parlamentos, das autoridades locais, da sociedade civil e de outras partes 
interessadas para que possam desempenhar uma função própria na definição das 
estratégias de desenvolvimento, responsabilizando os Governos e avaliando os resultados 
do desenvolvimento;

3. Insiste que o factor necessidade deve continuar a ser um critério fundamental para a 
atribuição de ajudas ao desenvolvimento por parte da UE; insta a Comissão e os Estados-
Membros a concentrar os montantes da ajuda pública ao desenvolvimento nos países 
mais pobres e nas camadas mais pobres da sociedade; 

4. Sublinha a conveniência de estabelecer uma distinção entre as necessidades de 
desenvolvimento dos países menos avançados (PMA) e as dos países de médio 
rendimento (PMR), em especial os emergentes doadores; recorda que 72% dos pobres do 
mundo vivem em PMR e que, por conseguinte, é necessário manter a cooperação e o 
diálogo para abordar a pobreza persistente e a desigualdade; reitera que a cooperação à 
margem da ajuda pública ao desenvolvimento com os países de médio rendimento e os 
parceiros estratégicos não deve ser financiada a partir do orçamento destinado ao 
desenvolvimento que, por si só, já é escasso;

5. Sublinha que a coerência das políticas de desenvolvimento (CPD) é essencial para a 
implementação de uma política de desenvolvimento de elevado impacto; insta a 
Comissão a definir claramente as responsabilidades relativas à aplicação da obrigação 
prevista no Tratado relativa à CPD e solicita que se reúnam os recursos suficientes para 
esta finalidade na Comissão, no Serviço Europeu de Acção Externa (SEAE) e nas 
delegações da UE;

Cumprimento dos compromissos financeiros

6. Reitera a sua posição de que se deve cumprir a meta colectiva de, até 2015, dedicar 0,7% 
do rendimento nacional bruto (RNI) da União Europeia à Ajuda Pública ao 
Desenvolvimento (APD); exorta a Comissão e os Estados-Membros a encontrar novas 
fontes de financiamento do desenvolvimento; opõe-se a qualquer ampliação da definição 
de APD;  

7. Considera que o valor acrescentado da ajuda ao desenvolvimento da Comissão justifica 
um aumento significativo em termos reais do orçamento reservado para a ajuda ao 
desenvolvimento no próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP); 

8. Apela à realização de esforços continuados no âmbito da educação e sensibilização para o 
desenvolvimento na Europa; salienta que este pedido deve ser considerado não só um 
meio de aumentar o apoio público à despesa com o desenvolvimento como também uma 
possibilidade de permitir que qualquer pessoa na Europa compreenda as preocupações em 
matéria de desenvolvimento a nível mundial;

Fomento do crescimento favorável aos pobres
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9. Reconhece que o crescimento económico pode constituir um importante motor de 
desenvolvimento; sublinha, no entanto, que o impacto do crescimento na erradicação da 
pobreza será muito maior se as desigualdades forem diminuídas; insiste, por conseguinte, 
que a ajuda ao desenvolvimento da UE deve ser direccionada para o crescimento 
favorável aos pobres mediante a adopção de medidas que se centram especificamente nos 
mesmos, a fim de impulsionar um aumento do seu contributo para a riqueza nacional e 
permitir que se convertam numa força motriz do crescimento;

10. Sublinha que as políticas da UE devem facilitar o crescimento nos sectores económicos 
onde os pobres asseguram os seus meios de subsistência, como é o caso da agricultura e 
do sector informal; insta a Comissão e os Estados-Membros a apostarem em medidas que 
facilitem o acesso dos pobres à terra, aos mercados, ao crédito e a outros serviços 
financeiros, assim como ao desenvolvimento de competências;

11. Apoia os esforços destinados a promover o desenvolvimento industrial, desde que as 
normas sociais e ambientais sejam respeitadas;

12. Sugere que a UE e os seus Estados-Membros apoiem de forma mais sistemática a Agenda 
do Trabalho Condigno da OIT nos países em desenvolvimento, a fim de estimular a 
criação de postos de trabalho de elevada qualidade e a protecção das normas laborais 
fundamentais;

