[Escreva aqui]

Recomendações
Temáticas

A Coerência das Políticas para o Desenvolvimento é uma obrigação legal da
União Europeia e dos seus Estados membros. Assegurar a sua implementação
e garantir um processo de desenvolvimento mais justo, mais inclusivo, mais
digno e sustentável deverá ser uma das prioridades da Presidência
Portuguesa do Conselho da UE.

Nos últimos anos a coerência das políticas para o desenvolvimento apresenta-se como
um eixo transversal ao processo de Desenvolvimento local e global. Reconhecida
legalmente nos Tratados Europeus, o compromisso com a Coerência das Políticas para
o Desenvolvimento (CPD) foi reafirmado ao mais alto nível político na adoção da Agenda
2030 – Transformar o nosso mundo, mas também, em junho de 2017, no novo Consenso
Europeu sobre o Desenvolvimento 1 , uma vez que este prevê (aliás), que a CPD seja
aplicada em todas as políticas e em todas as áreas cobertas pela Agenda 2030, com
atenção especial ao comércio, finanças, ambiente e alterações climáticas, segurança
alimentar, migração e segurança. Áreas que estarão também em cima da mesa, na
discussão acesa sobre o novo Acordo com os países de África, Caraíbas e Pacífico. Um
acordo que pode muito bem vir a ser finalizado durante a Presidência Portuguesa da UE,
o que torna ainda mais relevante o conhecimento e a ação em prol da CPD.
Entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2021, Portugal
assume a Presidência rotativa do Conselho da UE.
Sob o lema «Tempo de agir: por uma recuperação
justa, verde e digital» Portugal vai trabalhar por
uma União Europeia mais resiliente, social,
verde, digital e global.
As

prioridades

portuguesa

estão

específicas
alinhadas

da
com

Presidência
a agenda

estratégica da UE, o programa para 18 meses do
trio de Presidências 2020/2021 e o programa de
trabalho da Comissão 2021.

A resposta à pandemia COVID – 19 não podem ensombrar a resposta assertiva aos
principais desafios internos e externos que a UE enfrenta, alguns dos quais
exponencialmente aumentados pelas consequências da pandemia.

Não tenhamos

dúvidas que a resposta à pandemia é um desafio acrescido e que a resposta a muitos
outros desafios está agora interligada à capacidade de respondermos de forma solidária
e eficaz a esta crise de saúde pública global.
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https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2017/06/07/joint-strategy-european-consensusdevelopment/

Como anunciado,

Portugal pretende

exercer

uma Presidência de ação positiva,

flexível, capaz de construir pontes e de obter resultados concretos na recuperação
económica e na saída da crise. Para tal, definiu cinco grandes prioridades, alinhadas
com os objetivos da Agenda Estratégica da União Europeia:

1. Europa Resiliente

Para alcançar uma Europa solidária e preparada para enfrentar situações de
crise, pretende-se:

Reforçar o investimento e recuperar a Economia

# Mitigar os efeitos da crise;
# Implementar o novo Quadro Financeiro Plurianual e o Fundo de Recuperação
da UE para fazer face à pandemia, conhecido como Next Generation EU;

# Promover o crescimento sustentável e a criação de emprego;
# Recuperação ancorada no Pacto Ecológico Europeu e transição digital.
Reforçar a solidariedade e os valores

# Reforço da Democracia e Estado de Direito;
# Defesa dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais;
# Proteção dos cidadãos europeus.

2. Europa Social

Rumo a uma Europa social mais forte, num contexto de retoma económica, a
Presidência Portuguesa tem como objetivos:

Reforçar o Modelo Social Europeu

# Mitigar os efeitos do desemprego;
# Combater a pobreza, a exclusão social e as desigualdades.

Reforçar a coesão territorial

# Realizar uma Cimeira Social, para debater a dimensão social na retoma e no
desenvolvimento da economia europeia, bem como na transição digital e
climática, e impulsionar a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais

3. Europa Verde

Recuperar a economia da Europa numa base sustentável faz parte dos objetivos da
Presidência. Assim, e para alcançar uma Europa mais verde, pretende-se:

# Promover o Pacto Ecológico Europeu, integrando a sustentabilidade em todas
as políticas da União Europeia;

# Implementar a Lei Europeia sobre o Clima e os objetivos de descarbonização
da UE;

# Promover o Pacto Europeu para o Clima;
# Promover a Estratégia da União Europeia para a Adaptação às Alterações
Climáticas, em articulação com a nova Estratégia da União Europeia para as
florestas;

# Apostar na economia azul e no uso sustentável dos recursos dos oceanos;
# Desenvolver as políticas energéticas e de transporte da União Europeia em
suporte da sustentabilidade ambiental.

