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1. ANTECEDENTES

O programa da UE para a paz e a reconciliação (PEACE II) seguiu-se ao programa de ajuda 
especial em favor da paz e da reconciliação (PEACE I 1995-1999). O actual PEACE III 
(2007-2013) segue a estrutura do programa anterior e tem como objectivo reforçar o processo 
de paz na Irlanda, com vista a fomentar uma sociedade pacífica e estável e a promover a 
reconciliação na região. 

O programa apresenta benefícios para um vasto número de sectores, zonas, grupos e 
comunidades que foram particularmente afectados pelo conflito e incentiva os projectos 
transcomunitários. As estruturas de parceria locais e as organizações não governamentais 
tiveram a seu cargo a gestão da maior parte da dotação financeira concedida ao abrigo de
PEACE, que visa proporcionar a várias secções da comunidade a oportunidade de se unirem e 
trabalharem ao nível comunitário. 

O organismo especial para a gestão dos programas comunitários (SEUPB) é a autoridade 
gestora do programa. O comité de acompanhamento é composto pelos principais parceiros 
regionais (seleccionados equitativamente a norte e a sul da fronteira).

No quadro do processo de paz, os dois principais elementos do programa – o desenvolvimento 
económico e social e a gestão do legado do conflito na Irlanda – traduziram-se em cinco 
prioridades:  

• renovação económica;
• integração social, inclusão e reconciliação, dando-se prioridade a grupos vulneráveis 

nas zonas mais afectadas pelo conflito, zonas de interface e zonas com infra-estruturas 
comunitárias deficientes; 

• estratégias de recuperação e desenvolvimento com uma base local;
• promoção de uma região orientada para o exterior e para o futuro através do fomento 

do diálogo entre regiões da UE em matérias de âmbito económico, social e ambiental;
• cooperação transfronteiriça – cooperação económica, social e cultural.

A abordagem adoptada pelo programa nos últimos anos tem produzido resultados positivos ao 
nível da reconciliação das partes interessadas e do alargamento do impacto do financiamento 
da UE a uma secção da comunidade que de outra forma daí não colheria qualquer benefício. 
O relatório de iniciativa, baseado no presente documento de trabalho, visa descrever a 
experiência adquirida com o programa da UE no que diz respeito aos resultados positivos e a 
boas práticas, destacando o que pode ser melhorado, os desafios que se avizinham e as ilações 
a tirar. Serão apresentados exemplos de como as regiões podem ter acesso às políticas e aos 
programas comunitários e participar neles. A experiência adquirida com o programa PEACE 
pode ser útil na ajuda a outras zonas que foram palco de conflitos, tanto dentro como fora das 
fronteiras da UE. 

No âmbito do quadro de prioridades do programa, determinados aspectos e abordagens serão 
objecto de uma análise mais rigorosa, nomeadamente as parcerias locais, a participação ao 
nível local, a governança, a cooperação transfronteiriça, os assuntos transcomunitários e a 
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inclusão/igualdade social. 

Desde 1989, a UE tem sido um dos principais contribuintes do Fundo Internacional para a 
Irlanda (FII). A relação entre o FII e o programa PEACE será igualmente incluída no projecto 
de relatório.

O relator aproveitará a oportunidade para expor também algumas ideias a respeito de 
estratégias futuras e, nesse contexto, das formas como os programas de ajuda regional da UE 
poderão estimular o desenvolvimento regional na Europa – nomeadamente, concentrando os 
esforços em novas formas de cooperação, apoiando o desenvolvimento de capacidades, 
disponibilizando meios para promover a inovação e facilitando o desenvolvimento 
transfronteiriço. Todos estes meios são catalisadores de desenvolvimento e de inclusão social. 
O projecto de relatório visa apresentar recomendações inovadoras e identificar ideias e 
soluções para os programas de Fundos estruturais da UE em geral. Os aspectos aqui 
mencionados incluirão expectativas para o futuro, tanto para a Irlanda como para outros 
programas da UE. 

O objectivo do presente documento de trabalho, que constitui a base do relatório de iniciativa, 
é alargar o debate. O relator ponderou cuidadosamente os aspectos abordados neste 
documento tendo em vista fomentar contributos e ideias para o trabalho em curso, de 
elaboração do próximo relatório sobre o programa PEACE.