Desenvolvimento humano

13. Salienta que é fundamental dispor de serviços básicos sociais para beneficiar o 
crescimento favorável aos pobres; solicita à UE que consagre pelo menos 20% da sua 
assistência aos serviços básicos sociais, conforme definidos pela OCDE, com uma ênfase
especial ao livre acesso aos cuidados primários de saúde e à educação básica;

14. Acolhe com satisfação a iniciativa das Nações Unidas sobre a protecção social mínima; 
insta a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem o apoio aos programas nacionais de 
protecção social nos países em desenvolvimento e a desenvolverem um quadro político 
abrangente nesta matéria;

15. Reitera a sua opinião de que a UE deve apoiar os países parceiros no desenvolvimento de 
sistemas fiscais justos e eficazes, a fim de gerar as receitas necessárias para a protecção 
social e para as políticas a favor dos pobres;

Envolvimento do sector privado

16. Reconhece que o desenvolvimento do sector privado nos países em desenvolvimento é 
fundamental para a criação de oportunidades de emprego, para a prestação de serviços e 
para o reforço da geração de riqueza; sublinha que, em consonância com o programa a 
favor dos pobres, a ajuda ao desenvolvimento da UE deve centrar-se em fomentar, junto 
dos países beneficiários, um clima propício à criação de pequenas, médias e 
microempresas, e em eliminar os obstáculos à sua formalização e que os serviços e o 
reforço das capacidades deve ser direccionado particularmente aos empresários com 
menos recursos; 
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17. Sublinha que os projectos de investimento financiados pela UE nos países em 
desenvolvimento que impliquem o sector privado devem cumprir as normas ambientais, 
sociais e de transparência acordadas internacionalmente e ser coerentes com os planos de 
desenvolvimento dos países beneficiários; opõe-se a qualquer tipo de cooperação com 
entidades privadas que possa contribuir, directa ou indirectamente, para qualquer forma 
de evasão fiscal;

18. Sublinha que o apoio ao sector privado deve ser indissociável da ajuda destinada às 
autoridades públicas e aos Parlamentos dos países beneficiários, de modo a que estes 
sejam capazes de regular os seus mercados de forma eficaz, promover a transparência e a 
boa governação e lutar contra a corrupção;

Alterações climáticas, energia e desenvolvimento sustentável

19. Congratula-se com a proposta de centrar a cooperação para o desenvolvimento na energia 
sustentável; insiste que o acesso dos pobres à energia, a par da prestação de serviços 
públicos e do desenvolvimento local, devem constituir objectivos primordiais dos 
projectos apoiados pela União Europeia; 

20. Apoia a realização de esforços mais sistemáticos para integrar a adaptação às alterações 
climáticas e as medidas de redução dos riscos de catástrofes;

21. Reitera a sua posição de que esta integração não pode substituir a disponibilização dos 
novos recursos complementares que a UE e outros doadores prometeram aos países em 
desenvolvimento afectados pelas alterações climáticas;

Segurança alimentar e agricultura

22. Reitera a sua oposição de que a UE deve centrar a sua ajuda ao desenvolvimento no 
fomento da produção agrícola sustentável em pequena escala; destaca a necessidade de, 
em particular, garantir aos pequenos agricultores o acesso aos meios de produção (terra, 
crédito, serviços de consultadoria e aconselhamento), às oportunidades de transformação 
e comercialização e aos mercados local e transfronteiriço; 

23. Insiste que a UE deve abordar igualmente as causas profundas da insegurança alimentar, 
incluindo a especulação com géneros alimentícios e o açambarcamento de terras; reitera 
que a reforma da Política Agrícola Comum deve ter em conta a obrigação prevista no 
Tratado relativa à CPD;

24. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à  Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

