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INTRODUÇÃO

INTRODUCTION

A política de cooperação para o desenvolvimento é um vetor chave da política
externa portuguesa, que assenta num consenso nacional alargado entre as
principais forças políticas e a sociedade civil, tendo como objetivo a erradicação da pobreza e o desenvolvimento sustentável dos países parceiros, num
contexto de respeito pelos direitos humanos, pela democracia e pelo Estado
de direito.
A conceção da política de cooperação portuguesa tem em atenção as novas
oportunidades e desafios nacionais e internacionais, bem como os compromissos assumidos internacionalmente, devendo estar alinhada e ser instrumental
para os interesses nacionais e responder de forma eficaz e estruturante aos
objetivos e prioridades dos países parceiros.
Noutras palavras, a cooperação deve ser entendida
como um investimento e não uma despesa, como
desenvolvimento e não ajuda, que deve complementar e reforçar outras vertentes da política
externa, nomeadamente a diplomacia económica
e a ação cultural externa, com vantagens mútuas.

Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa 2014-2020

INTRODUCTION
Strategic Concept for Portuguese Development Cooperation 2014-2020

I. INTRODUÇÃO

A nível nacional, registam-se novas realidades
que é essencial considerar, nomeadamente:
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» 	A criação do Camões – Instituto da Cooperação
e da Língua, I.P. (Camões, I.P.) no âmbito do Plano
de Redução e Melhoria da Administração Pública
(PREMAC), que obedeceu a objetivos de ganhos
de eficiência na política de cooperação, pretendendo
também ter presente uma nova visão sinergética
das vertentes da língua portuguesa e da cooperação;
»	A necessidade conjuntural de reduzir a despesa pública,
no quadro da estratégia de consolidação orçamental
em curso, que garanta a sustentabilidade das finanças
públicas contribuindo, assim, para a criação de condições
propícias ao crescimento económico e à estabilidade
financeira.

The development cooperation policy aims
at eradicating poverty and achieving sustainable development in partner countries,
while ensuring respect for human rights,
democracy and the rule of law.
The concept behind the Portuguese development cooperation policy while informed
by the international and national commitments and opportunities, is aligned and
useful to national interests and provide an
effective and structured response to the
goals and priorities of partner countries.

In other words, development cooperation must be understood as an investment rather
than a cost, and as development promotion rather than aid. It shall complement and
reinforce other foreign policy areas, such as economic diplomacy and external cultural
action, with mutual benefits.
At national level, it is necessary to take into consideration the following new realities:
»	The creation of Camões - Institute for Cooperation and Language (Camões, I.P.) ,
in the context of the Plan for Reduction and Improvement of Public Administration
(PREMAC, the Portuguese acronym), aiming at improving the effectiveness of
the development cooperation policy and incorporating a new vision of synergies
between the Portuguese language and Development Cooperation;
»	The current need to reduce public spending, within the framework of ongoing
budgetary consolidation, which can ensure sustainable public finances and enable
conditions for economic growth and financial stability.
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A nível internacional, assiste-se a profundas alterações, com a premência de
desafios mundiais interdependentes, como o acesso aos bens públicos globais,
as alterações climáticas, a sustentabilidade energética e a segurança alimentar.
O mundo atual assiste à emergência de novos atores globais de diferente geometria de interesses e influências político-estratégicas. A crescente dinâmica
destes grupos de interesses, muitos deles atores ativos de cooperação sul-sul,
tendem a determinar consensos e a definir os mecanismos, influenciando cada
vez mais o enquadramento da ação dos governos, dos países doadores ou dos
parceiros do desenvolvimento.

The starting point of the international debate on these issues are the commitments
made in the Millennium Development
Goals (MDGs) framework and, more
recently, the European Union's Agenda

for Change, the Global Partnership for
Effective Development Cooperation and
the New Deal for Engagement in Fragile
States, adopted by the Development
Assistance Committee (DAC) of the
Organisation for Economic Cooperation
and Development (OECD). There are several ongoing processes within the United
Nations (UN), particularly the MGDs review
and development financing, with results
expected in late 2015. Portugal is playing
an active role in these negotiations, both
within the UN framework and in the preparatory work carried out by the OECDDAC
and the European Union (EU).

Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa 2014-2020

We are witnessing profound changes at
international level, with the urgency of
interdependent global challenges, such as
the access to global public goods, climate
change, energy sustainability and food
security, as well as the emergence of new
global players with diverse interests and
political-strategic influences. The growing
dynamics of these interest groups, many
of them active stakeholders in southsouth cooperation, tends to generate new
consensus and define new mechanisms and these have increasing influence over
the actions of governments, donor countries and development partners.

The outcomes of these negotiations will
certainly require some reflexion, adaptation and alignment of our development
cooperation policy to the new commitments, as these will constitute a fundamental reference for our future actions,
particularly regarding the implementation
of the new global development goals.

INTRODUCTION
Strategic Concept for Portuguese Development Cooperation 2014-2020

Como resultado dessas negociações é expectável que venha a ser necessária
certa reflexão, adequação e alinhamento da nossa cooperação às decisões
que venham a ser acordadas, uma vez que estas constituirão uma referência
fundamental para a nossa futura atuação, em especial a implementação dos
futuros ODM.

I. INTRODUÇÃO

O debate internacional à volta destas temáticas tem como ponto de partida
os compromissos assumidos no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento
do Milénio (ODM), e, mais recentemente, a Agenda para a Mudança da União
Europeia, a Parceria Global para uma Cooperação para o Desenvolvimento
Eficaz e o Novo Acordo para o Envolvimento Internacional em Estados Frágeis
no âmbito do Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD) da Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). Vários processos
estão também em curso no quadro da Organização das Nações Unidas (ONU),
em particular o da revisão dos ODM e do financiamento ao desenvolvimento,
cujos resultados se preveem para finais de 2015. Portugal participa desde já
ativamente nessas negociações, quer no quadro da ONU, quer no trabalho
preparatório que tem vindo a ser realizado no âmbito da OCDE/CAD e da União
Europeia (UE).
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I. INTRODUÇÃO

Neste contexto, importa realçar que se verificaram importantes alterações,
com alguns dos países parceiros da cooperação portuguesa a melhorarem os
seus índices de desenvolvimento e a elevarem o seu nível de parceria para
novos patamares, assumindo, inequivocamente, maior liderança, apropriação
e partilha de responsabilidades, enquanto outros se mantêm em situação de
fragilidade.

8

O documento assenta em princípios chave, nomeadamente: Coerência/
Coordenação entre parceiros da cooperação portuguesa; Concentração geográfica e setorial, privilegiando projetos com dimensão e natureza estruturante; Apropriação, com enfoque no desenvolvimento de capacidades e na
sustentabilidade; Parceria, através da partilha de capacidades e recursos, incluindo
»	Projetar o Camões, I.P., enquanto entidade de referência
a alavancagem de financiamento a nível
ao nível da condução da política de cooperação, bem como
bilateral e multilateral.
ao nível da supervisão, direção e coordenação dos parceiros;
O Conceito Estratégico da Cooperação
»	Valorizar os parceiros da cooperação portuguesa, procurando
Portuguesa 2014-2020, doravante desigadotar uma abordagem estratégica única nos países e setores
nado por Conceito Estratégico, terá que
prioritários, não diferenciando os atores estatais e os nãoresponder a três propósitos essenciais,
-estatais, o público e o privado, o lucrativo e o não-lucrativo;
que concorrem para uma ação mais eficaz,
mais visível e com impacto mensurável
» 	Sensibilizar e informar a sociedade civil e os responsáveis
nos países parceiros:
políticos para a importância da cooperação, demonstrando
os benefícios e as mais-valias desse investimento. A cooperação
deve ser pensada e executada como um investimento nacional
e de responsabilidade global.

In this context, it is important to highlight
the significant changes held by some
of the Portuguese cooperation partner
countries, which have achieved higher
development levels and upgraded their
partnerships, clearly reinforcing their leadership, ownership and shared responsibility. However, other countries remain in a
situation of fragility.

The Strategic Concept for Portuguese Development Cooperation 2014-2020,
hereinafter “Strategic Concept”, shall address three fundamental purposes that
contribute to increased effectiveness, visibility and measurable impact in partner countries:

This document is based on the following key
principles: Coherence/Coordination between
Portuguese development cooperation partners; Geographic and sectorial concentration, prioritising projects with a structuring
role and dimension; Ownership ,focusing on
capacity development and sustainability;
Partnership, through shared capacities and
resources, including financing leverage at
bilateral and multilateral levels.

»	To value the partners of Portuguese development cooperation, seeking to
adopt a unified strategic approach in the priority countries and sectors,
and without a differentiation between state and non-state actors, public
and private sectors and profit or non-profit-entities;

»	To portray Camões, I.P. as a reference in managing the development
cooperation policy, as well as in supervising, guiding and coordinating
national partners;

»	To raise awareness and inform civil society and decision-makers about
the relevance of development cooperation, by demonstrating the benefits
and added value of this investment. Development cooperation must
be thought of and carried out as a national investment and as a global
responsibility.

REPÚBLICA
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Therefore, it was decided to draft a
Strategic Concept to objectively set out
the main guidelines for Portuguese development cooperation in the coming
years, with a more practical and operational focus, as shown in the sections
on actors and instruments. It should be
mentioned that the main principles and
priorities established in the document
entitled "A Strategic Vision for Portuguese
Development Cooperation", approved by
the Council of Minister’s Resolution no.
196/2005, of 22nd December, remains in
force namely on geographic priorities, as
these continue to focus on Portuguesespeaking African countries (PALOP) and
Timor Leste.

As regards the areas of intervention, investment will continue to be structured
along two fundamental priority lines,
namely: I. Governance, rule of law and
human rights, and II. Human development
and global public goods, introducing and/
or reinforcing new areas of intervention
with an emphasis on the environment,
green growth and energy, the private sector, rural development and the sea. The
option for these areas of intervention is
based on new partner countries’ priorities
and on the engagement of new actors, as
well as on the knowledge, experience and
comparative advantages of Portuguese
development cooperation.

Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa 2014-2020

This Strategic Concept takes on a particular importance when considering the
complex framework of challenges – and
simultaneously, of new opportunities -, as
a guiding instrument on priorities and for
national actors regarding development
cooperation.

INTRODUCTION

É neste quadro complexo de desafios, mas igualmente de novas oportunidades, que assume especial importância a elaboração do Conceito Estratégico,
enquanto instrumento orientador das prioridades e dos atores nacionais em
matéria de cooperação para o desenvolvimento.

I. INTRODUÇÃO

No que diz respeito às áreas de intervenção, prossegue o investimento estruturante em dois eixos fundamentais, a saber: I. Governação, Estado de direito
e direitos humanos e II. Desenvolvimento humano e bens públicos globais,
introduzindo e ou reforçando no âmbito destas novas áreas de intervenção,
com destaque para o ambiente, crescimento verde e a energia, o setor privado
e o desenvolvimento rural e mar. A escolha destas áreas de intervenção assenta nas novas prioridades apontadas pelos países parceiros, no envolvimento
de novos atores, bem como no conhecimento, experiência e nas vantagens
comparativas da cooperação portuguesa.

Strategic Concept for Portuguese Development Cooperation 2014-2020

Assim sendo, optou-se por elaborar
um Conceito Estratégico que aponte
de forma objetiva para as principais
linhas de orientação que guiarão a
cooperação portuguesa nos próximos
anos, com um enfoque mais prático
e operacional, conforme expresso
nos capítulos relativos aos atores e
aos instrumentos da cooperação. De
referir que permanecem válidos os
principais princípios e prioridades estabelecidos no documento «Uma visão estratégica da cooperação portuguesa», aprovado pela Resolução do
Conselho de Ministros n.º 196/2005,
de 22 de dezembro, nomeadamente
no que diz respeito às prioridades
geográficas, as quais se manterão
centradas nos Países Africanos de
Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e
em Timor-Leste.
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CAPÍTULO I

ENQUADRAMENTO DA COOPERAÇÃO
PORTUGUESA

CHAPTER I

THE CONTEXT FOR PORTUGUESE DEVELOPMENT COOPERATION

1.1.	A cooperação portuguesa na política externa
A política externa portuguesa assenta em três pilares estratégicos: integração
europeia, relação transatlântica e espaço lusófono. Esta singularidade confere
a Portugal uma potencial mais-valia que urge efetivar através de uma ação
externa integrada nas esferas política, económica e cultural.
Face aos desafios económicos e financeiros internacionais, que também
afetam inevitavelmente Portugal, a política externa tem que contribuir para
projetar a imagem nacional e assumir-se como importante alavanca do desenvolvimento económico e social.
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No âmbito do espaço lusófono, é necessário complementar e reforçar
mutuamente os três vetores: a diplomacia económica, a ação cultural
externa e a política de cooperação para o desenvolvimento, entendendo
esta última como um importante investimento, quer nos países parceiros,
quer para Portugal, na medida em que:
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1.	Fortalece as capacidades dos países e das instituições em áreas
estruturantes para o desenvolvimento humano;
2.	Promove a boa governação, a democracia e a consolidação do Estado
de direito;
3.	Dinamiza as economias locais, promovendo o crescimento económico
através do reforço do tecido empresarial nacional e da atração
de investimento direto estrangeiro que contribuam para a sua crescente
integração no espaço global.