2. ASPECTOS A CONSIDERAR

2.1 O envolvimento da União Europeia no programa PEACE reveste-se da maior 
importância. A ligação europeia a um projecto de paz é importante e a União está 
ciente da relação entre pobreza, boa governação e conflito.1 Tal como uma boa parte 
dos actuais Estados-Membros, muitos dos novos países candidatos – por exemplo, os 
Balcãs Ocidentais2  – têm um passado de conflito. O enquadramento do conflito 
irlandês num contexto europeu mais vasto pode proporcionar valiosos pontos de 
referência externos. Além disso, o papel da UE não se resume a proporcionar 
instrumentos financeiros, pois é uma autoridade neutra com a competência e a visão 
de longo prazo necessárias para conceber o programa. 

2.2 No que diz respeito à prevenção de conflitos, bem como ao desenvolvimento e criação 
de quadros de paz, é cada vez mais generalizada a percepção de que o 
desenvolvimento económico, por muito importante que seja, não é garante de uma paz 
sustentável. Tem de ser compreendido em diferentes contextos, tanto em conflitos 
internacionais como regionais. Um factor da maior importância neste domínio é o 
desenvolvimento equitativo, bem como as medidas que visam a promoção de uma 
governação eficaz e uma sociedade estável. É muitas vezes realçada a crucial 

  
1 Ver, por exemplo, a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao Comité Económico 
e Social Europeu - Governança e desenvolvimento (COM(2003)615).
2 Facto reconhecido na Declaração da Cimeira UE-Balcãs Ocidentais, realizada em Salónica, em 21 de Junho de 
2003.



PE 393.959v01-00 4/10 DT\683723PT.doc

PT

importância de uma mediação inclusiva e viável para a resolução de conflitos 
violentos.

2.3 O programa PEACE I proporcionou estruturas e incentivos importantes que 
fomentaram a cooperação numa região marcada pela falta de cooperação 
transcomunitária e pela debilidade das estruturas de participação social. Além das 
oportunidades de participação e diálogo, aproximou o circuito de decisão das pessoas 
e conferiu-lhes maior responsabilidade no desenvolvimento da comunidade. Apesar 
das grandes dificuldades encontradas, ambas as comunidades aceitaram PEACE I 
devido ao trabalho das agências de financiamento baseadas na comunidade, 
contribuindo assim para o objectivo global de melhorar as condições socioeconómicas 
através do contacto directo com as comunidades locais. 

2.4 A parceria é extremamente importante. Os vários programas PEACE associados às 
organizações de voluntariado e comunitárias, em particular aquelas que centram a sua 
actividade na luta contra a pobreza e a favor da inclusão, tiveram êxito. A pobreza por 
si só não gera conflitos violentos, mas a pobreza e outras causas aumentam a 
probabilidade de conflitos violentos. 

2.5 A estrutura dos procedimentos de consulta e a concepção dos programas assumem 
tanta importância como o programa propriamente dito. 

2.6 Trabalhar com as comunidades locais é, provavelmente, mais moroso, mas os 
benefícios adicionais que daí advêm são essenciais: quanto mais próximos da base 
estiver o nível da gestão e a participação, maior é a sensibilização para o programa e a 
visibilidade da UE.

2.7 O contacto e a criação de confiança ajudam a passar a mensagem aos participantes e a 
alterar percepções negativas. O objectivo deve ser aumentar a compreensão e o 
respeito mútuos em todos os níveis. Do mesmo modo, o fomento da compreensão 
mútua entre os jovens ajudará os líderes do futuro a compreenderem a história e a 
cultura de ambas as comunidades. 

2.8 Os aspectos transcomunitários contribuíram positivamente para a realização do 
objectivo do programa. Importa aqui realçar, sobretudo, que os programas atraem um 
vasto número de participantes com interesses diversos, incentivando-os a procurar 
atingir um objectivo ou benefício comum, e podem ser úteis para desenvolver modelos 
de participação pública no desenvolvimento de políticas. Os grupos de mulheres 
registaram um bom desempenho, em particular no que respeita à forma como foram 
apresentados. Estes grupos desempenham um papel muito positivo na criação de um 
quadro de paz. 