INTRODUÇÃO

É chegado o momento oportuno para um amplo debate a nível da União Europeia sobre o 
futuro da sua política de desenvolvimento. É importante que a União Europeia defina a sua 
visão, as suas ambições, objectivos e instrumentos adequados, antes de decidir sobre o lugar 
da ajuda ao desenvolvimento no próximo quadro financeiro plurianual (QFP)1. Em algumas 
das questões suscitadas no Livro Verde da Comissão sobre a política de desenvolvimento da 
UE ao serviço do crescimento inclusivo e do desenvolvimento sustentável, o Parlamento tem 
uma posição estabelecida ou está actualmente a preparar relatórios2. Por conseguinte, neste 
documento de trabalho, o relator colocará a ênfase nos elementos que sugerem uma mudança 
de orientação, em particular nas propostas de "ajuda de impacto elevado", no conceito de 
"crescimento inclusivo" e no envolvimento do sector privado. Considerará centrais a 
orientação para o futuro da política de auxílios da União Europeia e o papel da Comissão, 
mais do que o dos Estados-Membros. Na avaliação das propostas da Comissão, temos uma 
referência clara, que é o artigo 208.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE). O principal objectivo dos auxílios da União Europeia deve ser a redução e, a longo 
prazo, a erradicação da pobreza. O consenso europeu sobre o desenvolvimento também 
fornece valores comuns importantes, como os direitos humanos e a democracia, e princípios 
comuns, como a apropriação e a parceria, ainda válidos. 

1. Política de desenvolvimento de elevado impacto

Aspectos de qualidade

A fim de reforçar o impacto da política de desenvolvimento da União Europeia, a Comissão 
propõe três critérios para a escolha de intervenções: (1) valor acrescentado, (2) coordenação 
prévia da UE, e (3) potencial efeito impulsionador em termos de execução de reformas e de 
mobilização de outras fontes de financiamento. O Parlamento sempre reivindicou uma melhor 
coordenação, pelo que não podemos deixar de apoiar os esforços para desenvolver 
Documentos Europeus de Estratégia por País. O Parlamento deve encorajar a Comissão em 
todos os seus esforços para cumprir cabalmente o seu papel de coordenação descrito no 
Tratado de Lisboa (artigo 210.º do TFEU). A melhoria da coordenação e da harmonização 
deve centrar-se no princípio da apropriação. A integração do Fundo Europeu de 
                                               
1 O Livro Verde da Comissão sobre a política de desenvolvimento da UE ao serviço do crescimento 
inclusivo e do desenvolvimento sustentável (COM(2010) 0629final) pode, assim, ser visto em 
conjugação com a consulta pública lançada pela UE sobre o financiamento da acção externa após 
2013.
2 Ver, por exemplo, a Resolução do Parlamento de 25 de Novembro de 2010 sobre a Conferência sobre 
Alterações Climáticas em Cancún (T7-2010/0442), assim como os (próximos) relatórios DEVE sobre «O Livro 
Verde sobre o futuro do apoio orçamental da UE» (2010/2300(INI)), «Um quadro estratégico da UE para ajudar 
os países em desenvolvimento a enfrentarem os desafios no domínio da segurança alimentar» (2010/2100(INI)), 
e «Fiscalidade e desenvolvimento - Cooperação com os países em desenvolvimento a fim de promover a boa 
governação em questões fiscais» (2010/2102(INI)). O próximo relatório de Gay Mitchell sobre o Regulamento 
(CE) n.º 1905/2006 que institui um instrumento de financiamento da cooperação para o desenvolvimento: 
ensinamentos retirados e perspectivas para o futuro (2009/2149(INI)) tratará das exigências parlamentares 
específicas respeitantes ao instrumento que sucederá ao ICD.
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Desenvolvimento (FED) no orçamento da União Europeia seria um passo importante para 
uma melhor coordenação entre os diferentes instrumentos de ajuda da UE. Contudo, isto não 
deve levar a uma redução global na despesa com o desenvolvimento ou a uma perda de 
previsibilidade para os países ACP. 

O objectivo do impacto elevado não pode levar a uma política de desenvolvimento avessa ao 
risco apenas visando os "países fáceis". "O melhor valor acrescentado e a melhor relação 
preço-qualidade" não podem ser o único parâmetro para a escolha das intervenções, mas as 
necessidades devem permanecer um critério essencial. As ajudas da UE devem continuar a 
centrar-se nos países mais pobres, procurando atingir os estratos mais pobres da sociedade. 