1.1.	Portuguese development cooperation in foreign policy
The Portuguese foreign policy is anchored
on three strategic pillars: European integration, transatlantic relations and the
Lusophone area. These unique aspects
mean that Portugal has a potential added
value, which should be taken advantage of
through an integrated external action at
political, economic and cultural levels.

Concerning the Lusophone area, it is necessary to complement and mutually reinforce
three main elements: economic diplomacy, external cultural action and development
cooperation policy; the latter is considered as an important investment, both for the
partner countries and for Portugal, since:

As a result of international economic and
financial challenges, which also inevitably
affect Portugal, foreign policy must contribute to promoting the country's image
and become a major catalyst for economic
and social development.

3.	It brings dynamism to local economies and promotes economic growth, through
the strengthening of the national entrepreneurial sector and attracting foreign
direct investment that can contribute to increased international integration.

1.	It strengthens the capacities of countries and institutions in vital areas for human
development;
2.	It promotes good governance, democracy and the consolidation of rule of law;

The specificity of Portuguese development cooperation stems from particular
cultural and emotional links shared by
Portuguese-speaking countries, as well as
from a similar historical, cultural, linguistic and legal backgrounds.

REPÚBLICA
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Reconhecendo a importância da cultura para a construção de sociedades
multiculturais, com capacidade de desenvolver e valorizar a sua especificidade
cultural no plano internacional, importa promover as áreas do património e das
artes, nas suas mais diversas vertentes.

Nesse sentido, a cooperação portuguesa deverá mostrar capacidade de se
adaptar no âmbito de um panorama internacional renovado, e, sempre que
necessário, reposicionar-se e assumir uma natureza instrumental promotora
da coerência, da eficácia e da eficiência das intervenções, potenciando diferentes fluxos e fontes de financiamento em benefício do desenvolvimento
sustentável dos países parceiros.
In this context, the Portuguese language being a common heritage and a global language - has significant economic potential,
as new poles of growth, resources and ideas
think and speak in Portuguese.

Therefore, the development cooperation
policy must also be perceived as a driver for
partnerships and for the implementation of
new projects, with the engagement of citizens and business around mutual benefits.

Portuguese-speaking countries account for
a community of 250 million people across
four continents, with growing political
and economic influence. This community
represents around 4% of the global Gross
Domestic Product (GDP).

Portugal cannot be indifferent to the evolution of institutional framework and shall
engage in a real time monitoring of changes, both in the EU's development policy and
in the institutional frameworks of other EU
member states that strategically support
the engagement of new cooperation actors
(as the private sector) and promote synergies with investment and trade.

Part of recognising the importance of culture for the construction of multicultural
societies that are capable to develop and
value their specific cultural features at an
international level, is in the importance of
promoting heritage and arts in all its forms.

Portuguese development cooperation
must therefore demonstrate its adaptation
capacity in a renewed global scenario and,
whenever necessary, being able to reposition itself and take on an instrumental role
in promoting the coherence, effectiveness
and efficiency of its actions, This shall also
be pursued by boosting various financing
flows and sources for the benefit of sustainable development in partner countries.

THE CONTEXT FOR PORTUGUESE DEVELOPMENT COOPERATION

Portugal não poderá ficar indiferente à evolução dos quadros institucionais
e necessita de acompanhar em «tempo real» a mudança da política de cooperação da UE e a evolução dos quadros institucionais de outros Estados-membros
da UE, que apoiam de forma estratégica o envolvimento de novos atores na
cooperação, designadamente do setor privado e promovem sinergias com as
áreas do investimento e do comércio.

I. ENQUADRAMENTO DA COOPER AÇÃO PORTUGUESA

A política de cooperação deve, assim, ser também entendida como um promotor do estabelecimento de parcerias e na execução de novos projetos envolvendo os cidadãos e as empresas com benefícios mútuos.
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Neste contexto, a língua portuguesa enquanto património comum e
idioma global, tem um significativo
potencial económico, onde novos polos de crescimento, recursos e ideias,
pensam e falam em português.

Os países lusófonos integram uma comunidade de 250 milhões de pessoas
em quatro continentes, cuja influência política e económica é crescente. Esta
comunidade representa aproximadamente 4% do Produto Interno Bruto (PIB)
mundial.

Strategic Concept for Portuguese Development Cooperation 2014-2020

A especificidade da cooperação portuguesa assenta nos particulares
laços culturais e afetivos comuns ao
espaço lusófono, bem como em matrizes histórico-culturais, linguísticas
e jurídicas semelhantes.
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1.2.	Novos desafios da arquitetura
internacional do desenvolvimento
A cooperação portuguesa insere-se num quadro internacional e nacional cada
vez mais complexo e interligado, que requer a adoção de uma nova estratégia
que permita fazer face aos novos desafios e oportunidades.
Por um lado, a crise financeira global tem contribuído para realçar as vulnerabilidades desta interdependência, refletindo-se na diminuição generalizada dos
valores de ajuda pública ao desenvolvimento e de outros fluxos, tais como o
investimento direto estrangeiro e as remessas dos emigrantes.
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É, assim, ainda mais relevante o estabelecimento ou aprofundamento de novas formas de trabalhar e a concentração de esforços entre os vários atores,
tendo em vista um esforço coletivo de aproximação gradual e faseada à meta
estabelecida.
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Ao nível nacional, esta realidade impõe, desde logo, um desafio importante ao
cumprimento da meta de 0,70% do Rendimento Nacional Bruto (RNB) para a
ajuda pública ao desenvolvimento até 2015, compromisso assumido coletivamente, ao nível da UE, em Monterrey.
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Devem ser, também, redobrados os esforços para promover uma maior
coordenação, sinergia e complementaridade entre os diversos atores da
cooperação portuguesa e implementados os compromissos assumidos
no contexto da agenda da eficácia, traduzida nos princípios da Declaração
de Paris (2005) e reforçados pela Agenda de Ação de Acra (2008) e pela
Declaração de Busan (2011), que Portugal subscreveu:

1.2. New challenges of the
international development
architecture
The Portuguese development cooperation
is part of increasingly complex and interconnected international and national
contexts, which require a new strategy to
address new challenges and opportunities.
On the one hand, the global financial crisis
has highlighted the vulnerabilities of this
interdependence, reflected in the general
decrease of official development assistance and other flows, such as foreign
direct investment and remittances.

Domestically, this situation poses a major
challenge to meeting the target of allocating 0.70% of Gross National Income
(GNI) to official development assistance
by 2015, as endorsed collectively by the EU
in Monterrey.
Therefore, it has become increasingly relevant to establish and consolidate new
working methods and to pool efforts from
several actors, within a collective endeavour to a sequenced and gradual convergence towards the established target.

REPÚBLICA
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»	A liderança e apropriação
dos países parceiros no processo
do seu desenvolvimento;
»	A redução da fragmentação
e uma maior coordenação
e complementaridade entre
doadores;
»	Maior transparência
e previsibilidade, de médio /
longo prazo, dos fluxos
de financiamento;
»	Gestão orientada para resultados;
»	O reforço dos mecanismos
de acompanhamento e avaliação.
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Additionally, further efforts are needed to promote better coordination, synergies and
complementarities between different Portuguese cooperation’ actors, as well as to
implement the commitments on aid effectiveness set out in the principles of the Paris
Declaration (2005) and reinforced by the Accra Agenda for Action (2008) and by the
Busan Declaration (2011), which Portugal has endorsed:
»	Leadership and ownership by partner countries of their development processes;
»	Reduced fragmentation and better coordination and complementarity between
donors;
»	Greater transparency and predictability of financing flows in the medium/long
term;
» Results-oriented management;

A reinforced commitment on policy coherence for development - specifically on public policies that affect partner countries supplements the above mentioned efforts,
which are necessary to successfully achieve
the objectives and outcomes pursued by
the Portuguese development cooperation
policy.
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O compromisso reforçado com a coerência das políticas para o desenvolvimento, designadamente no domínio das políticas públicas que afetam
os países parceiros, complementa os
esforços acima enunciados, necessários para o sucesso em alcançar os
objetivos e resultados da política de
cooperação portuguesa.
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São particularmente relevantes as políticas nas áreas do comércio, finanças,
alterações climáticas, mar, segurança alimentar, migrações e segurança, alvo
de compromisso por parte dos Estados-membros da UE.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 82/2010, de 4 de novembro, que reconhece a importância das políticas para o desenvolvimento como instrumento essencial para a promoção dos objetivos da política externa portuguesa,
consagra um esforço para o cumprimento do compromisso de Portugal neste
âmbito.
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A aferição dos impactos externos daquelas políticas permitirá obter o quadro
de diagnóstico necessário para promover medidas efetivas, com vista ao crescimento económico, desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza
global, cujas repercussões são também evidentes para Portugal, incluindo no
que diz respeito à redução de riscos e ameaças.
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Neste contexto, a cooperação portuguesa vai evoluir em conformidade,
nos níveis bilateral e multilateral,
procurando que a cooperação para o
desenvolvimento seja catalisadora de
recursos domésticos e que contribua
para a alavancagem de outras fontes
de financiamento externas.

We find particularly relevant the sectoral
policies on trade, finance, climate change,
sea, food security, migrations and security,
all of which are addressed by EU member
states’ commitments.
The Council of Ministers Resolution no.
82/2010, of 4 November, acknowledges
the importance of development policies
as an essential instrument for the promotion of Portuguese foreign policy’s objectives and represents an effort to meet
Portugal's commitments on this matter.

The assessment of these policies’ external
impacts will result on a useful diagnosis
for taking effective measures in favour of
economic growth, sustainable development and the eradication of global poverty; their repercussions are also evident
for Portugal, including on the reduction of
risks and threats.
In this context, the Portuguese development cooperation policy will evolve accordingly at bilateral and multilateral level,
seeking to mobilise domestic resources
and contributing for leveraging other external sources of financing.
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OBJECTIVES, PRINCIPLES AND PRIORITIES OF THE PORTUGUESE DEVELOPMENT COOPERATION

Princípios
Principles

COERÊNCIA /
COORDENAÇÃO
COHERENCE/
COORDINATION
Erradicação da pobreza
e desenvolvimento sustentável
dos países parceiros

PARCERIA
PARTNERSHIP

APROPRIAÇÃO
OWNERSHIP

Poverty eradication
and sustainable development
of partner countries
CONCENTRAÇÃO
CONCENTRATION
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Objetivos
Objectives
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FIGURA 1.
Síntese dos Objetivos, Princípios e Prioridades
da Cooperação Portuguesa
FIGURE 1.
Summary of Objectives, Principles and Priorities
of the Portuguese Development Cooperation
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ATORES / Actors

Ministérios / Ministries

Capacitação Institucional
Institutional capacity
building
Segurança e
Desenvolvimento
Security and
Development

Educação e Ciência
Education and Science

Setor Privado / Private Sector

Saúde / Health

ONGD Fundações / NGDOs,Foundations

Ambiente: Crescimento
Verde e Energia
Environment: Green
Growth and Energy
Desenvolvimento Rural
e Mar
Rural Development and
Sea

Municípios / Municipalities
Universidades / Universities
TIPOS DE AJUDA / Aid Modalities
Intervenção tipo projeto / Project-based activities

Proteção e inclusão
social e emprego
Social protection and inclusion and employment

Contribuições gerais / General contributions

Setor Privado
Private Sector

Bolsas/ Scholarships

Apoio orçamental / Budget Support

Peritos e Ass. Técnica
Experts and Technical Assistance

OBJECTIVES, PRINCIPLES AND PRIORITIES OF THE PORTUGUESE DEVELOPMENT COOPERATION

Desenvolvimento
Humano e Bens Públicos
Globais
Human Development and
Global Public Goods
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Governação, Estado
de Direito e Direitos
Humanos
Governance, rule of law
and human rights

MNE - Camões, L.P
Ministry of Foreign Affairs - Camões, I.P.
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Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
e Timor-Leste
Portuguese-speaking African Countries and Timor
Leste

Igualdade de Género e Direitos da Criança
Gender Equality and Children's Rights
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Prioridades Geográficas e Setoriais
Geographic and Sectorial Priorities
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O objetivo fundamental da cooperação portuguesa, inserida no contexto
da política externa portuguesa, é o
de contribuir para a erradicação da
pobreza e para o desenvolvimento
sustentável, num contexto de respeito pelos direitos humanos, pela
democracia e pelo Estado de direito
nos países parceiros. Neste contexto,
serão adotados os seguintes princípios operacionais que contribuirão
para imprimir maior eficácia e impacto do investimento da cooperação
portuguesa:

» COERÊNCIA/COORDENAÇÃO
	Reforçar a coerência das políticas para o desenvolvimento e a
coordenação, o seguimento e o diálogo entre parceiros, bem como a
complementaridade nas intervenções e nas parcerias.
» CONCENTRAÇÃO
	Privilegiar, geográfica e setorialmente, programas de maior dimensão e
de natureza estruturante, segundo as prioridades estratégicas definidas
com cada um dos países parceiros.
» APROPRIAÇÃO
	Desenvolver projetos numa lógica de desenvolvimento de capacidades
e sustentabilidade, cuja atuação deve estar enquadrada no documento
Desenvolvimento de Capacidades – Linhas de Orientação para a
Cooperação Portuguesa 1.
» PARCERIA
	Diversificar as parcerias, incluindo as da cooperação triangular e novas
fontes de financiamento, visando a partilha de capacidades e recursos,
bem como a alavancagem de fundos bilaterais e multilaterais.
1

The fundamental objective of the Portuguese development cooperation, in the
framework of Portuguese foreign policy,
is to contribute to poverty eradication and
sustainable development, in a context
of respect for human rights, democracy
and the rule of law in partner countries.
In this context, the following operational
principles are adopted, in order to increase
the effectiveness and impact of the
Portuguese cooperation´s investment:

http://cdn.rede-camoes.com/images/cooperacao/desnv_capacidades_linorient.pdf.