2.9 Muitas actividades sociais, económicas e culturais comuns noutras partes da Europa 
não assumiram uma dimensão transfronteiriça na Irlanda, e outras foram interrompidas 
durante vários anos. Os aspectos transfronteiriços, as actividades sociais, económicas e 
culturais transfronteiriças normais e ainda os projectos concebidos para analisar as 
perspectivas futuras da sociedade revestiram-se de particular importância para a 
realização dos objectivos do programa.
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2.10 Grupos anteriormente marginalizados foram capacitados para desempenhar um papel 
activo na construção da paz, através do trabalho com grupos vulneráveis e com as 
pessoas mais afectadas pelo conflito. 

2.11 O financiamento ao abrigo do FII (Fundo Internacional para a Irlanda) é muitas vezes 
complementar e ambos os programas permitiram que os projectos atingissem um 
patamar a partir do qual têm acesso a outras fontes de financiamento da UE, como o 
Interreg. 
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3. CASOS DE SUCESSO DE PROJECTOS FINANCIADOS PELO PEACE

Projecto: Cooperação transcultural entre Ballymacarret e Ballybofey

A Ballymacarret Arts and Cultural Society, fundada em 1996, recebeu financiamento ao 
abrigo de PEACE I para um projecto de cooperação no domínio da arte dramática com 
organizações homólogas de condados fronteiriços no sul da Irlanda. Para reforçar e incentivar 
esta cooperação transfronteiriça e, sobretudo, transcultural, as duas associações 
desenvolveram o "Cultural Pathways Project", visando o encontro de jovens da comunidade 
unionista de Ballymacarret, em Belfast oriental, com jovens de Ballybofey, no condado de 
Donegal, para compararem, explorarem e apreciarem as suas diferenças culturais.

O projecto, financiado por PEACE II, consistia em seis "parcerias de aprendizagem cultural" 
(Cultural Learning Partnerships) e contava com a participação de jovens das duas 
comunidades, Ballymacarret e Ballybofey. Cada parceria desenvolveu módulos centrados em 
temas-chave que permitissem aos participantes conhecer-se melhor, bem como aprender a 
descobrir traços comuns e a celebrar as suas diferenças. Os participantes aprenderam a 
ultrapassar obstáculos tanto do outro lado da fronteira como perto de casa.

Esta cooperação transfronteiriça entre Ballymacarret e Ballybofey é exemplar por dois 
motivos. Em primeiro lugar, ao depender da iniciativa dos seus jovens participantes, reflecte a 
filosofia ascendente (da-base-para-o-topo) do programa PEACE. Em segundo lugar, estes 
jovens aumentaram os seus conhecimentos sobre as estruturas políticas e decisórias da 
sociedade, e analisaram questões contemporâneas num ambiente compreensivo e não hostil.

Os participantes no projecto eram provenientes de grupos marginalizados e vulneráveis de 
zonas desfavorecidas. O projecto concentrou-se na inclusão social, na criação de um clima de 
confiança e no fomento do respeito mútuo. Algumas das zonas que participaram no projecto 
estavam no centro de conflitos comunitários sistemáticos.

Projecto: Women co-creating a Non-Violent Society (Mulheres unidas para a criação de 
uma sociedade não violenta) 3

Este projecto era dirigido a mulheres de diferentes comunidades. Foi concebido para aumentar 
a capacidade e a confiança das mulheres através de uma série de cursos com acreditação das 
competências adquiridas. O programa reconhece a natureza específica do género no conflito e
a função das mulheres na criação de um quadro de paz e dirige-se sobretudo a mulheres de 
grupos de defesa da igualdade e das minorias.

O Letterkenny Women’s Centre salientou que o projecto visava a reconciliação, 
argumentando que a inclusão social é um elemento fundamental do processo de reconciliação. 
O programa dirigia-se às mulheres que se sentiam numa posição de desvantagem no mercado 
de trabalho devido à falta de qualificações académicas formais, às suas responsabilidades 
domésticas, etc. Quando o enfoque era dirigido para um grupo de participantes diferente, 
verificava-se a aceitação da diversidade e posições de compromisso, sendo os participantes 
incentivados a assumirem o passado e a avançarem na criação de uma comunidade mais 

  
3 Relatório anual de execução (2005), Programa da UE para a paz e a reconciliação, SEUPB, p. 35-36
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segura e melhor. As campanhas de informação e o gradual desenvolvimento de relações 
ajudaram a impulsionar o projecto e a aumentar o número de participantes de ambas as 
comunidades. 