Se os compromissos já existentes em matéria de eficácia das ajudas e de coerência das 
políticas de desenvolvimento fossem verdadeiramente cumpridos, o impacto das ajudas da 
União Europeia beneficiaria consideravelmente. Quatro anos decorridos após a publicação de 
um Código de Conduta da União Europeia em matéria de divisão das tarefas na política de 
desenvolvimento, são muito reduzidos os progressos alcançados na clarificação e reforço das 
áreas com maior vantagem comparativa da Comissão Europeia. A Declaração de Paris sobre a 
Eficácia da Ajuda e o Programa de Acção de Acra devem ser incluídos no processo de 
programação, e a UE e os Estados-Membros devem continuar a desempenhar um papel 
importante na preparação da Conferência de Alto Nível, em Busan, em 2011, sobre a Eficácia 
da Ajuda. A previsibilidade é um factor importante da eficácia da ajuda. A abordagem dos 
contratos dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) da União Europeia fornece 
um modelo positivo que deve ser aprofundado.

O Livro Verde reconhece a importância da coerência das políticas de desenvolvimento (CPD) 
para uma ajuda de elevado impacto e para evitar as repercussões negativas de outras áreas 
políticas, mas não discute os desafios resultantes da criação do Serviço Europeu de Acção 
Externa (SEAE). A arquitectura institucional deve assegurar que a obrigação prevista no 
Tratado da CPD é aplicada e a natureza distintiva da política de desenvolvimento é 
preservada. Para este efeito, poderia ser criado uma unidade ou serviço específico sob o 
controlo do Comissário Europeu responsável pelo Desenvolvimento, com competências 
horizontais explícitas em matéria de CPD, não só em relação à Comissão, mas também em 
relação ao SEAE.

A boa governança é essencial para o impacto positivo do desenvolvimento, e a UE possui 
uma forte experiência de apoio a reformas políticas, a par de programas de ajuda. Importante 
para esta política é uma abordagem à governança que ponha a ênfase nos direitos humanos, na 
democracia e no Estado de Direito, no combate à corrupção e no papel dos parlamentos e da 
sociedade civil na responsabilização dos governos e na avaliação dos resultados em termos de 
desenvolvimento. O conceito chave deve ser a "apropriação democrática".

Impacto da ajuda real - aspectos quantitativos

Reforçar o impacto da ajuda é importante, mas não pode ser um pretexto para reduzir as 
quantidades da ajuda. Em linha com as obrigações do Tratado, os compromissos 
internacionais, os valores da União Europeia e os interesses a longo prazo, a erradicação da 
pobreza deve continuar a ser um objectivo principal da acção externa da UE. Para alcançar a 



PE460.696v02-00 10/14 PR\859937PT.doc

PT

meta colectiva de dedicar 0,7% do seu rendimento nacional bruto (RNI) à Ajuda Pública ao 
Desenvolvimento (APD), os Estados-Membros da União Europeia, em 2015, deveriam tornar 
politicamente vinculativos os seus compromissos APD e aceitar planos de acção plurianuais 
propostos pela Comissão. 

Existe um "valor acrescentado" importante na ajuda ao nível da UE, conforme reconhecido 
pelo Consenso Europeu sobre a Ajuda ao Desenvolvimento1, e, portanto, a parte da ajuda 
europeia global canalizada através do orçamento da União Europeia não deve ser reduzida. 
Isto justifica um aumento significativo dos envelopes destinados ao desenvolvimento no 
próximo QFP em termos reais. Os cidadãos apoiam a política de desenvolvimento e o papel 
da União Europeia nessa política: Não devemos subestimar a importância do valor da 
solidariedade, sobretudo em tempos de crise.2

Para produzir um impacto na erradicação da pobreza, a ajuda ao desenvolvimento da UE deve 
continuar estreitamente associada aos critérios aplicáveis à ajuda pública ao desenvolvimento 
(“critérios APD”) estabelecidos pelo Comité de Ajuda ao Desenvolvimento da Organização 
de Cooperação e Desenvolvimento Económico (CAD /OCDE). A cooperação “não APD” 
poderá tornar-se mais importante para os países de médio rendimento (PMR), mas esta deve 
ser complementar da ajuda ao desenvolvimento típica. A nível da União Europeia, essa 
cooperação deve ser canalizada através de um instrumento separado para assegurar a 
transparência. Por outro lado, a definição da APD não pode ser alargada para atingir o 
objectivo de 0,7%; isso seria um mero exercício estatístico e não produziria quaisquer 
“novos” fundos para o desenvolvimento. 