»	COHERENCE/COORDINATION
To reinforce policy coherence for development and coordination, monitoring
and dialogue between partners, as well as the complementary of actions and
partnerships.
» CONCENTRATION
	
To give geographic and sector priority to larger and structural programmes,
accordingly to the strategic priorities defined with each partner country.
» OWNERSHIP
	
Project development shall be based on capacity development and sustainability,
within the framework of the document on Capacity Development - Guidelines for
Portuguese Development Cooperation.
» PARTNERSHIP
	
Diversification of partnerships, including through triangular cooperation and new
financing sources, with the aim of sharing capacities and resources and leveraging
bilateral and multilateral funds.

REPÚBLICA
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The action of the Portuguese development
cooperation is focused on three areas in
order to achieve its fundamental goal:
Development cooperation
Development Education
Humanitarian and emergency assistance

II. OBJETIVOS, PRINCÍPIOS E PRIORIDADES DA COOPERAÇÃO PORTUGUESA

	
A JUDA HUMANITÁRIA
E DE EMERGÊNCIA
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EDUCAÇÃO PARA
O DESENVOLVIMENTO
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 OOPERAÇÃO PARA
C
O DESENVOLVIMENTO
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Para a prossecução do seu objetivo
fundamental, a cooperação portuguesa atuará em três áreas:
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Governação,
Estado de Direito
e Direitos Humanos

Desenvolvimento Humano
e Bens Públicos Globais

Governance, Rule of Law
and Human Rights

Human Development
and Global Goods
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2.1. Cooperação para o desenvolvimento

ERRADICAÇÃO
DA POBREZA
Poverty Eradication

OBJETIVOS
OBJECTIVES

Desenvolvimento
Sustentável
Sustainable
Developments

Capacitação Institucional
e ligação Paz e Segurança
e Desenvolvimento:
Estados Frágeis.
Institutional Capacity Building and
the linkages between Peace/Security
and Development: Fragile States

Educação e Ciência; Saúde;
Ambiente, Crescimento Verde
e Energia; Desenvolvimento rural
e Mar; Setor Privado; Proteção
e Inclusão Social e Emprego.
Education and Science; Health;
Environment, Green Growth and Energy;
Rural Development and Sea; Private
Sector; Social Protection and Inclusion
and Employment
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FIGURA 2.
Eixos e áreas prioritárias de intervenção
FIGURE 2.
Priority lines and areas of intervention
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2.1.1. Cooperação bilateral
Ao nível bilateral, a atuação da cooperação portuguesa manter-se-á centrada
nos PALOP e em Timor-Leste. Na análise e execução da cooperação, no plano
bilateral, é essencial considerar novos pressupostos:
»	Evolução considerável dos níveis de crescimento económico
e a importância geopolítica dos PALOP e Timor-Leste nas regiões
onde se inserem;

2.1. Development Cooperation
2.1.1. Bilateral cooperation
At bilateral level, the Portuguese development cooperation’ actions are focused on
the PALOP and Timor Leste. It is essential
to take into account the following new
circumstances when analysing and implementing these actions:
•	The significant changes in economic
growth levels and the geopolitical
relevance of the PALOP and Timor
Leste in their regions;
•	The interest and greater attention
that these partner countries attract
among new countries and actors
that traditionally channelled their
investment towards other locations;

•	The potential for new cooperation
modalities and instruments within the
EU and with the Member States, in the
framework of joint programming.
These circumstances urge the Portuguese
development cooperation to adopt, in
a timely manner, a differentiated and
innovative approach to its relationships
with each partner country, resulting in
new framework documents. Likewise,
it is vital to work jointly with partner
countries and actors to capitalise on the
increased knowledge and added value
of the Portuguese language, of similar
legal frameworks and of the presence of
Portuguese communities and businesses.

Along the same lines the Portuguese
development cooperation should explore the added value and opportunities
arising from the participation of the
PALOP and Timor Leste in their political
and regional blocs.
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Em linha com o mesmo raciocínio, a cooperação portuguesa deverá saber explorar as mais-valias e oportunidades decorrentes da participação dos PALOP
e Timor-Leste nos blocos políticos e regionais onde estes se inserem.
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Estes pressupostos requerem que a cooperação portuguesa adote, em tempo
útil, uma abordagem diferenciada e inovadora no relacionamento com cada um
dos países parceiros, que se traduzirá em novos documentos enquadradores.
Por outro lado, importa potenciar junto de países parceiros e atores o elevado
conhecimento e as mais-valias decorrentes do valor da língua portuguesa,
da matriz jurídica semelhante, da presença de comunidades e de empresas
portuguesas.
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»	Potenciais novas formas
e instrumentos de cooperação
com a UE e com os seus Estadosmembros no âmbito
da programação conjunta;

II. OBJETIVOS, PRINCÍPIOS E PRIORIDADES DA COOPERAÇÃO PORTUGUESA

»	Interesse e maior atenção que estes parceiros da cooperação portuguesa
despertam junto de novos países e atores que tradicionalmente
direcionavam o seu investimento para outras geografias;
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No plano setorial, as intervenções a
desenvolver visam, por um lado, as
prioridades e as necessidades dos
países parceiros, e, por outro, a existência em Portugal de instituições
com elevada capacidade e experiência adaptadas à realidade dos países
parceiros, centrando-se o investimento nos eixos de intervenção que
se apresentam em seguida.
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Neste enquadramento, importa definir, para cada país, um modelo de
atuação que garanta a execução de
uma única política de cooperação,
que seja coerente, eficaz e coordenada pelo Ministério dos Negócios
Estrangeiros (MNE).

EIXO I
Governação, Estado de direito e direitos humanos
A. Capacitação institucional
Em resultado das relações de cooperação desenvolvidas ao longo dos anos,
Portugal tem vindo a acumular um importante capital de conhecimento,
experiência e contactos institucionais com os nossos parceiros, num relacionamento que se baseia na congregação de instituições pares, potenciando a
adequação, a liderança e a apropriação.
Em relação aos PALOP e a Timor-Leste, destacam-se as matrizes histórico-culturais, linguísticas e jurídicas semelhantes, comum a todos, abrangendo
as áreas relevantes da organização e formação da Administração Pública,
inclusive as terminologias e metodologias de trabalho.
A cooperação portuguesa centrará os seus esforços em iniciativas que tenham
como objetivo contribuir para a criação de contextos jurídicos e institucionais
consistentes com as orientações e boas práticas internacionais, relacionadas com as diferentes áreas inerentes à prossecução das competências dos
Estados, nomeadamente nos domínios da Justiça, da Segurança, da Saúde, da
Segurança Social e do Emprego, das Finanças Públicas, das Infraestruturas,
dos Transportes, das Comunicações ou dos Serviços de Estatística.

Priority line I - Governance, rule of law
and human rights
A. Institutional capacity building
At sectoral level, the actions are based in
partner countries’ priorities and needs,
on the one hand, and on the Portuguese
institutions’ high level of capacity and experience, adapted to the reality of partner
counties. The investment is focused on the
priorities shown below.

As a result of cooperation relationships
developed over the years, Portugal has accumulated a significant amount of knowledge, experience and institutional contacts with its partners, bringing together
peer institutions to promote adaptation,
leadership and ownership.

Within this framework, it is essential to
establish for each country an operational
model that ensures the implementation of
a unified development cooperation policy
that is coherent, effective under the coordination of the Ministry of Foreign Affairs
(MFA).

In PALOP and Timor Leste, we should
underline the historical-cultural, linguistic and legal frameworks, common to all
these countries; these encompass relevant
areas of public administration’s organisation and training, and include terminologies and working methods.
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Esta aposta utilizará uma abordagem
adaptada às estratégias e prioridades nacionais dos países parceiros e
concorre para a melhoria da estrutura
organizativa, dos procedimentos e
dos métodos de trabalho das instituições, para que os serviços prestados
sejam adequados às realidades e
necessidades dos países e dos seus
cidadãos.
Os efeitos negativos da recente crise
financeira e internacional nas contas
públicas da generalidade dos países
justificam um enfoque redobrado
no que respeita à cooperação técnica
na área das finanças públicas, como
forma de estimular a capacidade dos
países em desenvolvimento de garantirem níveis de maior transparência e rigor ao nível da gestão pública
e reforçarem a sua capacidade de
mobilização de recursos internos.
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De notar, ainda, que o apoio à capacitação institucional e aos processos de reformas ao nível das finanças públicas poderá ser concretizado através de iniciativas de caráter bilateral ou de âmbito multilateral, quer ao nível da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), quer de outras instituições.

The negative effects of the recent financial
and international crisis on the public accounts of most countries justify a stronger
focus on technical cooperation regarding
public finance managment, as a way of
promoting developing countries’ capacities in ensuring greater transparency and
accountability in public management and
also strengthening their mobilisation of
domestic resources.

The approach shall be adapted and aligned
with the national strategies and priorities
of partner countries. It aims at improving
the organisational structure, the institutional procedures and working methods,
so that the services provided are adequate
to the realities and needs of the countries
and their citizens.

The support to institutional capacity
building and to reform processes regarding public finance may be implemented
through bilateral or multilateral actions,
either within CPLP or through other
institutions.

The support for institutional capacity
development must be perceived as an
ongoing and long term process. Therefore,
priority should be given to medium or long
term structural actions, in order to ensure
efective ownership of knowledge and skills.
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The Portuguese development cooperation
will focus on actions that contribute to the
creation of legal and institutional contexts
matching international guidelines with
good practices. These actions refer to
different policy areas inherent to the promotion of State capacity, such as Justice,
Security, Health, Social protection and employment, Public finances, Infrastructure,
Transport, Communications and Statistics.
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O apoio à capacitação institucional deve ser encarado como um processo
continuado e de longo prazo, pelo que devem ser privilegiadas intervenções
estruturantes, de média ou longa duração, para que resultem numa efetiva
apropriação de conhecimento e capacidades.
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B. Ligação paz, segurança e desenvolvimento - Estados frágeis
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A ligação entre a segurança e desenvolvimento é hoje inquestionável,
sendo particularmente importante
no caso dos Estados frágeis, onde
se enquadram alguns dos parceiros
bilaterais da cooperação portuguesa.
O reforço da ligação paz, segurança
e desenvolvimento, com tónica nos
Estados frágeis, permanece como um
domínio de atuação importante para
a cooperação portuguesa, tanto no
plano bilateral como no multilateral.
Para além da experiência e mais-valia
importantes para o desempenho da
cooperação portuguesa nesses contextos, a atuação sobre as causas da
fragilidade e da instabilidade constitui uma condição indispensável para
que o apoio nos restantes domínios
de intervenção identificados seja
bem-sucedido.

B. Linking peace, security and development - Fragile states
The nexus between security and development is unquestionable and particularly
important in fragile situations, which
correspond to the situation of some bilateral partners of Portuguese development
cooperation. The reinforcement of the
nexus peace-security-development, focusing on fragile states, shall continue to be
a significant area of activity for bilateral
and multilateral Portuguese development
cooperation. In addition to the experience
and significant added value linked to the
Portuguese cooperation’s performance in
these contexts, responding to the causes
of fragility and instability is also an essential prerequisite to ensure successful
actions in other policy areas.