4. Europa Digital

Acelerar

a

transição

digital

inclusiva

e

justa

é

uma

das prioridades

da

Presidência Portuguesa, que pretende:

# Promover a liderança europeia na economia digital, nas vertentes de inovação
e regulação;

#Implementar as melhores práticas digitais na Administração Pública, com
especial atenção à simplificação administrativa e fiscal e dos serviços;

# Promover uma estratégia global de cooperação digital e desenvolver o
conceito de Democracia Digital.

5. Europa Global

Reforçar o papel da Europa no mundo, assente na sua abertura, no multilateralismo
efetivo e no reforço das parcerias internacionais faz parte dos objetivos da Presidência
Portuguesa, que definiu como prioridades:

# Empenhar-se no fortalecimento dos mecanismos de regulação da
globalização, na cooperação internacional e na resposta conjunta a crises e
emergências humanitárias;

# Atribuir especial atenção à dinamização e densificação do relacionamento UE
– África;

# Reforçar a relação estratégica com a Índia;
# Prosseguir um relacionamento estratégico e uma parceria ambiciosa com o
Reino Unido;

# Dar um novo ímpeto às relações transatlânticas

A articulação entre estas 5 prioridades da PPUE2021 com as cinco áreas setoriais onde
se devem centrar os esforços da coerência das políticas para o desenvolvimento ,
nomeadamente , alterações climáticas, comércio e finanças, segurança alimentar,
migrações e segurança vai permitir analisar as várias políticas “pelas lentes” do
desenvolvimento, de forma a garantir sinergias e o equilibro entre todas as dimensões
do desenvolvimento: económica, ambiental e societal.

© Tiago Matos Fernandes

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS | EMERGÊNCIA CLIMÁTICA
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“As alterações climáticas constituem um desafio decisivo para a nossa geração e a UE

tem estado na vanguarda da negociação de um quadro multilateral para enfrentar este
desafio mundial.”3
A UE é, atualmente, a única grande economia mundial a integrar plenamente na
legislação as medidas necessárias para cumprir os compromissos assumidos no âmbito
do Acordo de Paris e trabalhará no sentido de uma redução de, pelo menos, 40% das
suas emissões de gases com efeito de estufa até 2030, de modo a preparar-se para uma
economia com um impacto neutro no clima. Consciente de que as emissões da UE
representam apenas cerca de 9% das emissões mundiais, a UE irá intensificar as suas
ações de sensibilização e de cooperação, tanto financeira como técnica, com todos os
países parceiros.
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Desenvolvimento e Alterações Climáticas: Impactos e (in)sustentabilidade, Policy Paper, Patricia Magalhães Ferreira,
FEC, IMVF e CIDSE, dezembro de 2020
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COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU E AO CONSELHO relativa à Cimeira sobre a Ação Climática
de 2019 organizada pelo Secretário-Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, 2019

As alterações climáticas afetam de forma desproporcionada os países mais vulneráveis.
A União Europeia é o maior doador de financiamento para a ação climática.
Representando mais de 40 % do financiamento público mundial da luta contra as
alterações climáticas, os contributos da UE e dos seus Estados-Membros mais do que
duplicaram desde 2013, ultrapassando anualmente 20 mil milhões de euros. Mas estes
apoios só serão plenamente eficazes quando a UE aplicar a CPD a todas as outras
políticas que têm um impacto direto nas alterações climáticas tais como, por exemplo,
a política agrícola. Também durante a Presidência Portuguesa o Pacto Verde Europeu
estará a ser discutido, para que a UE se torne o primeiro continente do mundo neutro
em termos de clima até 2050. Tratando-se de um pacote de medidas que deve permitir
que cidadãos e empresas da Europa beneficiem de uma transição verde sustentável, é
imperativo que a CPD seja não só consagrada, mas aplicada. Assim tanto no Plano de
ação para a implementação do Pacto, bem como na Lei Europeia do Clima, que prevê a
Coerência com outras políticas da União, devem ser assertivos na adoção de ações e
políticas da UE para garantir uma transição bem-sucedida e justa para a neutralidade
climática e para um futuro sustentável. É necessário ir além do objetivo de que todas as
iniciativas da UE sejam compatíveis com um juramento ecológico de «não prejudicar».
É imperativo que a legislação adotada permita garantir a adoção de políticas
profundamente transformadoras no futuro
RECOMENDAÇÕES