Projecto: Projecto de cidadania activa para a juventude de Cavan e Monaghan 
(CMYAC)4

Este projecto partiu de uma iniciativa conjunta das comissões de desenvolvimento dos 
condados de Cavan e Monaghan com o objectivo de estimular a capacidade de mobilização e 
participação dos jovens no processo democrático e de desenvolver a percepção cultural e 
social da vida num condado fronteiriço. A avaliação do projecto demonstrou que os jovens 
foram activamente apoiados, tendo desenvolvido a sua capacidade de participar no processo 
democrático e a sua percepção global da comunidade. Neste projecto, surgem exemplos de 
boas práticas, relacionadas com os valores da participação dos jovens, os modelos de 
protecção das crianças e a inclusão e representação dos jovens nas estruturas de direcção e nas 
actividades. A dimensão multicultural do projecto, o recurso à herança do passado como 
referência e as visitas de estudo transfronteiriças sobre a pacificação e as manifestações pela 
paz promovem activamente a percepção e o respeito pela diversidade e pela cultura. 

4. ILAÇÕES A TIRAR

4.1 O processo de pacificação na Irlanda demonstra que a resolução de conflitos 
fundamentais nas sociedades pluralistas é um processo global, participativo, não 
violento e evolutivo.

4.2 A participação de grupos de voluntariado, organizações de desenvolvimento da 
comunidade e organizações não governamentais contribuiu para aumentar o 
conhecimento sobre a resolução de conflitos e mecanismos não violentos, inter alia, 
através da transposição de barreiras geográficas, políticas, culturais e religiosas. A 
participação destas entidades contribuiu para aumentar a confiança e a compreensão, 
bem como para reduzir o medo e a tensão ao nível pessoal e comunitário.

4.3 Uma parte essencial da construção da paz consiste em aumentar o poder das estruturas 
locais e da sociedade civil. Envolver a sociedade civil alarga as modalidades da 
governação. A pacificação e o apoio à reconciliação devem abrir novas vias 
governativas e políticas.

4.4 Devem ser incentivadas as consultas em conferências de escala reduzida, para garantir 
um programa de vasto âmbito. Perdeu-se uma oportunidade de agir neste sentido 
durante o desenvolvimento de PEACE II: por exemplo, não foi concedida, a 
determinadas partes interessadas, igualdade de oportunidades para se fazerem ouvir, 
em particular partes envolvidas no combate à pobreza e na promoção da inclusão 
social. Além disso, a diferentes níveis de participação devem corresponder diferentes 
níveis de financiamento. 

  
4 Relatório anual de execução (2005), Programa da UE para a paz e a reconciliação, SEUPB, p. 45-46
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4.5 Devem ser generalizadas as consultas para diferentes programas de financiamento, de 
pequena escala e orientados para necessidades locais. É importante pôr em prática 
modalidades que permitam a aprovação de pequenas subvenções destinadas a custear 
trabalho necessário mas pouco reconhecido.

4.6 O programa PEACE, na Irlanda, contribuiu para o desenvolvimento de capacidades 
pessoais através de formação e do desenvolvimento dos recursos culturais. Ajudou a 
estimular a consciência crítica nas pessoas e a promover uma percepção aguda dos 
acontecimentos locais.

4.7 O trabalho transfronteiriço foi crucial para a regeneração das comunidades urbanas e 
rurais divididas. Contudo, este trabalho pode atingir novos patamares de 
desenvolvimento. Importa deixar claro que, por regra, os projectos elegíveis para 
financiamento têm um carácter transfronteiriço, podendo, por exemplo, ser 
financiados grupos e comunidades que demonstrem interesse em estabelecer laços 
culturais e transfronteiriços a médio ou longo prazo. 

4.8 A cooperação entre participantes associados a programas de fundos da UE, em 
particular nas zonas de conflito, não deve terminar quando o programa chega ao fim. 
O trabalho a favor da paz deve prosseguir nos anos seguintes. É preciso reflectir sobre 
a melhor forma de dar continuidade ao bom trabalho desenvolvido na criação de 
condições para as organizações de voluntariado e comunitárias terem um papel activo 
no reforço do processo de paz e de reconciliação na Irlanda.

4.9 Os organismos financiadores devem assegurar-se de que os subsídios concedidos 
cumprem os requisitos da UE e de que estão especificamente associados aos conflitos 
e ao seu legado. No que diz respeito ao programa PEACE, por exemplo, o 
financiamento deve promover activamente a reconciliação. 