The Portuguese development cooperation
shall implement a gradual and adapted
approach to situations of fragility, in order
to balance long term development needs
with short term needs.
This weighted approach will also contribute to strengthening the coordination
between instruments and actors in the
different areas of Portuguese external
action (3D - Diplomacy, Defence and
Development), which are particularly relevant to the security-development nexus
and to the response in fragile states.
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Este tipo de aproximação ponderada contribuirá, ainda, para o reforço da articulação entre os instrumentos e atores dos diferentes domínios da ação externa portuguesa (3D-Diplomacia, Defesa e Desenvolvimento), que se assumem
de particular relevância na ligação segurança e desenvolvimento e atuação em
Estados frágeis.
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Nas situações de fragilidade, a cooperação portuguesa utilizará uma abordagem gradual e adaptada, de forma a equilibrar as necessidades de desenvolvimento a longo prazo com as pressões de curto prazo.
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Para esse efeito, será dada prioridade:
»	À execução da Estratégia Nacional sobre Segurança e DesenvolvImento2, aprovada pela Resolução do Conselho
de Ministros n.º 73/2009, de 26 de agosto, fundamental na promoção de uma maior coerência, coordenação
e complementaridade (3C) da intervenção do Estado na resposta a estes desafios;
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»	À aplicação do Novo Acordo para o Envolvimento Internacional em Estados Frágeis, enquanto enquadramento
fundamental para o relacionamento bilateral com os países parceiros que subscreveram o Novo Acordo,
nos diferentes domínios da ação externa;
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»	À promoção do conceito de segurança humana,
que considera o indivíduo como valor fundamental.
Procurando-se, neste sentido, proteger o indivíduo
contra ameaças como a pobreza, a fome, a doença,
a violação dos direitos humanos, a violência sexual
ou tráfico de pessoas;
»	Promoção de grupos de trabalho entre as entidades
estatais com competência ou intervenção nesta área,
com o objetivo de se alcançar uma atuação mais
eficaz.
2

http://www.instituto-camoes.pt/images/cooperacao/estrategia_segurança_desenvolv.pdf
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»	The implementation of the
National Strategy on Security and
Development2, which is crucial
for promoting greater coherence,
coordination and complementarity
(3C) of state action in responding to
these challenges;
»	The implementation of the New Deal
for Engagement in Fragile States, as a
fundamental framework for bilateral
relationships with partner countries that
signed up to this agreement, in different
areas of external action;

»	The promotion of the concept of
human security, which considers the
individual as a fundamental value.
In this sense, the aim is to protect
the individual against threats like
poverty, hunger, disease, human
rights’ violations, sexual violence and
human trafficking;
»	The promotion of working groups
comprising state entities that
intervene in, or have jurisdiction in
this area, in order to achieve more
effective actions.
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EIXO II
Desenvolvimento humano e bens
públicos globais

Tendo presente que a língua portuguesa é a língua veicular no processo de
ensino, o reforço do domínio do português é absolutamente determinante no
acesso equitativo de todos à educação. Por outro lado, este fortalecimento
será ainda potenciador do desenvolvimento científico e tecnológico e da
inovação.
3

http://www.institutocamoes.pt/images/cooperacao/estrategia_educacao_desenvolvimento.pdf

Priority line II - Human development and global public goods
A. Education and science
Education, as a fundamental right, is considered to be critical for poverty eradication and
for sustainable development; it has multiplier effects in other policy areas, such as health,
environmental protection, employment and good governance.
In line with the Portuguese Development Cooperation Strategy for Education3, the
Portuguese cooperation programmes will cover various levels of education and teaching,
from pre-school to postgraduate, aiming at improving the quality, planning and management of the educational system, as well as addressing the issue of keeping children,
particularly girls, in school.
In this sector, particular attention will be paid to developing and extending partnerships
with public and private institutions, non-governmental development organisations
(NGDOs) and foundations.

If we take into consideration that Portuguese is the official language for the
teaching process, promoting the mastery
of Portuguese is a crucial contributing
factor to equitable and universal access
to education. Similarly, this reinforcement
of the Portuguese language can also be
a driver for innovation and scientific and
technological development.
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Nesta área, será particularmente estimulado o desenvolvimento e alargamento de parcerias com instituições públicas e privadas, Organizações Não
Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD) e fundações.
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Em linha com a Estratégia da Cooperação Portuguesa para a Educação3, os
programas da cooperação portuguesa abrangerão diferentes níveis de educação e ensino, desde o pré-escolar até ao pós-graduado, apostando na melhoria
da qualidade, do planeamento e da gestão do ensino, dando ainda atenção à
questão da retenção/manutenção dos alunos no sistema, particularmente das
raparigas.
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A educação, enquanto direito fundamental, é considerada uma importante área para a erradicação da pobreza e
para se alcançar um desenvolvimento
sustentável com efeitos multiplicadores noutros domínios do desenvolvimento, nomeadamente ao nível da
saúde, da proteção do ambiente, do
emprego e da boa governação.
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A. Educação e Ciência
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Os pilares de intervenção nesta área visam apoiar o reforço dos países parceiros, nomeadamente:
»	Apoio à definição de políticas e estratégias para desenvolvimento
dos sistemas educativos;
»	Desenvolvimento curricular, nomeadamente, através da qualificação
de peritos em programas e metas;
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»	Execução de ações de formação
inicial e contínua de professores
e quadros;
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»	Reforço dos métodos de avaliação, gestão e administração
escolar;
»	Apoio à conceção e utilização
de materiais educativos,
nomeadamente no que se refere
à avaliação e certificação
de manuais escolares, com
recurso a novas tecnologias
de informação e comunicação;

A política de atribuição de bolsas de formação avançada – mestrado, doutoramento e pós doutoramento - prosseguirá tendo em conta as necessidades
e prioridades de desenvolvimento dos países parceiros. Nesse sentido, é importante desenvolver programas locais de formação avançada (mestrados
e doutoramentos), que contribuam para o desenvolvimento do sistema científico e tecnológico nos diversos países e também para a retenção de quadros.
A consolidação do sistema de ensino e de investigação dos países parceiros
exige a capacitação das suas instituições o que poderá ser obtido através da
internacionalização das diversas dimensões de ensino superior português,
designadamente a mobilidade de estudantes, docentes e não docentes ou
a criação de graus conjuntos ou duplo grau.
Nos domínios da educação e ciência, assume ainda particular relevância o trabalho conjunto nas áreas do desenvolvimento rural e da saúde.

»	Desenvolvimento do ensino
profissional, particularmente,
através do apoio técnico à organização dos perfis profissionais
e referenciais de qualificação dos cursos.

The action in this sector aims to strengthening partner countries, specifically on:
»	Support to the definition of policies and strategies for the development
of education systems;
»	Curricular development, specifically through the qualification of experts
in programmes and targets;
»	Implementation of initial and continuing training of teachers and staff;
»	Strengthening school evaluation, management and administration methods;
»	Support for the design and use of educational materials, namely regarding
the assessment and certification of school textbooks, and taking advantage
of information and communication technologies;
»	Development of technical and vocational education (TVET), specifically through
providing technical support for the organisation of professional profiles and course
qualification references/benchmarks.

The promotion of graduate studies
through Master and PhD scholarships and
post-doctoral fellowships shall continue,
taking into account the development
needs and priorities of partner countries.
It is important to develop local advanced
training programmes (masters and doctorates) that will strengthen the scientific
and technological systems in partner
countries, while contributing to the retention of skilled professionals.
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B. Saúde
A saúde é um direito fundamental e universalmente reconhecido.
O impacto da melhoria dos indicadores na área da saúde é relevante não só ao nível humano e de bem-estar, mas também ao nível
social e económico.
A Estratégia da Cooperação Portuguesa para a Saúde 4 tem como
objetivo geral o fortalecimento dos sistemas de saúde, em particular dos serviços públicos dos países em desenvolvimento, enquanto elemento fundamental das suas estratégias de progresso.

The consolidation of educational and
research systems in partner countries
demands for institutional capacity building. This can be achieved through the
internationalisation of various aspects of
Portuguese higher education, namely the
mobility of students and teaching and
non-teaching staff, or the creation of joint
or double degrees.
Besides this, joint work in the areas of rural development and health are of utmost
importance in the framework of education
and science.

4

http://cdn.rede-camoes.com/images/cooperacao/estrategia_cooperacao_saude.pdf

B. Health		
Health is a fundamental and universally recognised human right. The impact of improving health indicators is not only relevant to human well-being, but also for social and
economic dimensions.
The overall objective of the Portuguese Development Cooperation Strategy for Health4 is
to reinforce health systems - particularly the public services in developing countries - as a
fundamental element of their development strategies.
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Os pilares de intervenção nesta área focam-se nos seguintes pontos:
»	Fortalecimento institucional (incluindo a formação de profissionais
de saúde, incluindo, gestores qualificados para melhorar as capacidades
dos serviços públicos);
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»	Apoio ao desenvolvimento de instituições de referência ligadas
ao conhecimento (ensino superior e pós-graduação) e investigação;
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»	Introdução e alargamento
de tecnologias de informação
e comunicação que apoiem
na gestão, diagnóstico, na
orientação clínica e terapêuticas
especializadas, nomeadamente
a telemedicina, em parcerias com
o setor privado.

Em termos de áreas de intervenção na saúde, reconhece-se a importância de
aumentar o acesso e qualidade de cuidados primários de saúde e o direito à
saúde sexual e reprodutiva, privilegiando-se a redução da mortalidade infantil,
a melhoria dos cuidados materno-infantis e da saúde das mulheres, o combate a doenças sexualmente transmissíveis, à malária, à tuberculose e outras
Doenças Tropicais Negligenciadas.
O investimento na promoção da saúde e na prevenção das doenças continuará
igualmente a merecer especial atenção centrando-se nos direitos e na saúde
das crianças e das mulheres.
A área da inovação e do desenvolvimento científico na saúde constitui também um vetor de trabalho, ao permitir encontrar respostas inovadoras para
os problemas específicos das populações e desenvolver políticas públicas mais
eficazes. O desenvolvimento e alargamento de parcerias com organismos internacionais, instituições públicas e privadas, ONGD e fundações nacionais e
internacionais, nesta área, serão particularmente estimulados, à semelhança
da educação.

The action in this sector shall focus on the following points:
»	Institutional development (which includes the training of health professionals
and qualified managers in order to improve the capacities of public services);
»	Support for the development of reference institutions institutions (higher and
post-graduate education) and research institutions;
»	Introduction and expansion of information and communication technologies that
support the management, diagnosis, clinical guidance and specialised therapies,
such as telemedicine, in partnership with the private sector.
Regarding the actions on health, it is important to increase the access and quality of primary healthcare and the right to sexual and reproductive health. Amongst priority actions
are the reduction child mortality, the improvement of maternal and child healthcare and
women's health, the fight against sexually-transmitted diseases, malaria, tuberculosis
and other Neglected Tropical Diseases.

Particular attention shall continue to be
devoted to the investment on health promoting and disease prevention, focusing
on the rights and health of children and
women.
Health innovation and scientific development is also a field of work, as these activities contribute for innovative solutions
to the specific problems of populations, as
well as for more effective public policies.
As mentioned for education, particular
efforts will be made to stimulate the creation and expansion of partnerships with
international organisations, public and
private institutions, NGDOs and national
and international foundations working in
this sector.
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C. Ambiente, Crescimento Verde e Energia

C. Environment, green growth and energy
Our vision is that the improvement of environmental conditions, the sustainable use of
natural resources, and an enhanced resilience against environmental impacts and climate change are crucial to the success of sustainable development policies and to the
fight against poverty. In this context, it is important to highlight the access to water
and sanitation as a key traditional area for Portuguese development cooperation on the
environment. The recognition in 2010 of the access to drinking water and sanitation as a
human right has placed immediate obligations on States and has led to an even greater
focus of international development efforts on this policy area.
At both bilateral and multilateral levels, these objectives should guide Portuguese development cooperation’ actions, as they constitute one of the Strategic Concept's new areas
of intervention.