2. Desenvolvimento humano

O Parlamento sempre insistiu que o acesso aos serviços básicos sociais, em especial à saúde e 
à educação, deve permanecer uma pedra angular das ajudas da União Europeia. Estes sectores 
são essenciais para atingir os ODM, para facilitar o crescimento sustentável, áreas em que a 
Comissão tem uma experiência relevante. Será necessária uma referência quantitativa para 
assegurar que o sector social não seja esmagado por outras prioridades concorrentes: a UE 
deveria dedicar pelo menos 20% da sua assistência aos serviços básicos sociais, conforme 
definidos pela OCDE, com uma ênfase especial ao livre acesso aos cuidados primários de 
saúde e à educação básica. Além disso, uma abordagem ao desenvolvimento baseada nos 
direitos contribuiria de forma significativa para reforçar o impacto das ajudas da União 

                                               
1 De acordo com o Consenso, o valor acrescentado decorre da presença à escala mundial da União 
Europeia, da sua experiência em matéria de execução da ajuda, do seu papel na promoção da coerência 
das políticas para o desenvolvimento (CPD) e na simplificação da coordenação, dos resultados obtidos 
em projectos em larga escala, do seu apoio à democracia, aos direitos humanos, à boa governação e ao 
respeito pelo direito internacional e da promoção da participação da sociedade civil e da solidariedade 
Norte-Sul, incluindo, no entanto, a educação para o desenvolvimento. Acrescente-se a forte 
experiência da UE no apoio orçamental e no apoio aos serviços sociais e na promoção da integração e 
da cooperação regionais.
2

Segundo o Eurobarómetro especial «Os Europeus, a ajuda ao desenvolvimento e os Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio» (publicado em Setembro de 2010), 89% dos Europeus consideram a 
ajuda ao desenvolvimento importante ou muito importante.
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Europeia neste sector.

3. Crescimento inclusivo e pobreza

O âmago do Livro Verde é a proposta de reorientar a política de desenvolvimento da União 
Europeia para a promoção do crescimento inclusivo. O crescimento é um motor importante do 
desenvolvimento, e a ênfase na inclusividade é positiva, assim como o reconhecimento de que 
o crescimento deve constituir um meio para conseguir a erradicação da pobreza. O relator 
também partilha o entendimento de que a diferenciação entre países em desenvolvimento é 
extremamente importante, e que a integração regional e a simplificação do comércio Sul-Sul 
são motores importantes do crescimento, em relação aos quais a União Europeia possui tanto 
a experiência como os necessários instrumentos. 

No entanto, continuam a existir preocupações sérias no que diz respeito à apresentação no 
Livro Verde da nova orientação política. Em primeiro lugar, a ênfase no crescimento – que 
remete para medidas económicas quantitativas – não deve conduzir a uma compreensão 
puramente económica da pobreza. A pobreza é multi-dimensional, revelando a exclusão das 
pessoas das condições de vida socialmente adequadas e engloba uma grande variedade de 
privações (económicas, políticas e culturais etc.) que devem ser visadas pelas políticas de 
desenvolvimento. 

Em segundo lugar, os choques externos que afectam o crescimento em numerosos países, em 
especial na África subsaariana, não foram suficientemente tratados. A este respeito, o relator 
considera que o desenvolvimento industrial tem um potencial transformador tremendo para as 
economias nacionais e, ao contrário das exportações agrícolas ou da extracção de recursos 
naturais, que expõem as economias aos choques, é provável que ofereça um maior 
crescimento a longo prazo.

Por último, e mais importante, o conceito de crescimento inclusivo permanece definido de 
uma forma vaga, e não é suficientemente claro como será assegurada a "inclusividade". 
Embora o Livro Verde mencione que as desigualdades muito acentuadas diminuem bastante o 
ritmo de redução da pobreza e têm efeitos negativos no crescimento económico, isto não é 
suficientemente reflectido nas medidas propostas.