# Que a União Europeia e os seus Estados membros eliminem práticas incoerentes
com o desenvolvimento sustentável. Tal implica:
▪

Que o cumprimento de metas climáticas e ambientais não seja conseguido à
custa de uma externalização dos custos e impactos para países em
desenvolvimento, reforçando a legislação europeia nesse sentido e também
capacidade do espaço europeu para responder de forma eficaz a essas questões
(nomeadamente por via da economia circular).

▪

Incorporar critérios obrigatórios de sustentabilidade que permitam eliminar
todo

o

financiamento

público

externo

–

nomeadamente

ajuda

ao

desenvolvimento e investimento através do Plano de Investimento Externo da UE
e o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Sustentável – que prejudique a ação
climática, nomeadamente para projetos que não sejam resilientes ao clima, que

incluam uma gestão insustentável dos recursos naturais ou que se centrem em
atividades de intensidade carbónica nos países parceiros.
▪

Que os subsídios e apoios, diretos ou indiretos, a combustíveis fósseis sejam
totalmente eliminados até 2025, aumentando progressivamente os apoios para
a incorporação de energias renováveis e tecnologias limpas, no plano interno e
externo – isto passa não apenas pelos financiamentos, mas por outros
instrumentos como requisitos legais da contratação pública, aplicação efetiva e
aumento das taxas de carbono, políticas fiscais, incentivo do mercado de
obrigações verdes (green bonds), etc.

▪

Que a implementação de políticas setoriais muito relevantes para o
desenvolvimento sustentável, como a política agrícola e alimentar, energética,
comercial, de pescas, entre outras, sejam objeto de uma avaliação sistemática
(na sua definição e implementação) da sua coerência com o desenvolvimento
sustentável, no plano europeu, nos países em desenvolvimento e a nível global.

# Que a União Europeia prossiga um maior equilíbrio e combinação da ação
climática com a justiça social, o que implica que:
▪

A definição e implementação de políticas climáticas a nível europeu - incluindo a
próxima Lei do Clima, a Estratégia de Adaptação Climática, o Pacote para o Clima
e Energia, entre outras - integrem a questão das desigualdades no impacto das
alterações climáticas e das próprias políticas, nomeadamente na pobreza e
exclusão social.

▪

Os instrumentos e fundos para aplicação do Pacto Ecológico Europeu incluam
critérios e medidas focadas na dimensão social e baseadas nos diretos,
nomeadamente disposições sobre desenvolvimento humano, requalificação de
trabalhadores para a transição energética, criação de empregos verdes,
incentivos para a conversão das atividades de pequenas e médias empresas,
medidas de proteção social, entre outras.

▪

O Pilar Social Europeu seja promovido e concretizado, com ações concretas a
serem acordadas na Cimeira Social a realizar em maio de 2021 durante a
Presidência Portuguesa da UE.
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SEGURANÇA ALIMENTAR
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De acordo com o relatório de 2018 sobre o estado da segurança e nutrição alimentar no
mundo, após um declínio prolongado, a fome global tem vindo a aumentar
constantemente desde 2016. As várias “crises sobrepostas de 2020”, principalmente a
crise económica que resulta da pandemia, ameaçam agora reverter até os progressos
alcançados nos últimos anos. Isto é um sinal claro de que, sem maiores esforços, o
mundo não conseguirá alcançar o ODS 2 – erradicar a fome.
De acordo com Índice Global da Fome (IGF)) , há mais de 50 países onde os níveis da
fome continuam “graves” e “alarmantes”. As projeções do IGF 2020, indicam que pelo
menos 37 países não vão conseguir sequer atingir um nível de fome “baixo” até 2030.
No final de 2019, ou seja ainda os impatos devastadores da COVID ; as pessoas que
consomem muito poucas calorias (subalimentadas ) no mundo eram 690 milhões e
outras 135 milhões de pessoas enfrentam níveis de insegurança alimentar aguda.
Hoje sabemos, que os impatos da COVID 19 são devastadores no setor da segurança e
soberania alimentar e que iremos recuar para números de insegurança alimentar
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Segurança Alimentar e Nutricional e Desenvolvimento, Patricia Magalhães Ferreira, FEC, IMVF e CIDSE, junho de 2018