Green growth is linked to the promotion of
economic growth and development, as it
ensures that natural resources continue to
provide essential environmental services
for human well-being. At the same time,
the degradation of environmental problems creates economic opportunities for
certain sectors, businesses and entrepreneurs capable of developing new products,
processes and innovative solutions.
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O crescimento verde está relacionado com a promoção do crescimento
económico e do desenvolvimento,
assegurando que os recursos naturais continuam a fornecer os serviços
ambientais essenciais ao bem-estar
humano. Por outro lado, o agravamento dos problemas ambientais
gera oportunidades económicas para
setores, empresas e empreendedores, que sejam capazes de propor
novos produtos, processos e soluções
inovadoras.
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Estes objetivos devem orientar, aos níveis bilateral e multilateral, a atuação da
cooperação portuguesa, constituindo-se com uma das novas áreas de intervenção do Conceito Estratégico.
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Para a cooperação portuguesa, a melhoria das condições ambientais, o uso
sustentável dos recursos naturais, o reforço da resiliência em relação aos impactos ambientais e das alterações climáticas são essenciais para o sucesso
das políticas de desenvolvimento sustentável das sociedades e do combate
à pobreza. Neste contexto, importará salientar que o acesso à água e ao saneamento é, tradicionalmente, uma área chave da cooperação portuguesa no
domínio do ambiente. A consagração, em 2010, do acesso à água potável e
ao saneamento como um direito humano, traduz-se em obrigações imediatas
para os Estados e atribui a esta área de atuação ainda maior enfoque no contexto dos esforços internacionais de desenvolvimento.
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Os Estados devem incentivar o crescimento verde, através de diferentes
mecanismos (fiscais, regulamentares, investimentos), estimulando os
setores público e privado a intervirem,
cada vez mais, inclusivamente ao nível internacional. Portugal apresenta
condições e conhecimentos neste
domínio que devem ser valorizados
na sua relação com outros países. O
crescimento verde assume um papel
crucial para um futuro mais sustentável em termos globais, sendo que
a abordagem respeitante aos países
em desenvolvimento se baseia nos
seguintes pressupostos:

»	Maior dependência dos seus recursos naturais e, portanto, mais
vulnerabilidade à escassez dos mesmos, pelo que um crescimento
baseado em opções verdes permite não só uma utilização mais eficiente
desses recursos, mas também a resolução de alguns dos respetivos
problemas ambientais;
»	No contexto da promoção eficiente e sustentável dos recursos naturais,
o crescimento verde pode contribuir para o aumento
da segurança alimentar, o acesso à água e saneamento, a conservação
da biodiversidade, a gestão ambientalmente correta de resíduos
e ainda a introdução de formas modernas e sustentáveis de energia,
concorrendo, ao mesmo tempo, para a melhoria da saúde, segurança
e bem-estar das populações.

A energia constitui também um requisito fundamental para o desenvolvimento, o crescimento económico e a prosperidade. À medida que as nações se
empenham e lutam por melhorar as condições de vida das suas populações, as
necessidades energéticas tendem a aumentar, ampliando também a pressão
sobre os recursos naturais. O acesso à energia é essencial não só para o crescimento económico, mas também para o fornecimento de serviços sociais como
saúde, educação, acesso a água, transportes ou alimentação, sendo, neste
âmbito, uma das novas áreas de intervenção da cooperação portuguesa.

States should provide incentives for green
growth through various mechanisms (fiscal, regulatory and investment incentives),
in order to stimulate the engagement of
public and private sectors, including at
international level. Portugal has specific
experience and knowledge in this area,
which should be taken advantage of in its
relationship with other countries. In global
terms, green growth is taking on a crucial
role for a more sustainable future; the approach with regard to developing countries
is based on the following assumptions:

»	Greater dependency on their natural resources and, as a result, greater vulnerability
to shortages. Therefore, not only does growth based on green options enable
these resources to be used more efficiently, it also allows some of the related
environmental problems to be solved;
»	In the context of an efficient and sustainable promotion of natural resources, green
growth can contribute to increased food security, access to water and sanitation,
biodiversity conservation, an environmentally proper management of waste and
even the introduction of modern and sustainable energy sources. At the same time
it also contributes to improving health, security and well-being of populations.

Energy is also a fundamental prerequisite for development, economic growth and prosperity. Energy needs tend to increase as nations start to improve the living conditions
of their populations, while putting additional pressure on natural resources. Access to
energy is essential not only for economic growth, but also for providing social services as
health, education, access to drinking water, transport and food. Therefore, it is one of the
new areas of intervention of the Portuguese development cooperation.
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D. Desenvolvimento Rural e Mar

http://www.portugal.gov.pt/ media /1318016/ Estrategia%20Nacional%2oMar. pdf

D. Rural and Development and Sea
The actions of Portuguese development
cooperation in these areas intend to promote the implementation of integrated
and sustained development models that
contribute to strengthening institutions
and local communities. It encompasses,
therefore, a wide range of activities in addition to agriculture and maritime activities, such as transport, trade and support
services.

The focus on this policy area aim to match innovative approaches with the needs identified by partner countries in this sector, which represents an important source of income
for their populations.
Rural development will stimulate the emergence of sustainable agricultural systems and
a more efficient and competitive local economy, if linked with strategies on food security and nutrition. However, it is worth mentioning the new challenges associated with
coastal zones, off-shore exploration and the multiple aspects and complementarities of
the "blue economy ", such as continental shelf extension projects, as established in the
National Sea Strategy 5 .
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O desenvolvimento rural, associado a
estratégias de segurança alimentar e
nutricional das populações, dinamizará o aparecimento de sistemas agrários sustentáveis e uma economia local mais eficiente e competitiva. Por
outro lado, merecem referência os
novos desafios associados às zonas
costeiras, à exploração marítima e ao
«crescimento azul» nas suas múltiplas facetas e complementaridades,
como sejam os projetos de extensão
das plataformas continentais, conforme estabelecidos na Estratégia
Nacional do Mar5 .
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5

de atividades para além da agrícola
e da marítima, nomeadamente, os
transportes, o comércio e os serviços
de apoio. A aposta nesta área, pretende aliar abordagens inovadoras
às necessidades identificadas pelos
países parceiros nesta área, a qual representa uma elevada percentagem
no rendimento das populações.
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As intervenções da cooperação portuguesa nestas áreas têm por objetivos promover a implementação de
modelos de desenvolvimento integrado e sustentado, que visem o reforço das instituições e comunidades
locais, abrangendo um elevado leque
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Os pilares de intervenção nesta área focam-se nos seguintes pontos:
»	Aumento da produção de forma sustentável de forma a assegurar
o bem-estar das populações e a sua segurança nutricional e o seu
rendimento, designadamente através da introdução de novas técnicas
e de investimento tecnológico, que promovam um uso eficiente dos
recursos, em particular o solo arável, a água para irrigação e os recursos
marinhos;
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»	Promoção do acesso e melhorias do funcionamento dos mercados;
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»	Melhorias da segurança alimentar e situação nutricional das
comunidades locais, com especial enfoque no papel das mulheres
Promover atividades de formação, investigação e desenvolvimento,
entre outros, em matérias como a proteção da diversidade genética,
a fitossanidade, a produção de espécies vegetais melhor adaptadas
ao stress hídrico, a gestão dos recursos hídricos, a conservação de
solo, o combate à desertificação, o combate à poluição terrestre, o uso
sustentado dos recursos biológicos e marinhos e a capacitação ao nível
da gestão e exploração dos recursos;
»	Apoiar o desenvolvimento de redes de comunicações de nova geração
por forma a contribuir para a melhoria do acesso a serviços eletrónicos.

The action in this area is focused on the following points:
»	Sustainable increases in production in order to ensure the well-being of
populations, their nutritional security and income; this can be done through
the introduction of new practices and technology investments that promote an
efficient use of resources - particularly arable land, water for irrigation and marine
resources;
» Promoting better market functioning and access;
»	Improving food security and the nutritional conditions of local communities, with
a particular focus on the role of women. Promotion of training and research and
development activities, on issues such as genetic diversity protection, plant health,
production of water stress adapted species, water resources management, land
conservation and combat desertification, the fight against land pollution, the
sustainable use of biological and marine resources, and capacity building
on resource management and exploitation, among other issues;
»	Supporting the development of new generation communication networks in order
to promote an improved access to electronic services.

© IMVF
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E. Promoting social protection, social
inclusion and employment
The aim is to promote the welfare state
model and to introduce social protection
and social inclusion goals into national development and poverty eradication plans.
To this end, the Portuguese development
cooperation will support the development
of social support systems and networks
for the most vulnerable groups, namely
through capacity development on legislation, elaboration of guiding documents
for public policies and training. In addition,
support will be provided for the implementation and improvement of mechanisms
and measures aimed at extending social
protection and social inclusion. The ultimate goal is to contribute to improved
living conditions, particularly of the most
vulnerable populations.

Priority is given to comprehensive programmes and projects aimed at fighting
poverty, supporting development and
strengthening a broader network of social
protection, with the aim of creating a set
of basic social services. Social exclusion
and inequality, underemployment, unemployment, precarious types of employment
and lack of social protection all have direct
impact on poverty and sustainable development. Therefore, it is crucial to objectively
address these manifestations of social and
economic inequality.

In this sense, particular attention will be
paid to the promotion of social inclusion,
of full and productive employment,
decent work and social protection, professional training, microcredit initiatives
that promote income generation activities
and social protection, as well as to social
economy initiatives, accordingly with the
demographic context of each partner
country.
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parceiro.
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Serão privilegiados os programas e os projetos integrados destinados ao
combate à pobreza, ao apoio ao desenvolvimento e ao fortalecimento de
uma rede de proteção social alargada, com o objetivo de criar um conjunto de
serviços sociais de base. A exclusão social e a desigualdade, o subemprego, o
desemprego, as formas precárias de
emprego e a falta de proteção social
têm uma influência direta sobre a po- Nesse sentido, será prestada atenção à promoção da inclusão social, do embreza e o desenvolvimento sustentá- prego pleno e produtivo, do trabalho decente e da proteção social, da formação
vel. Torna-se, pois, essencial lidar de profissional, de iniciativas de microcrédito promotoras de atividades geradoforma objetiva com estas formas de ras de rendimentos e da proteção social, bem como de iniciativas no campo da
desigualdade social e económica.
economia social, atendendo ao contexto demográfico existente em cada país
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Pretende-se promover a conceção de Estado social e a inserção de objetivos de
proteção social e de inclusão social nos planos nacionais de desenvolvimento
e erradicação da pobreza. Para tal, a cooperação portuguesa apoiará o desenvolvimento de sistemas e redes de apoio social a grupos mais vulneráveis,
nomeadamente através da capacitação ao nível da legislação, conceção de documentos orientadores de políticas públicas e formação. Além disso, apoiará
a implementação e aperfeiçoamento de mecanismos e medidas que visem assegurar a extensão da proteção social e inclusão social, com vista a contribuir
para a melhoria do bem-estar, em particular das populações mais vulneráveis.
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E. Promoção da proteção social, inclusão social e emprego
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Os pilares da intervenção nestes domínios centram-se em:
»	Projetos de luta contra a pobreza dirigidos
a grupos vulneráveis, designadamente
crianças, idosos, pessoas com deficiência;
»	Fortalecimento institucional, através de apoio
na construção/aperfeiçoamento de sistemas
de proteção social;
»	Apoio ao desenvolvimento de políticas
de formação profissional e emprego;
»	Apoio ao desenvolvimento de ações no
domínio das relações laborais;
»	Promoção dos direitos das crianças,
designadamente, através da sensibilização
dos ministérios homólogos.

© Neni Glock

Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa 2014-2020

Strategic Concept for Portuguese Development Cooperation 2014-2020

Será ainda tido em consideração que as migrações são um aspeto fundamental
na promoção do desenvolvimento económico e social inclusivo e sustentável
e um elemento-chave na dinâmica demográfica mundial. Esta área traz novos
e emergentes desafios, exigindo a identificação de medidas que promovam
o papel dos migrantes como agentes da inovação e do desenvolvimento.
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The actions in these policy areas are focused on:
»	Projects to combat poverty focused on vulnerable groups, specifically children,
the elderly and people with disabilities;
»	Institutional reinforcement, by supporting the creation/improvement of social
protection systems;
»	Support for the development of professional training and employment policies;
»	Support to actions concerning labour relations;
»	Promotion of children’s rights, namely through awareness raising in the sectorial
ministries of partner countries.
We take note that migration is a fundamental aspect for the promotion of inclusive and sustainable economic and social
development, as well as a key element in
the global demographic dynamics. This
issue poses new and emerging challenges,
and requires measures to promote the role
of migrants as drivers of innovation and
development.

A ajuda pública ao desenvolvimento deverá catalisar e complementar, outros
recursos, nomeadamente, os disponibilizados pelo setor privado, apoiando
o desenvolvimento dos países parceiros em setores estruturantes que integrem as respetivas estratégias nacionais de crescimento e desenvolvimento
sustentável.

F. The private sector
The Portuguese development cooperation shall continue to support private sector development in partner countries, both by supporting a favourable business environment
and by creating partnerships. On the one hand, these partnerships should allow partner
countries to benefit from resources, knowledge and technology-sharing and transfer. On
the other hand, they also enable Portuguese companies to contribute to the development
of new markets and innovative products and services produced in partner countries.
Official development assistance shall have a catalyst and complementary role to other
resources, such as those provided by the private sector, by supporting strategic sectors in
partner countries that are aligned with their national strategies for growth and sustainable development.
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A cooperação portuguesa continuará a apoiar o desenvolvimento do setor
privado dos países parceiros, quer através do apoio à criação do ambiente favorável aos negócios, quer do estabelecimento de parcerias que permitam, por
um lado, aos países parceiros beneficiar da partilha e transferência de recursos, de conhecimento e de tecnologia, e, por outro, às empresas portuguesas
contribuir para o desenvolvimento de novos mercados, produtos e serviços
inovadores produzidos localmente nos países parceiros.
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In this context, migration policies are an
essential element of development cooperation. The regulation of migrations
contributes to mobility and development,
rather than to the so-called "brain drain".
For partner countries, emigration is a
response to the qualification needs of
their citizens and to their aspirations for
improved living conditions. If this policy is
not regulated, however, countries of origin
can experience the loss of important human resources. Similarly, regulation is also
important for the country of destination,
so that migrants’ integration is increasingly guaranteed. This regulation includes
clear policies based on the sustainability of
migration flows. As a result, Portugal shall
take steps to implement a migration policy that respects the needs and priorities of
both countries of origin and destination.