4.10 Além de garantir a mediação entre os mais afectados pelo conflito, a abordagem 
ascendente ao desenvolvimento incentiva a participação activa e aborda directamente 
a questão da diversidade cultural, constituindo também o laço mais forte com os 
objectivos do programa, que distinguem as medidas económicas do programa PEACE 
de outras iniciativas de desenvolvimento regional.

4.11 Muitas das acções dos subprogramas PEACE, dos programas do FII e da iniciativa 
Interreg da Comunidade apresentam grandes semelhanças e, nalguns casos, uma 
significativa duplicação de actividades. O co-financiamento de projectos ao abrigo de 
diferentes programas apresenta o risco de duplicação na avaliação do impacto dos 
programas e a publicitação de programas individuais, bem como o risco de maior 
lentidão na execução de outros programas.5 Daqui se conclui que, antes de mais, é 
necessário reforçar o procedimento regulatório, a fim de melhorar a eficácia do 
financiamento.

  
5 Relatório especial n.º 7/2000 do Tribunal de Contas sobre o Fundo Internacional para a Irlanda e o Programa 
especial de apoio à paz e à reconciliação na Irlanda do Norte e nos condados fronteiriços (1995-1999), 
acompanhado das respostas da Comissão (JO C 146/2000, p. 1; n.º 58)
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4.12 Uma grande notoriedade do programa PEACE apresenta claros benefícios para a 
realização dos seus objectivos. Além disso, deve ser criada uma base de dados como 
ferramenta de aprendizagem para o trabalho relacionado com a paz e a reconciliação 
ao nível interno e no estrangeiro.

5. EXPECTATIVAS PARA O FUTURO

5.1 A participação reveste-se da maior importância para a concepção e execução de 
programas dos Fundos Estruturais e de Coesão. É necessário desenvolver este aspecto 
e dar-lhe uma perspectiva de carácter permanente. Esta perspectiva de longo prazo 
deve ser tida em conta na formação da task force que a Comissão Europeia está a 
criar.6

5.2 O sector do voluntariado tem um historial assinalável no combate ao declínio social e 
à marginalização, estando bem posicionado para desenvolver e prestar serviços de 
primeira linha, em particular aos mais desfavorecidos da sociedade. Os vários 
programas de desenvolvimento regional devem recorrer mais activamente à 
experiência deste sector. 

5.3 Além da ajuda ao desenvolvimento, é necessário um trabalho a título permanente. O 
trabalho deve ser sistematizado para se alcançar o nível máximo de actividades coesas 
e não contraditórias entre si. É possível alcançar esta sistematização através de séries 
sucessivas de amplas consultas, tendo em conta que trabalho rápido não significa 
necessariamente trabalho eficaz e que o desenvolvimento sustentável no sentido da 
paz e da reconciliação necessita de tempo. Estes aspectos devem assumir um papel 
central na análise dos programas. Por outro lado, os governos têm uma 
responsabilidade especial no que diz respeito a garantir essas dimensões globais. 

5.4 Pode dizer-se que o programa PEACE é um contributo valioso para a execução de 
actividades que fomentam o desenvolvimento de oportunidades socioeconómicas para 
as comunidades visadas. As empresas locais são actores de relevo e podem ser uma 
parte importante da solução, apoiando a prevenção de conflitos e contribuindo para a 
paz através da criação de uma série de estratégias de gestão, patrocínio de causas e 
parcerias com outros actores. Assim, poderia ser importante promover a disseminação 
de uma definição comum de sociedade civil que inclua actores do universo 
empresarial local na concepção de estratégias de desenvolvimento e pacificação. A 
economia social tem uma importância especial neste aspecto. 

5.5 A Comissão Europeia deve garantir que é dada a devida publicidade às medidas 
implementadas no âmbito do programa PEACE e ao trabalho da task force. É 
importante uma forte sensibilização do público e é essencial evitar a confusão em 
torno da relação entre os diferentes programas da UE.

  
6 Durante a sua visita a Belfast, em 1 de Maio de 2007, José Manuel Durão Barroso, Presidente da Comissão 
Europeia, anunciou a criação de uma task force na Comissão para analisar medidas tendentes à melhoria do 
acesso e participação da região nas políticas e programas da Comunidade. A comissária para a política regional, 
Danuta Hübner, foi incumbida da liderança política da task force.
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