alarmantes. Também sabemos, que é essencial alinhar todas as políticas da UE com a
Agenda 2030 e aumentar a coerência das políticas da UE com os objetivos da política de
desenvolvimento é necessário para “não deixar ninguém para trás”.
A nível de CPD é necessário ter, também, em atenção a futura dotação da Política
Agrícola Comum (PAC) para 2021-2027, e o papel que a CPD pode ainda vir a
desempenhar. Apesar de na proposta da PAC estar incluída uma referência ao
compromisso da UE com a CPD, indicando que uma PAC reformada deve ter em conta
os objetivos da cooperação para o desenvolvimento da UE de erradicação da pobreza e
desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento, sabemos que alguns dos
apoios e subsídios à agricultura tem um impacto devastador nos PED.
RECOMENDAÇÕES

# Implementar uma abordagem baseada nos Direitos Humanos e na visão integrada
e holística do desenvolvimento presente na Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável, como base das ações para melhorar a segurança alimentar e
nutricional e realizar o Direito Humano a uma Alimentação e Nutrição Adequada;

# Reforçar os mecanismos globais de coordenação e governação da segurança
alimentar e nutricional, nomeadamente o Comité Mundial para a Segurança
Alimentar, que sendo o único organismo internacional com mandato claro para a
segurança alimentar e uma plataforma de integração de vários atores, deve
constituir a principal referência para os Estados e organizações internacionais nesta
matéria;

# Apoiar o reforço das ligações nas cadeias de abastecimento, entre os produtores,
os mercados e os consumidores, como fator fundamental para o aumento do
rendimento, para a criação de emprego e para a redução da pobreza, tanto nas zonas
rurais como urbanas;

# Apoiar e defender modelos agrícolas ambientalmente sustentáveis, aproveitando
o potencial dos sistemas agrícolas e alimentares para mitigação e adaptação
climática, e não realizando o aumento da produtividade agrícola à custa do ambiente
e da gestão sustentável dos recursos naturais, tanto nos países desenvolvidos como
em desenvolvimento /Sul Global;

# Colocar a segurança alimentar e nutricional no topo das prioridades no diálogo
com os países parceiros, tendo em conta a programação da ajuda no contexto de
cada país e as causas subjacentes à insegurança alimentar. O reforço deste setor
enquanto ponto focal da cooperação bilateral é importante especialmente em países
que enfrentam crises alimentares ou que sofrem de insegurança alimentar crónica.;

# Manter a integridade da ajuda ao desenvolvimento no setor agrícola, enquanto
instrumento para a erradicação da pobreza e a promoção do desenvolvimento
sustentável;

# Dar prioridade à segurança alimentar e à agricultura de pequena escala na
cooperação para o desenvolvimento, no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual
2021-2017, devendo este continuar a ser um setor de intervenção prioritário e os
fundos ser reforçados. Os incentivos públicos e o financiamento para práticas
agroecológicas também deve ser aumentado;

# Assegurar que o impacto sobre os direitos humanos é sistematicamente incluído
em todos os instrumentos da UE, nomeadamente os que envolvem o setor privado
empresarial e dos agronegócios;

# Reformular a política de biocombustíveis/agrocombustíveis, de forma a assegurar
que os impactos diretos e indiretos da política energética na utilização dos solos a
nível mundial são monitorizados, que esta não contribui para fenómenos de
apropriação de terras e para violações de direitos humanos nos países em
desenvolvimento