F. Setor privado
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Neste contexto, a política para as
migrações é uma parte essencial da
cooperação para o desenvolvimento.
A regulação das migrações permite
a circulação e o desenvolvimento,
por oposição à denominada «fuga de
cérebros». Para os países parceiros, a
emigração é a resposta às necessidades de qualificação dos seus cidadãos
e para a procura de uma vida melhor.
No entanto, se esta política não for
regulada, o país de origem pode
ver-se depauperado de importantes
recursos humanos. Por outro lado,
também para o país de destino é
importante a regulação, para que a
integração seja cada vez mais uma
garantia no projeto de migração. Esta
regulação passa por políticas concretas, assentes na sustentabilidade dos
fluxos migratórios. Assim, Portugal
empenhar-se-á em concretizar uma
política de migrações que respeite as
necessidades e prioridades tanto de
países de origem como de destino.
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Neste tipo de parcerias deverá potenciar-se o valor acrescentado de cada
ator, reconhecendo as vantagens
mútuas e a sua elevada margem de
crescimento, tendo como objetivos
reforçar a capacidade do tecido empresarial local, mobilizar o investimento privado e alavancar iniciativas
e financiamento no âmbito da responsabilidade social das empresas.
Com a intervenção neste domínio,
pretende-se também dar resposta
aos compromissos internacionais
assumidos por Portugal, decorrentes da sua participação na Parceria
Global para uma Cooperação para o
Desenvolvimento Eficaz, e participar
no debate internacional que decorre
sobre esta matéria, designadamente
no contexto da UE, no âmbito da sua
ação externa, e da OCDE.

These partnerships should take advantage
of each actor’s added value, recognising
the mutual benefits and their potential
for real growth. The objectives are to
strengthen the capacity of local businesses, to mobilise private investments and to
leverage projects and funding in the area
of corporate social responsibility. These
actions also intend to meet international
commitments endorsed by Portugal in the
framework of the Global Partnership for
Effective Development Cooperation, and
actively participate in the ongoing international debate on this subject, namely in
the framework of EU’s external action and
the OECD.

O setor privado português será o parceiro central desta parceria para o investimento, conhecimento e desenvolvimento de capacidades. Tendo
por base princípios como o diálogo
inclusivo, a ação coletiva, sustentável e transparente, e a orientação
para os resultados, serão definidas
as formas de envolvimento e articulação no quadro da futura Estratégia
da Cooperação Portuguesa para o
Desenvolvimento do Setor Privado.

The Portuguese private sector shall be
the core partner in this partnership that
is focused on investment, knowledge and
capacity development. Inclusive dialogue,
collective, sustainable and transparent actions and result-oriented principles will be
used as a basis to define engagement and
coordination strategies within the framework of the future Portuguese Cooperation
Strategy for Private Sector Development.
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Áreas transversais – Igualdade
de Género e Direitos da criança

http://www.instituto-camoes.pt/images/cooperacao/estrategia_cp_igualdade_genero.pdf

Cross–cutting issues - Gender Equality
and Children’s Rights
A. Gender Equality
The main objective is to reinforce Portuguese development cooperation’s actions
on gender equality, by promoting women
and girls’ empowerment in partner countries. This is a fundamental aspect for
achieving the MDGs and towards a more
equitable, fair and sustainable global
development.

Our action on this issue is in line with the
Portuguese Development Cooperation
Strategy for Gender Equality6, which
reiterates women and girls’ rights as an
integral, inalienable and indivisible part of
human rights. In this context, particular
attention should be paid to preventing
and fighting all forms of violence against
women and girls, as well as to the promotion of sexual and reproductive health.
Gender equality is particularly relevant
for policy coherence for development.
Therefore, it is important to reinforce the
mainstreaming of equality between men
and women both in bilateral and multilateral cooperation, as well as in partnerships
with civil society and the private sector, in
order to guarantee the full realisation of
women’s human rights.
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A intervenção nesta área está alinhada com a Estratégia da Cooperação
Portuguesa para a Igualdade de
Género6 , a qual reafirma os direitos
das mulheres e das raparigas como
parte integrante, inalienável e indivisível dos direitos humanos e no
contexto da qual deverá ser prestada
particular atenção às questões da
prevenção e do combate a todas as
formas de violência contra as mulheres e raparigas e a promoção da
saúde sexual e reprodutiva.

A igualdade de género apresenta
particular relevância para a coerência
das políticas de desenvolvimento,
pelo que importa reforçar a transversalização da dimensão da igualdade
entre mulheres e homens na cooperação portuguesa, no plano bilateral
e multilateral, e nas parcerias com
atores da sociedade civil e com o
setor privado, de forma a garantir a
plena realização dos direitos humanos das mulheres.
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O objetivo central é o de reforçar a
atuação da cooperação portuguesa
na promoção da igualdade de género,
fomentando o empoderamento das
mulheres e raparigas nos países parceiros, como elemento fundamental
para a prossecução dos ODM e para
um desenvolvimento global mais
equitativo, justo e sustentável.
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A. Igualdade de Género
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B. Direitos da criança
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A cooperação portuguesa deverá
constituir um instrumento importante para a promoção e defesa
dos direitos da criança. Os desafios
ligados à criança são diversos, nomeadamente a saúde, a educação e a
formação, a integração social, a luta
contra crimes como o tráfico de seres
humanos e a exploração sexual bem
como a luta contra o trabalho infantil. Assim, deve ser dedicada especial
atenção às crianças já que estas se
encontram particularmente expostas
a riscos suplementares. Deverá assim
prosseguir uma abordagem global da
proteção e da promoção dos direitos
da criança nos países parceiros. Esta
abordagem deve basear-se numa visão global e universal dos direitos da
criança e inscrever-se nas estratégias
mais amplas de desenvolvimento e
de erradicação da pobreza.
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B. Children’s rights
The Portuguese development cooperation shall be an important instrument
for promoting and upholding children’s
rights. There is a wide range of children
related challenges, including health, education and training, social integration,
the fight against crimes such as human
trafficking and sexual exploitation, as well
as the fight against child labour. Special
attention should be devoted to children,
as they are particularly exposed to additional risks. Therefore, a comprehensive
approach shall be pursued for protecting
and promoting children’s rights in partner
countries. This approach shall be based on
a global and universal vision of children’s
rights, and be aligned with wider development and poverty eradication strategies.
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2.1.2. Cooperação
multilateral

http://www.institutocamoes.pt/images/ cooperacao / estrategia_cooperacao_multilateral.pdf

2.1.2. Multilateral cooperation
At multilateral level, the focus is on Portugal's participation and ability to influence the
policies, functioning and effectiveness of multilateral organisations, having as basis the
general guidelines set out in the Portuguese Strategy for Multilateral Cooperation 7.
In this sense, we shall continue to follow the debates in various international fora, by
ensuring an active and influential participation. The purpose is to promote the priorities
and objectives of Portuguese development cooperation, as well as to boost partnerships
and synergies with bilateral actions.
Portugal shall continue to deepen its relationships with the Community of PortugueseSpeaking Countries (CPLP), the EU (European Union), the OECD (Organisation for
Economic Co-operation and Development), the UN (United Nations) , the Ibero-American
Summit, the international financial institutions, the African Union (AU), the Southern
African Development Community (SADC) and the Economic Community of West African
States (ECOWAS), as well as with their specialised bodies and agencies, with a particular
focus on the following priorities:

OBJECTIVES, PRINCIPLES AND PRIORITIES OF THE PORTUGUESE DEVELOPMENT COOPERATION
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Portugal continuará a desenvolver o relacionamento com a CPLP, a UE, a
OCDE, a ONU, a Conferência Ibero-Americana, as instituições financeiras
internacionais, a União Africana, a Comunidade para o Desenvolvimento da
África Austral e a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental,
e respetivas instituições e agências especializadas, com particular atenção
para as seguintes prioridades:
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Nesse sentido, manter-se-á o acompanhamento das discussões nos diversos fora internacionais, com vista
a uma participação ativa e influente,
projetando as prioridades e os objetivos da cooperação portuguesa e
contribuindo para o estabelecimento
de parcerias e de sinergias com as
ações desenvolvidas a nível bilateral.
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No âmbito multilateral, será priorizada a presença e capacidade de
influência de Portugal sobre as políticas, funcionamento e eficácia das
organizações multilaterais, com base
nas orientações gerais consagradas
na Estratégia Portuguesa para a
Cooperação Multilateral 7.
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»	Reforço da atenção das principais instâncias multilaterais para os países
e áreas prioritárias da cooperação portuguesa:
› Maior apoio internacional a África e, em particular, aos países menos
avançados;
› Melhoria da abordagem internacional em matéria de segurança
e desenvolvimento, com particular atenção para os Estados frágeis;
› Reforço da atuação do setor privado nas áreas setoriais prioritárias;
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› Participação ativa na Estratégia UE-África;
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› Alinhamento e harmonização entre as estratégias nacionais
e as internacionais em torno de objetivos de desenvolvimento
consensualizados;
»	Reforço da cooperação regional, sobretudo no espaço da CPLP, no
contexto do qual são de relevar, para além dos planos estratégicos
setoriais, o Plano de Ação de Brasília (PAB) e o Plano de Ação de Lisboa
(PALis), particularmente relevantes para a internacionalização da língua
portuguesa como idioma fundamental de comunicação, de negócios
e de ciência.
»	Fortalecimento do espaço lusófono, utilizando a língua comum como
potenciadora da constituição de redes, contribuindo para
a capacidade de resposta dos Estados-membros da CPLP aos desafios
da globalização:
› Reforço do pilar cooperação para o desenvolvimento da CPLP
e compromisso com a execução do Programa Integrado de Cooperação;

»	Greater emphasis of multilateral institutions on the geographic and sectorial
priorities of Portuguese development cooperation;
›	Increased international support to Africa and, in particular, to least developed
countries;
›	Improved international approach to security and development, with particular
focus on fragile states;
›	Enhanced private sector engagement in priority sectors;
›	Active participation in the Africa-EU joint strategy;
›	Alignment and harmonisation between national and international strategies
around common development goals;
»	Strengthening of regional cooperation, particularly in the CPLP area. In this
framework, in addition to strategic sectoral plans, one should highlight the
Brasilia Action Plan (BAP) and the Lisbon Action Plan (LAP), which are particularly
relevant to the internationalisation of Portuguese as a fundamental language for
communication, business and science.
»	Reinforcement of the Lusophone area, using the common language as a driver for
networking and improving CPLP member states’ ability to meet the challenges of
globalisation:
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› Reforço do pilar da língua e compromisso com a aplicação do PAB
e do PALis;
› Criação de sinergias entre os três eixos fundamentais da CPLP cooperação para o desenvolvimento, projeção da língua portuguesa
e concertação político-diplomática nos fora internacionais;
› Reforço da participação portuguesa e aumento de sinergias entre
as ações desenvolvidas no quadro da CPLP e a nível bilateral.
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»	Implementação de programas conjuntos com outros doadores,
que permitam catalisar recursos.
No contexto multilateral, será ainda dada especial atenção aos debates que
decorrem no seio da UE, da ONU e da OCDE/CAD relativamente à Agenda pós2015, ao financiamento do desenvolvimento e ao acompanhamento e participação na Parceria Global para uma Cooperação para o Desenvolvimento Eficaz,
os quais terão implicações importantes na cooperação portuguesa, enquanto
guião de base para uma atuação futura.

›	Strengthening the CPLP’s development cooperation pillar and the commitment
to implement the Integrated Cooperation Programme;
›	Strengthening the language pillar and the commitment to implement the BAP
and LAB;
›	Creating synergies between the three fundamental lines of the CPLP development cooperation, promotion of the Portuguese language and politicaldiplomatic coordination in international fora;
›	Reinforcing Portugal’s participation and increasing synergies between actions
at bilateral and CPLP levels.
»	Implementing the various dimensions of bilateral and multilateral approaches:
»	Enhanced collaboration with multilateral partners on priority or complementary
policy areas for the Portuguese development cooperation;
»	Active participation in mechanisms for coordination and division of labour
in partner counties;
»	Implementation of joint programmes with other donors, to enable the pooling
of resources.