As conclusões empíricas bem conhecidas do proeminente economista em matéria de pobreza 
e desenvolvimento do Banco Mundial1 mostram que o crescimento é sete vezes mais eficaz na 
redução da pobreza dos países em desenvolvimento quando acompanhado de reduções nas 
desigualdades nos rendimentos do que na falta destas. Por sua vez, a redução dos níveis de 
pobreza tem um efeito positivo no subsequente crescimento. O que advoga a favor da 
necessidade de tratar as questões da distribuição: o impacto das ajudas da UE será 
consideravelmente superior, e a pobreza será tratada de uma forma mais eficaz. 

Assim, a Comissão deverá ter como objectivo o "crescimento favorável aos pobres" com base 
na abordagem relativa em que as políticas de desenvolvimento e a cooperação incidirão 

                                               
1 Ravallion, Martin, 2001. "Growth, Inequality and Poverty: Looking Beyond Averages," World Development, 
Elsevier, vol. 29(11), páginas 1803-1815, Novembro.
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especificamente nos pobres, de modo a promover o aumento da sua participação no 
crescimento. A Europa representa, de facto, um dos melhores exemplos do mundo de como o 
tratamento das questões da distribuição da riqueza por meio do Estado Social (entre outras, as 
políticas de despesa social e fiscal) desencadeou ganhos importantes em termos de 
desenvolvimento tanto económico como social. Esta experiência, também conhecida por 
modelo social europeu, forneceu real valor acrescentado, que poderia ser aplicado como um 
instrumento na política de desenvolvimento da UE. O apoio à criação de sistemas de
segurança social e de sistemas fiscais justos, assim como a promoção da agenda do trabalho 
digno da OIT, seriam medidas importantes em linha com esta abordagem.

4. Envolvimento do sector privado

Como parte da sua estratégia de promoção do crescimento, a Comissão propõe-se mobilizar 
mais investimento do sector privado e apoiar as pequenas e médias empresas (PME), 
nomeadamente através da combinação de subvenções e de empréstimos. O sector privado é de 
importância vital para o desenvolvimento sustentável, mas em alguns casos, devido a várias 
circunstâncias, as actividades das multinacionais tiveram um impacto negativo na pobreza, 
direitos humanos e ambiente. 
Por conseguinte, é importante que os eventuais riscos sejam avaliados e que sejam definidos 
critérios claros de apoio a projectos do sector privado. Além disso, deverá ser clarificado que 
sector privado - estrangeiro ou nacional, com fins lucrativos ou outro - deverá receber apoio 
dos limitados orçamentos para o desenvolvimento.

O Livro Verde sublinha que os investimentos devem "procurar beneficiar o maior número 
possível de cidadãos no país em questão.” Para escolher as melhores opções, deve ser 
realizada ex-ante uma Análise do Impacto Social e sobre a Pobreza (Poverty and Social 
Impact Analysis, PSIA), com vista a assegurar um maior impacto sobre a pobreza e resultados 
positivos em matéria de desenvolvimento. O Livro Verde salienta, com razão, a necessidade 
de apoiar as pequenas e médias empresas (PME) e as microempresas. A microfinança 
desempenha, por conseguinte, um papel importante, e o acesso deve ser assegurado, em 
especial, aos grupos desfavorecidos, tais como minorias, pequenos agricultores e mulheres. 
De modo a obter um crescimento favorável aos pobres, é necessário que estes participem 
como promotores do crescimento e não apenas como beneficiários. 

Além disso, a abordagem da União Europeia deve ser orientada pelos seguintes princípios:
- ênfase no financiamento de empresas nacionais e mobilização do capital nacional
- adesão às normas ambientais e sociais 
- apoio aos governos para uma regulamentação eficaz dos mercados e uma tributação 

equitativa 
- alinhamento com os planos de desenvolvimento dos países beneficiários
- não concessão de apoio a operações que possam permitir, ou contribuir directa ou 

indirectamente, para qualquer forma de evasão fiscal
- promoção da transparência, da boa governação e da luta contra a corrupção nos países 

beneficiários
- a nova ênfase nos empréstimos não deve corresponder a uma redução do montante das 

subvenções.
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5. Alterações climáticas, energia e desenvolvimento sustentável