# A Política Agrícola Comum deve ter em conta os seus impactos no
desenvolvimento global, na segurança alimentar, no acesso e controlo dos recursos
naturais pelas comunidades locais, e nos pequenos produtores dos países mais
pobres, incluindo uma monitorização regular obrigatória destes impactos. Deve
também interligar-se de forma mais concreta com a política comercial e ambiental,
por exemplo complementando a definição de regras comerciais para o setor agrícola
e monitorizando o seu impacto nos recursos naturais no mundo. Por fim, deve
contribuir para construir um novo sistema alimentar na Europa, que integre todas
as dimensões do desenvolvimento sustentável e que contribua efetivamente para a
Agenda 2030, no plano interno e externo

MIGRAÇÕES E MOBILIDADE5

© Nações Unidas

Migração e mobilidade bem geridas podem dar contributos positivos ao crescimento
inclusivo, desenvolvimento sustentável e pode criar oportunidades de crescimento
económico e cultural, tanto nos países de origem como nos países de destino.
A política de migrações europeia e nacional está ancorada no Pacto Global de Migrações
(dezembro de 2018). O Pacto é uma resposta conjunta dos países do sistema ONU à atual
situação migratória. O Pacto consiste na ideia de que os Estados não devem agir de
forma isolada frente a essa crise, mas sim, atuar de forma coletiva, cooperando para
se alcançar resultados significativos. E é neste caminho do multilateralismo entre
Estados e setorial que podemos focar a CPD. Tal como nenhum Estado pode resolver
sozinho o desafio das migrações, também não é possível que a política migratório não
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Migrações e Desenvolvimento, Patricia Magalhães Ferreira, FEC, IMVF e CIDSE, setembro de 2017

seja articulado com outras políticas, tais como a inclusão, emprego, saúde, segurança
(migrações ordeiras e seguras).
A nível interno, a UE concentra as suas atenções através da implementação da
Abordagem Global para a Migração e a Mobilidade, bem como da política da UE em
matéria de desenvolvimento, designada por Agenda para a Mudança.
A nível nacional, Portugal foi o primeiro país a operacionalizar o pacto Global, e em
agosto de 2019 apresentou o plano nacional para aplicar o Pacto Global para as
Migrações. “O plano envolve praticamente todos os ministérios, muitos departamentos

do Estado, e está concebido como um documento operacional. Para cada medida se
determina qual é o ministério responsável, quais são os demais ministérios envolvidos
e qual é o calendário da sua execução” (Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios
Estrangeiros). Esta abordagem potencia a aplicação da CPD em Portugal e pode ser
apresentada como uma boa prática.
No relatório sobre CPD de 2019, a UE reconhece que “a cooperação para o

desenvolvimento desempenha um papel fundamental na contribuição para os esforços
globais da UE para abordar a migração, respeitando plenamente os objetivos e
princípios de desenvolvimento”.
Quando em novembro de 2020 o Parlamento Europeu votou a favor de condicionar a
Ajuda da UE aos países em desenvolvimento, ao cumprimento do controle de migração
a UE enviou um sinal claro de que a vida das pessoas são menos importante do que os
objetivos migratórios comunitários, Algo contrário a todas as políticas e legislação que
são pilares da UE e que são a imagem da UE no mundo. A Assistência Pública ao
Desenvolvimento não é uma arma de arremesso! A assistência ao desenvolvimento
deve ajudar a reduzir a pobreza e as desigualdades em países parceiros e contribuir
para cumprimento da Agenda 2030.
RECOMENDAÇÕES

# Face a uma securitização das migrações, é necessário reforçar o binómio
migração-desenvolvimento, reconhecendo e incentivando o contributo dos
migrantes para o desenvolvimento dos países de origem e de destino através de
políticas e medidas concretas, ao nível global, regional, nacional e local;

# Assegurar o respeito pelas convenções internacionais sobre Direitos Humanos,
exortando os países a implementarem políticas que efetivamente protejam os
direitos humanos dos migrantes, incluindo o direito de asilo;

# Assegurar que a Política de Cooperação e Desenvolvimento europeia dá especial
atenção aos direitos dos migrantes e às políticas de migração, e que, por sua vez,
estas são coerentes com os objetivos de desenvolvimento;

# Reconhecer os impactos e custos humanos das políticas da UE e adotar uma
abordagem humanitária que salve vidas e que forneça a assistência, proteção e
receção adequada a refugiados e migrantes;

# Reforçar a ligação positiva entre migrações e desenvolvimento, em todas as
políticas setoriais e instrumentos disponíveis, no plano interno e externo, com
enfoque nas questões da mobilidade e na integração;