In the multilateral arena, special attention will be given to the ongoing debates
at the EU level, in the UN and the OECD/
DAC, regarding the post-2015 Agenda, financing for development, and monitoring
and participation in the Global Partnership
for Effective Development Cooperation.
All these debates will provide general
guidelines for future actions and have
significant implications for Portuguese
development cooperation.
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»	Participação ativa nos mecanismos de coordenação e de divisão
de trabalho existentes nos países parceiros;
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»	Reforço da colaboração com os parceiros multilaterais em áreas
prioritárias ou complementares da cooperação portuguesa;
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»	Desenvolvimento da abordagem bilateral e multilateral nas suas
diversas vertentes:
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2.2. Educação para
o desenvolvimento
A educação para o desenvolvimento é uma área fundamental nas
políticas de desenvolvimento e na
criação de uma base de entendimento e de apoio da opinião pública
para as questões da cooperação. De
acordo com a Estratégia Nacional de
Educação para o Desenvolvimento
2010-2015 (ENED)8 a atuação nesta
área exige uma visão de longo prazo
e visa a promoção da cidadania global
através de processos de aprendizagem e de sensibilização da sociedade
portuguesa para as questões do
desenvolvimento, num contexto de
crescente interdependência, tendo
como horizonte a ação orientada
para a transformação social. Os
ODM, a coerência das políticas para
o desenvolvimento, o comércio justo,
o consumo responsável, a economia
solidária e a justiça social, são apenas
alguns dos temas neste domínio.

2.2. Development Education
Development Education is a key area to
development policies and to foster a common public understanding and support for
development issues. In accordance with
the National Strategy for Development
Education 2010-2015 (NSDE)8, the engagement in this area requires a long term
vision aimed at promoting global citizenship through learning and awareness
raising processes within the Portuguese
society, regarding development issues.
This takes place against a background of
increasing interdependence, which calls
for action geared towards social transformation. The MDGs, policy coherence for
development, fair trade, responsible consumption, solidarity-based economy and
social justice are just some of the issues to
address in this policy area.
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http://nst.ipad.mne.gov.pt/images/stories/educacao/ened.pdf

Against this background, the actions of
Portuguese development cooperation shall
be focused on three fundamental lines: the
implementation and monitoring of the
NSDE; the continuation of the funding line
for NGDO projects, in recognition of the
crucial role played by these actors in this
policy area; and an active participation in
European and other international fora,
with a view to exchanging practices and
building common strategic approaches.
Within this framework, one should
emphasise the joint work done by the
Ministry of Foreign Affairs and the
Ministry of Education and Science, aimed
at incorporating development education

and education for global citizenship into
school curricula, at pre-school, basic and
secondary education. This presents new
opportunities for in-depth debate and reflection of these issues at national level, as
it is important to ensure their continuity.
We shall continue to prioritise our participation on strategic dialogues and
exchanges at European and international
levels, namely in collaboration with the
European Commission and within the
framework of the OECD/DAC, the NorthSouth Centre of the Council of Europe, the
Global Education Network Europe (GENE)
and the European Multi-stakeholder
Group on Development Education.

OBJECTIVES, PRINCIPLES AND PRIORITIES OF THE PORTUGUESE DEVELOPMENT COOPERATION
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A participação nos processos de diálogo estratégico e intercâmbio, ao nível
europeu e internacional, continuará a constituir uma prioridade, no âmbito do
trabalho de colaboração com a Comissão Europeia e no quadro da OCDE/CAD,
Centro Norte-Sul do Conselho da Europa, Global Education Network Europe
(GENE) e também o European Multi-stakeholder Group on Development
Education.
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Neste quadro, destaca-se o trabalho desenvolvido entre o MNE e o Ministério
da Educação e Ciência, com vista a assegurar a incorporação da educação
para o desenvolvimento e a educação para a cidadania global nos curricula da
educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário, representando novas
oportunidades para aprofundamento, debate e reflexão destas temáticas no
plano nacional, cuja continuidade importa atender.

II. OBJETIVOS, PRINCÍPIOS E PRIORIDADES DA COOPERAÇÃO PORTUGUESA

Tendo em conta este contexto, a atuação da cooperação portuguesa materializa-se em três linhas fundamentais: execução e acompanhamento da execução
da ENED; manutenção de uma linha de financiamento para projetos de ONGD,
reconhecendo o papel essencial que estes atores têm tido neste domínio; e
participação ativa nos fora europeus e internacionais, tendo em vista o intercâmbio de práticas e a construção de abordagens estratégicas comuns.
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2.3. Ajuda humanitária e de emergência
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II. OBJETIVOS, PRINCÍPIOS E PRIORIDADES DA COOPERAÇÃO PORTUGUESA

A ação humanitária e de emergência têm com objetivo proteger a integridade
física e moral das pessoas que se encontram em situações de catástrofe natural ou calamidade pública, aliviando as carências concretas delas resultantes,
numa ótica de curto prazo.
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A intervenção da cooperação portuguesa nesta área é guiada pelos princípios
de humanidade, imparcialidade, neutralidade e independência, consagrados
no Consenso Europeu em Matéria de Ajuda Humanitária, e cujos esforços são
realizados no sentido de promover
e respeitar o Direito Humanitário
Internacional, o Direito dos Refugi- Nesta matéria, Portugal adotará uma abordagem integrada, em particular na
ados e os direitos humanos, no res- cooperação com os Estados frágeis, nos termos previstos no Novo Acordo para
peito pelos Princípios e Boas Práticas o Envolvimento Internacional em Estados Frágeis e afetados por conflitos.
do Doador Humanitário (GHD – Good
Humanitarian Donorship), subscritos
por Portugal em 2006.

Decorrente da estratégia neste domínio, será criado um mecanismo operacional de coordenação entre as entidades com competência ou intervenção nesta
área, partindo de um plano operacional que contemple o enquadramento e mecanismos de articulação interinstitucional, sobretudo numa ótica de parceria
com as organizações da sociedade civil, com destaque para as ONGD, dada a
sua presença no terreno, flexibilidade e grau de especialização.
Este esforço de coerência, coordenação e complementaridade de esforços ao
nível nacional, nomeadamente com a Autoridade Nacional de Proteção Civil e o
Instituto Nacional de Emergência Médica, constitui um elemento importante
para uma atuação eficaz, que se refletirá ao nível do trabalho com os países
parceiros, designadamente na integração de temáticas relacionadas com a
ajuda humanitária, tais como a redução do risco de catástrofes e a resiliência.

2.3. Humanitarian and
emergency assistance
The goal of humanitarian and emergency
assistance is to protect the physical and
moral integrity of people suffering the effects of natural catastrophes or public disasters, and to alleviate their consequent
short-term needs.
The principles of humanity, impartiality,
neutrality and independence, set out in
the European Consensus on Humanitarian
Aid, are the guiding principles for the
engagement of Portuguese development
cooperation in this policy area. Efforts
are pursued to promote and respect
International Humanitarian Law, Human
Rights and Refugee Law, while respecting
the Good Humanitarian Donorship (GHD)
principles, endorsed by Portugal in 2006.

Portugal will adopt a comprehensive
approach on this issue, particularly regarding cooperation with fragile states,
under the terms set out in the New Deal
for International Engagement in Fragile
States and conflict-affected states. As
a result of this approach, an operational
mechanism for coordination between entities with jurisdiction over, or engaged in
this issue shall be created. An operational
plan will define the framework and mechanisms for inter-institutional collaboration, specifically engaging on partnerships
with civil society organisations - with an
emphasis on NGDOs, due to their presence on the ground, flexibility and strong
expertise.

© OIKOS

The effort of ensuring coherence, coordination and complementary at national
level (namely with the National Civil
Protection Authority and the National
Medical Emergency Institute) is an enabling factor for increased effectiveness.
This will impact on the joint work with
partner countries, namely by integrating
humanitarian aid related issues such
as disaster risk reduction and resilience
building.
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A política da cooperação portuguesa tem que ter uma abordagem integrada,
coordenada e supervisionada pelo MNE, assumindo-se como um verdadeiro
pilar da nossa política externa. A cooperação portuguesa assenta numa estrutura descentralizada com um vasto leque de atores, estatais e não-estatais,
com objetivos e capacidades de intervenção complementares.
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O Camões, I.P., é a entidade central da
cooperação portuguesa que tem por
missão propor e executar a política de
cooperação e coordenar as atividades
desenvolvidas por outras entidades
públicas que participem na execução
daquela política. Neste contexto, são
prioritárias as ações de direção, coordenação e supervisão dos diferentes
parceiros nacionais (Figura 3).

Neste quadro, é prioritário o desenvolvimento de parcerias inclusivas e abrangentes, que valorizem as mais-valias dos atores estatais e não-estatais,
o público e o privado, e o lucrativo e o não-lucrativo.
Esta nova visão implica construir consensos, alinhar incentivos e mobilizar
recursos numa abordagem holística visando uma cooperação mais eficaz,
cabendo ao Camões, I.P., a coordenação de toda a cooperação oficial.

The approach developed by the Portuguese development cooperation policy shall be
integrated, coordinated and supervised by the Ministry of Foreign Affairs, as it is one
fundamental pillar of our foreign policy. Portuguese development cooperation is based
on a decentralised structure with the participation of a wide range of state and non-state
actors that have complementary objectives and capacities.
Against this background, priority is given to the development of inclusive and comprehensive partnerships, to capitalise on the added value of state and non-state, public and
private, profit and non-profit actors.
This new vision requires consensus-building, aligning incentives and mobilising resources
within an holistic approach, towards a more effective cooperation. Camões, I.P. is responsible for coordinating all official development cooperation.

3.1. State actors
3.1.1.Central mechanism
Camões, I.P. is the core entity of Portuguese development cooperation. Its
mission is to propose and implement the
development cooperation policy, as well as
to coordinate the actions of other public
entities engaged in its implementation.
In this context, priority is given to the
direction, coordination and supervision of
different national partners (Figure 3).
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Propor políticas e iniciativas
bilaterais e multilaterais
To propose bilateral and multilateral policies and actions

3. Supervisão/

Coordination

Supervision

Planear e Programar
a intervenção global
(objetivos/prioridades)
Global intervention planning
and design (objectives/priorities)

Articular os atores e as intervenções nacionais reforçando
a Coerência das Políticas
para o desenvolvimento:
CIC+Fórum da Cooperação
Coordination of actors and
actions, with focus on reinforcing policy coherence for
development ICC+Development
Cooperation Forum

Definir critérios orientações
e normas
Definition of Criteria, guidelines
and standards

Coordenar os programas
orçamentais transversais
Coordination of cross-sector
budgetary programmes

Analisar e propor a tomada
de decisão dos PPA a financiar
To analyse and propose
decisions on the Programmes,
Projects and Actions (PPA) to be
funded

Participar e representar
no sistema multilateral
National participation and
representation in the multilateral system

Acompanhar e avaliar
a execução dos PPA
PPAs Monitoring
and evaluation
Realizar auditorias
To perform audits

FIGURA 3.
Prioridades operacionais do Camões, I.P.
FIGURE 3.
Operational priorities of Camões, I.P.
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O Camões, I.P., deverá, assim, delegar, de forma gradual e progressiva,
as responsabilidades de execução
direta dos Programas, Projetos e
Ações (PPA) nos parceiros da cooperação portuguesa, atendendo às suas
vantagens comparativas, técnicas e
ou financeiras (Figura 4.)

Camões, I.P. shall gradually and progressively delegate its responsibilities regarding
the direct implementation of Programmes,
Projects and Actions (PPA) to various actors and partners of the Portuguese development cooperation, accordingly with their
technical and/or financial comparative
advantages. (Figure 4.)
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Camões, I.P.

Execução de projetos Parceiros da cooperação: Ministérios, setor
privado, ONGD, fundações, municípios e universidades.
Projects’ implementation - Cooperation actors/partners: Ministries,
private sector, NGDOs, foundations, municipalities and universities.

Definir objetivos,
metas e prioridades
Definition of objectives,
targets and priorities

Acompanhar, avaliar
e auditar
Monitoring, evaluation
and audit
Representar e acompanhar
debates/fora multilateral
Representation and monitoring debates/multilateral Fora

Avaliação &
Auditoria
Evaluation and
Audit

Formulação
Formulation
/design

Implementação
Implementation

Financiar Projetos
e facilitar acesso a fontes
de financiamento
Project financing and
to facilitate de access
to funding
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Promover a execução
de projetos
Promote projects’
implementation
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Identificação/
Identification
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Programação/
Programming

Strategic Concept for Portuguese Development Cooperation 2014-2020

Melhorar a coordenação
e eficácia do
desenvolvimento
Improve development
effectiveness and
coordination
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FIGURA 4.
Modelo operacional de implementação dos PPA
FIGURE 3.
Operational model for the implementation of PPA
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A nível nacional, o Camões, I.P.,
promoverá o reforço do diálogo e
participação com os seus parceiros,
devendo identificar sinergias e formas de complementaridade entre as
respetivas ações, de molde a contribuir para a eficácia e coerência global
da cooperação portuguesa.
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O Camões, I.P., efetuará a recolha,
o tratamento e a difusão oportuna,
ao universo de atores efetivos e
potenciais de ações de cooperação,
de informação atualizada e sobre as
estratégias, planos de ação, quadros
internacionais de financiamento,
projetos e programas colocados em
concurso internacional, assumindo o
papel de facilitador.
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A rede de representação externa do Estado participará ativamente na fase de
recolha de informação e na fase de seguimento de candidaturas ou de outras
manifestações de interesse por parte do universo de atores relevantes em
matéria de cooperação. Nos países parceiros, a cooperação portuguesa terá
uma presença mais efetiva e com maior capacidade de intervenção, visando os
seguintes objetivos:
»	A participação ativa nos debates locais em torno da agenda
internacional e a identificação de ações conjuntas a desenvolver
com outros doadores;
»	Diálogo permanente com as autoridades locais, promovendo a utilização
dos sistemas do país;
»	A identificação e proposta de parcerias e programas inovadores;
»	A identificação de oportunidades locais de cofinanciamento a que
parceiros da cooperação portuguesa (ONGD, municípios e universidades)
se poderão candidatar.