As alterações climáticas e o desenvolvimento estão estreitamente associados, e as iniciativas 
de luta contra as alterações climáticas e a pobreza podem ser mutuamente benéficas. A 
ambição da Comissão de integrar de uma forma mais adequada a adaptação às alterações 
climáticas e as preocupações com a redução dos riscos de catástrofes (RRC) para promover o 
desenvolvimento económico sustentável é oportuna e relevante. Até agora, parece haver 
pouca avaliação sistemática dos esforços realizados em termos de integração da adaptação e 
da RRC na cooperação para o desenvolvimento. Assim, como primeiro passo, era importante 
avaliar se as intenções expressas pela Comissão de integrar a adaptação e a RRC foram postas 
em prática e de que forma. No entanto, a integração das alterações climáticas não pode 
substituir a disponibilização dos novos recursos complementares que a UE e outros doadores 
prometeram aos países em desenvolvimento para as medidas de adaptação às alterações 
climáticas. A ênfase na energia renovável é um elemento positivo, em especial no que se 
refere à sinergia com a criação de emprego e o desenvolvimento sustentável. Contudo, a 
União Europeia necessita de assegurar que as políticas beneficiam, em primeiro lugar, os 
pobres e que a melhoria do acesso à energia apoia o desenvolvimento económico local.

6. Segurança alimentar e agricultura

O Livro Verde reconhece que a segurança alimentar e a agricultura constituem um factor 
catalisador do desenvolvimento e do crescimento e destaca a produção sustentável a pequena 
escala. É lamentável, no entanto, que não aborde as causas da insegurança alimentar nos 
países em desenvolvimento. As questões relativas à "Agricultura e à segurança alimentar" não 
deveriam ser tratadas de forma isolada, uma vez que outros factores externos têm grande 
impacto na insegurança alimentar (por ex. a especulação com géneros alimentícios, o 
açambarcamento de terras, etc.). A abordagem da cadeia de valor à produção agrícola é 
importante, mas exige a satisfação de várias condições prévias tais como a garantia do acesso 
aos meios de produção (terra, crédito, serviços de consultadoria e aconselhamento), 
oportunidades de transformação e comercialização e acesso aos mercados local e 
transfronteiriço. Também devem ser criadas condições para uma integração mais equitativa e 
sustentável dos pequenos agricultores nas cadeias de valor e mercados agrícolas. O 
crescimento deve ser ambientalmente sustentável, respeitar a biodiversidade e impedir a 
preocupante degradação dos terrenos férteis. Por conseguinte, a União Europeia deve 
promover práticas agro-ecológicas e de «inputs» externos reduzidos (low-external-input, 
LEI). Em futuros programas geográficos, deverá ser dedicado um financiamento adequado à 
agricultura. A despesa da ajuda pública ao desenvolvimento (APD) para a agricultura desceu 
de 17% em 1980 para 5% actualmente e o sector foi negligenciado pelos doadores durante 
muitos anos. O relator considera que os acordos de parceria no domínio da pesca (APP) 
devem ajudar a consolidar as políticas de pesca dos países parceiros e reforçar a sua 
capacidade para garantir uma pesca sustentável nas suas próprias águas e o emprego local no 
sector.

Conclusão
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A Comissão anunciou que a próxima comunicação sobre a modernização da política de 
desenvolvimento da União Europeia analisará a oportunidade de uma eventual revisão do 
Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento. Importa sublinhar que o Consenso é um 
documento conjunto formalmente subscrito pelas três principais Instituições. Por conseguinte, 
deve ser evitada uma iniciativa “unilateral”. Se a Comissão considera que o Consenso deve 
ser revisto, deve iniciar consultas formais com as outras duas Instituições. A decisão de rever 
o Consenso deve basear-se numa análise exaustiva do seu funcionamento, desde a sua entrada 
em vigor em Dezembro de 2005.

Uma política de desenvolvimento europeia moderna necessita da compreensão e do 
envolvimento dos cidadãos europeus, o que exige esforços continuados de Educação para o 
Desenvolvimento e de Sensibilização, baseada nos valores dos direitos humanos, da 
democracia, da tolerância, da responsabilidade social e da igualdade entre os géneros. 
Qualquer pessoa na Europa deve estar em condições de compreender as preocupações em 
matéria de desenvolvimento a nível mundial e da sua relevância local e pessoal; isso 
contribuirá significativamente para aumentar o apoio público à cooperação para o 
desenvolvimento. 