# Combater todas as formas de xenofobia e o discurso anti-imigração fundado em
argumentos populistas e não-baseados nos factos, nomeadamente através de
campanhas que divulguem esses dados e o contributo significativo dos migrantes
para as economias e sociedades;

# Evitar uma instrumentalização da ajuda ao desenvolvimento para propósitos
securitários e de gestão das migrações, particularmente no relacionamento com
os países terceiros, garantindo que a política de desenvolvimento e a utilização dos
seus fundos respeitam o seu objetivo central (combater a pobreza e promover o
desenvolvimento);

#

Construir parcerias estratégicas e de longo prazo com países em

desenvolvimento, que não se limitem a acordos de retorno/readmissão de
migrantes ou às políticas migratórias, implementando dessa forma abordagens
mais abrangentes e coerentes que permitam responder às causas profundas das
migrações
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PAZ E SEGURANÇA6
No atual contexto de redução do espaço cívico e democrático, a UE reafirmou o seu apoio
incondicional à democracia, direitos humanos e boa governança em todo o mundo,
confirmando o seu papel central nos fóruns internacionais. Esse compromisso traduziuse, entre outros, no diálogo político e apoio financeiro por meio do Instrumento Europeu
para a Democracia e os Direitos Humano.
O reforço da segurança humana na vizinhança da UE e nos países em desenvolvimento
visa garantir um impacto positivo na segurança interna da UE.
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Desenvolvimento e Segurança: Desafios e (in)coerências, Policy Paper, Patrícia Magalhães Ferreira, FEC, IMVF e
CIDSE, novembro de 2020

Em 2016, a UE procurou a coerência política entre as dimensões interna e externa da
segurança na implementação do quadro estratégico à escala da UE para apoiar a
reforma do setor da segurança
À medida que os desafios glocais continuam a aumentar e em complexidade (os efeitos
das alterações climáticas, movimentos migratórios; desastres naturais; segurança
marítima, conflitos regionais, tráfico, terrorismo, radicalização……) e tendo em conta a
pressão sobre os recursos económicos e financeiros, uma abordagem coerente que
maximize a utilização dos instrumentos mais relevantes é cada vez mais forte. Dar uma
resposta concreta à raiz dos problemas, evidenciadas as causas da pobreza como uma
das principais causas de conflito, dar respostas sustentáveis para apoiar as políticas de
eliminação da pobreza deve ser uma preocupação da UE quando define a agenda de
segurança externa. Uma preocupação que tem de ser ainda mais evidente, por exemplo,
nas questões de venda de armamento.
RECOMENDAÇÕES
# Que a resposta internacional e europeia à crise da pandemia de COVID-19 seja
compatibilizada com a resposta a outras crises simultâneas e pré-existentes
incluindo as crises cumulativas humanitárias e resultantes de conflitos e
fragilidade dos Estados, de forma a prosseguir o princípio de “não deixar
ninguém para trás”. Isto implica não utilizar a pandemia como justificação para
enfraquecer os esforços para a paz, bem como dar especial atenção aos países
mais frágeis e afetados por conflitos, não apenas numa lógica geopolítica e
geoestratégica, mas numa abordagem também baseada nas necessidades e
direitos (needs-based / rights-based approaches). Implica, também, defender
um aumento da ajuda ao desenvolvimento como recurso fundamental para os
países frágeis e como contributo imperativo para a paz e o desenvolvimento,
especialmente nesta fase. Definir e executar políticas, ações e projetos de ajuda
ao desenvolvimento que tenham em consideração as dinâmicas sociais locais, o
contexto político e as questões de segurança, aplicando abordagens que sejam
sensíveis às várias dimensões dos conflitos (incluindo os fatores de risco, de
conflito, fragilidade e insegurança). Os governos, as agências internacionais de
desenvolvimento, as ONGD e outros intervenientes em cenários de fragilidade e
conflito deveriam integrar o contributo para a paz nos mandatos das suas
organizações, nas suas políticas económicas, nos seus programas e projetos;

# Que a coerência da ação externa em países frágeis e/ou afetados por conflitos,
nomeadamente através de abordagens mais integradas e coordenadas, seja
colocada no topo das agendas e prosseguida a todos os níveis - no seio dos
Estados membros da UE, entre estes e as instituições da UE, entre a UE e outros
atores internacionais, e no terreno (nos países frágeis). Isto implica
necessariamente mais vontade política, mudanças institucionais e nas formas
de trabalhar, e mecanismos mais efetivos de promoção da coerência, incluindo
uma interação mais sistemática entre atores do setor da segurança e do
desenvolvimento. Nomeadamente, defender que a UE seja dotada de
mecanismos para controlo e cumprimento, pelos Estados membros, da
regulamentação existente sobre exportação de armamento, nomeadamente os
critérios estabelecidos na Posição Comum adotada em 2008. A formulação de
orientações, a nível europeu, para operacionalização do triplo nexo ajuda
humanitária-cooperação para o desenvolvimento-paz pode, também, ser um
contributo concreto para melhoria da coerência;

# Que seja preservada a integridade dos fundos e objetivos da ajuda ao
desenvolvimento da União Europeia, centrados na erradicação da pobreza e na
promoção de um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável, nomeadamente
opondo-se a uma securitização dos programas de ajuda ou ao desvio de fundos
para promoção de interesses securitários dos doadores. Nomeadamente, deve
defender-se que a aplicação do novo Quadro Financeiro Plurianual da UE integre
os mecanismos de escrutínio adequados, em todos os instrumentos financeiros
relativos à ação externa (incluindo instrumentos como o Mecanismo Europeu
para a Paz ou os Fundos Fiduciários). O novo Instrumento para a Vizinhança,
Desenvolvimento e Cooperação Internacional (NDICI) deve ter uma ligação clara
entre a afetação dos fundos e os objetivos globais de desenvolvimento (os ODS),
bem como respeitar as regras internacionais nesta matéria (p. ex. as regras do
DAC-OCDE sobre Segurança e sobre reporte de ajuda para promover interesses
securitários do doador);

# Que o espaço de atuação dos atores humanitários e os princípios
internacionais humanitários – humanidade, neutralidade, imparcialidade e
independência – sejam respeitados em todos as abordagens e contextos em
que Portugal e a UE intervêm, tanto no plano formal como operacional, evitando

que outros critérios (como interesses políticos, económicos, militares)
interfiram na prestação de ajuda humanitária ou que os seus fins sejam
comprometidos. Esta salvaguarda é particularmente importante numa altura em
que a ajuda humanitária é utilizada, cada vez mais, como instrumento de gestão
de crises e num contexto em que se tentam prosseguir abordagens mais
integradas onde a ajuda humanitária é uma entre várias vertentes da ação
externa;

# Que seja dada prioridade a programas de reforço de capacidades e resiliência
nos países mais frágeis e vulneráveis, nomeadamente programas estruturais e
de longo prazo que tenham enfoque na prevenção de conflitos e preparação para
futuras crises. Isto implica: (i) que a segurança humana (especialmente das
pessoas e grupos mais vulneráveis), o reforço do capital humano, a prevenção
de conflitos e as ações de consolidação da paz (peacebuilding) não sejam
preteridos a favor de ações focadas numa gestão militar e de curto-prazo das
crises.

(ii) que exista um maior enfoque nas necessidades, prioridades e

iniciativas locais, consultando e apoiando mais diretamente os esforços dos
atores locais para a paz e o desenvolvimento (organizações da sociedade civil,
iniciativas locais de reconciliação e consolidação da paz, grupos de mulheres e
jovens, movimentos comunitários, ativistas, etc.);

# Que se incentive a integração de análises de conflito, análises de risco e de
contexto, e análises de impacto, de forma sistemática, nas políticas, abordagens
e ações da UE e dos doadores em geral em países frágeis e/ou afetados por
conflitos, quer no campo da segurança quer no do desenvolvimento. Só com a
integração desta dimensão (conflict-sensitive) será possível acautelar e mitigar
eventuais impactos negativos das intervenções e evitar criar novos fatores de
tensão e instabilidade. Além disso, tal deverá ser feito, o mais possível, de forma
coordenada e integrada entre doadores, incentivando a programação conjunta
e outras ações comuns, de forma a evitar a fragmentação da ajuda e
consequentes incoerências.
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COMÉRCIO E FINANÇAS7
Um ângulo específico da CPD aborda o impacto potencial das iniciativas comerciais da
UE nos países em desenvolvimento e as adaptações de apoio necessárias aos países em
desenvolvimento para que se possa tirar proveito das oportunidades de comércio e
investimento.
Tal como referido no último relatório europeu sobre CPD
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“o cenário do comércio

internacional mudou drasticamente nos últimos anos devido ao destaque crescente das
cadeias de valor globais. A participação do comércio global nos países em

7Comércio,

Finanças e Desenvolvimento, Patrícia Magalhães Ferreira, FEC, IMVF e CIDSE, setembro de 2018
8 2019 EU report on Policy Coherence for Development

desenvolvimento está também a crescer. No entanto, assistimos a grandes variações
nas trajetórias de crescimento dos países em desenvolvimento. Ainda existem muitos
países em desenvolvimento, em particular os países menos desenvolvidos, que
continuam a enfrentar a dificuldades para diversificar a sua base de exportação e tirar
proveito das oportunidades de mercado”. Mas temos também de ter em conta que,
apesar dos esforços da UE, existem ainda demasiadas barreiras tarifárias, e os
subsídios que são concedidos aos agricultores europeus condicionam fortemente as
práticas comerciais mundiais e têm um impacto muito significativo junto dos PED.
RECOMENDAÇÕES
# Reformular a governação global de forma a promover um sistema financeiro e
comercial que também funciona para os mais pobres, através (i) da reforma das
Instituições Financeiras Internacionais para que estas se tornem mais
inclusivas, democráticas, responsabilizáveis e transparentes e (ii) do reforço dos
mecanismos de transparência e participação dos países mais pobres e de atores
da sociedade civil nas discussões, negociações e políticas comerciais;

# Investir nas avaliações dos impactos (potenciais e reais) dos acordos
comerciais e das barreiras comerciais nos países mais pobres e nas populações
mais vulneráveis;

# Promover agendas comerciais inovadoras que sirvam os cidadãos e o
ambiente, através: da promoção da sustentabilidade social e ambiental ao longo
das cadeias de valor; do apoio a abordagens de comércio, justo, equitativo e ético;
da facilitação do comércio de bens e serviços sustentáveis (em vez de haver um
enfoque no mero aumento dos fluxos comerciais); da coerência entre regras
comerciais e os objetivos das agendas climáticas (Acordo de Paris) e de
desenvolvimento (Agenda 2030);

# Reforçar a implementação e monitorização das disposições sobre
desenvolvimento sustentável nos acordos de comércio da UE com países
parceiros, nomeadamente os padrões e diretos laborais, a sustentabilidade
ambiental e gestão dos recursos naturais, e o respeito pelos direitos humanos a
todos os níveis;

# Alargar o diálogo com os países em desenvolvimento mais avançados,
nomeadamente através da cooperação Sul-Sul e triangular, e em domínios de
interesse mútuo (por exemplo, integração regional, cadeias de valor a nível
regional, facilitação do comércio e intercâmbio de boas práticas);

# Desenvolver quadros internacionais juridicamente vinculativos nestas
matérias, nomeadamente: sobre as práticas empresariais responsáveis (em
consonância com os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas
e Direitos Humanos), sobre os investimentos (com a criação de um Tribunal
Multilateral de Investimento para a resolução de litígios em matéria de
investimento), sobre gestão sustentável de recursos (com uma convenção
internacional em matéria de gestão sustentável de recursos).

Ao abordarmos a CPD como motor de dignidade e sustentabilidade iremos debruçarnos, inevitavelmente, na promoção dos novos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável.
Ao reconhecer que várias políticas setoriais – como a política agrícola, comercial, de
segurança e defesa, de alterações climáticas ou de migrações – têm um profundo
impacto nos objetivos que se pretende atingir em termos de desenvolvimento, a CPD é
uma estratégia e um instrumento que a Presidência Portuguesa do Conselho Europeu
não deve descurar.

Como motor de Desenvolvimento, a CPD é por definição o caminho para assegurar a
erradicação da pobreza. É um instrumento que ao ser interpretado e reconhecido será
uma mais-valia para a promoção da Sustentabilidade e da Cidadania Global.

Porque o Desenvolvimento é uma Responsabilidade partilhada,
Qual vai ser o seu papel?
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