At national level, Camões, I.P. shall reinforce the dialogue and joint work with its
partners, including the identification of
synergies and complementarities between
various actions; this will contribute to the
effectiveness and overall coherence of the
Portuguese development cooperation.
Camões, I.P. will act as a facilitator,
through gathering, analysing, disseminating and providing timely and updated
information on strategies, action plans,
international financing frameworks and
calls for proposals for projects and programmes, to the current and potential actors/partners in development cooperation.

The network of official external representation shall actively engage in several stages of
these processes, such as the information collection phase and in the monitoring of applicants or other expressions of interest submitted by development cooperation actors. In
partner countries, the Portuguese development cooperation will increase its effectiveness
and ability to act, around the following objectives:
»	To actively participate in local debates on the international agenda and to identify
joint actions with other donors;
»	To develop a continuous dialogue with the partner country’s authorities and to
promote the use of the country's systems;
» To seek and propose innovative programmes and partnerships;
»	To identify local co-financing opportunities to which the Portuguese development
cooperation partners (NGDOs, municipalities and universities) may apply.
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MEDIDA PRIORITÁRIA

3.1.3.1. Ministérios setoriais

Entende-se que esta cooperação tem
contribuído para fortalecer o papel de
parlamentos nacionais na supervisão
dos processos de desenvolvimento
nacionais e para a consolidação do
Estado de Direito.

Ao nível da administração direta do
Estado, os ministérios setoriais assumem um importante papel na execução dos PPA nas respetivas áreas de
intervenção.
Ao nível da administração indireta
do Estado, destacam-se ainda os
institutos públicos e os laboratórios
do Estado, enquanto instituições que
prosseguem atividades de investigação científica e desenvolvimento
tecnológico, em particular os que
visam a capacitação neste domínio
dos Estados parceiros da cooperação
portuguesa.

O conhecimento técnico e científico
destes atores é uma mais-valia que
será potenciada no quadro de parcerias com entidades congéneres,
disponibilizando assistência técnica,
formação ou prestação de serviços
em áreas especializadas fundamentais dos Estados.

3.1.2. Parliament

3.1.3. Central Administration

Inter-parliamentary cooperation between
the Parliament and other Portuguesespeaking Parliaments, specifically on training and capacity building programmes, is
of utmost importance. This assistance is
mainly focused on juridical-constitutional,
administrative, budgetary and financing
issues.

3.1.3.1. Line Ministries

This cooperation has contributed to
strengthening the role of national parliaments regarding the supervision of the
national development processes and the
consolidation of the rule of law.

At the direct state administration level,
line ministries play an important role in
the implementation of PPAs in their respective policy areas.

Priority measure
To promote spaces for dialogue and reflection, in order to increase experience
and knowledge-sharing on development
cooperation issues and to bring parliamentarians closer to other cooperation
actors.

At the indirect state administration level,
one should also point out the role of public
institutes and state laboratories in scientific research and technological development activities, particularly those aimed
at supporting capacity development in
partner countries.
These actors’ technical and scientific skills
represent an added value that shall be
capitalised through partnerships with peer
institutions. This includes the providing of
technical assistance, training or services in
specific areas that are crucial for States’
capacities.

ACTORS OF THE PORTUGUESE DEVELOPMENT COOPERATION

A cooperação interparlamentar entre a Assembleia da República e os
parlamentos de língua portuguesa,
nomeadamente, ao nível da formação de programas de reforço e capacitação parlamentar reveste-se de
elevada importância. Este apoio tem
tem recaído principalmente nas áreas
jurídico-constitucionais, administrativas, orçamentais e financeiras.
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3.1.3. Administração
Central
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3.1.2. Assembleia da
República

III. AUTORES DA COOPERAÇÃO PORTUGUESA

Promover espaços de diálogo e reflexão, tendo como objetivo partilhar
conhecimentos e experiências em matérias relacionadas com a cooperação
para o desenvolvimento, aproximando os deputados aos demais atores da
cooperação.
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Medidas prioritárias
»	Reforçar mecanismos
de diálogo e coordenação das
diferentes intervenções
e instrumentos no âmbito
da Comissão Interministerial
para a Cooperação (CIC);
»	Promover mecanismos/
instrumentos que permitam
identificar de forma clara
os fluxos de financiamento
do desenvolvimento e que
assegurem a necessária
plurianualidade das verbas
da cooperação.

3.1.3.2. Universidades,
institutos politécnicos e centros
de investigação
Ao nível da administração indireta do Estado, as instituições de ensino superior
e os centros de investigação constituem-se como polos de criação e transmissão de conhecimento especializado, sendo, nessa medida, parceiros relevantes
para a desejada capacitação científica e tecnológica.
Nos últimos anos, verificou-se uma procura exponencial por serviços
de assistência especializada, em áreas ligadas à coordenação e à docência em diversas áreas disciplinares de cursos de licenciatura, mestrado e doutoramento que importa potenciar de forma estruturada.
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Medidas prioritárias
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»	Aprofundar os mecanismos de informação, de coordenação e de atuação
conjunta num quadro estratégico setorial único, com instituições
de referência, nomeadamente com o Conselho de Reitores
das Universidades Portuguesas e o Conselho Coordenador dos Institutos
Superiores Politécnicos;
»	Avaliar o tipo de ações atualmente em curso, no sentido de conceber
e pôr em prática um modelo de apoio mais eficaz a projetos
das instituições de ensino superior.

Priority measures
»	To reinforce dialogue and coordination mechanisms for several actions
and instruments, in the framework of the Inter-ministerial Commission
for Cooperation (ICC);
»	To promote mechanisms/instruments that enable (i) a clear identification
of development financing flows and that (ii) ensure the necessary multi-annual
availability of development cooperation funds.

3.1.3.2. Universities, polytechnic institutes and research centres
Higher education institutions and research centres are, within indirect state administration, hubs for the creation and transfer of knowledge and expertise. They are, therefore,
relevant partners for the much needed scientific and technological capacity building.
We have witnessed, in recent years, an exponential demand for technical support services
regarding the coordination and teaching of different disciplines at undergraduate, masters and doctorate levels. It is important, thus, to promote these actions in a structured
manner.
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3.1.4. Administração Local
As autarquias e as associações de municípios detêm uma elevada experiência
na área da prestação de serviços municipalizados, nomeadamente em matéria
de urbanismo, gestão de equipamentos públicos, água e saneamento. Esta
mais-valia permite-lhes desempenhar um importante papel na elaboração de
planos de desenvolvimento local, capacitação e transferência de tecnologia
para as entidades congéneres dos países parceiros. A relação com estes atores
assentará numa abordagem comum, alinhada com as prioridades dos países
parceiros.

© Fundação Calouste Gulbenkian
© Calouste Gulbenkian Foundation

Priority measures
»	To increase information, coordination and joint action mechanisms with the
leading institutions (specifically the Council of Rectors of Portuguese Universities
and the Coordinating Council of Polytechnic Institutes), within a single sectorial
strategic framework;
»	To assess the current ongoing activities in order to design and implement a more
effective support model for the projects of higher education institutes.

3.1.4. Local Administration
Municipalities and municipal associations have strong expertise in providing municipal
services, namely on urban planning, management of public facilities, and water and sanitation. This added value allows these actors to play a significant role on the designing of
development plans, training and technology-transfer to their peers in partner countries.
The relationship with these actors shall be based on a common approach, aligned with
the partner countries’ priorities.
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Medidas prioritárias
»	Aprofundar o diálogo e a coordenação com a Associação Nacional
de Municípios e demais redes, associações de municípios regionais;
»	Promover parcerias entre autarquias e outros parceiros de cooperação,
designadamente ONGD e o setor privado no âmbito do desenvolvimento
de projetos de cooperação e educação para o desenvolvimento.

3.2. Atores não-estatais
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Uma sociedade civil forte e com efetiva capacidade de resposta é ainda um
requisito fundamental na construção e no desenvolvimento de democracias,
contribuindo para a sensibilização da sociedade relativamente a assuntos
como a pobreza, a igualdade de género e o acesso à educação e saúde. Nesse
sentido, deve-se reforçar uma orientação de inclusão das organizações da sociedade civil, numa lógica de atuação conjunta, promovendo a sua participação
e contribuição para uma maior eficácia, qualidade e coerência da política de
cooperação.
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A sociedade civil e a sua multiplicidade de atores prosseguem objetivos e atividades diversas, pelo que a coordenação e complementaridade com a ação
do Estado, no quadro da política de cooperação para o desenvolvimento, é um
vetor essencial.
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Priority measures

3.2. Non-state actors

»	To increase the dialogue and
coordination with the National
Association of Municipalities
and other networks and regional
associations of municipalities;

A wide range of civil society actors pursues various objectives and activities;
their coordination and complementarity
with state actors within the development
cooperation policy is, therefore, of utmost
importance.

»	To promote partnerships between
municipalities and other development
cooperation actors, such as NGDOs
and the private sector, for the
implementation of development
education and development
cooperation projects.

A strong civil society with an effective
response capacity is also a fundamental
prerequisite for democracy building, as
it contributes to awareness raising on
issues related to poverty, gender equality
and access to education and healthcare.
Therefore, we shall pursue a strategy
of further including these stakeholders,
promoting their participation and implementing joint actions, thereby contributing towards greater effectiveness, quality
and coherence of the development cooperation policy.

3.2.1. Non-Governmental
Development Organisations and
Foundations
NGDOs and foundations have high levels
of organisational flexibility and technical
skills in different areas of development.
They are also key partners for debating and
thinking about public policies on development, as they have in-depth knowledge of
local realities and are widely recognised at
local and international levels.
As these are key partners for Portuguese
development cooperation, it is important
to ensure greater synergies with official
cooperation, in order to develop larger
programmes with a greater impact on the
priority policy areas. This complementarity
will promote the mobilisation and leveraging of other non-state resources and
innovative financing sources.
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3.2.1. Organizações
Não-governamentais
para o Desenvolvimento
e fundações
No caso das fundações, a independência, a capacidade de assumirem riscos e
de intervenção a vários níveis, pode ser decisivo em projetos inovadores ou de
maior envergadura, quer na qualidade de parceiros, quer como financiadores.
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The independence of foundations and
their ability to take on risks and act at various levels can be decisive for innovative or
larger scale projects, either as partners or
as financing providers. Last but not least,
we shall promote investments to support
NGDOs in developing and reinforcing their
technical and organisational capacities.
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Por fim, mas não menos relevante, serão promovidos investimentos tendo
por objetivo apoiar as ONGD a construir e a desenvolver as suas capacidades
técnicas e organizacionais.
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As ONGD e as fundações são atores
com elevada flexibilidade organizacional e competência técnica em
diferentes domínios de desenvolvimento, sendo ainda interlocutores
privilegiados na reflexão e debate
sobre as políticas públicas neste
área, com profundo conhecimento
das dinâmicas locais, beneficiando do
reconhecimento das entidades locais
e internacionais. Sendo parceiros
chave da cooperação portuguesa,
importa assegurar maior sinergia
com a cooperação institucional, com
vista a desenvolver programas de
maior dimensão e impacto nas áreas
de intervenção prioritárias. Esta
complementaridade vai potenciar
a mobilização e alavancar outros
recursos não públicos e fontes de
financiamento inovadoras.
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Medidas prioritárias
»	Aprofundar o diálogo, a partilha da informação e o reforço
da participação destes atores no âmbito do FCD e de outros mecanismos
de concertação nacionais e internacionais;
»	Prosseguir o apoio disponibilizado no âmbito das linhas
de financiamento para projetos de ONGD de Cooperação para
o Desenvolvimento e Educação para o Desenvolvimento;
»	Promover parcerias entre as ONGD, municípios, universidades
e o setor privado, com vista a melhorar os impactos socioeconómicos
e ambientais das intervenções;
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»	Incentivar o reforço da capacidade técnica e operacional das ONGD
em temas considerados relevantes para a melhoria da qualidade,
sustentabilidade e visibilidade das suas intervenções.
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3.2.2. Associações empresariais e empresas
A cooperação portuguesa, através do reforço das capacidades das instituições
e dos quadros legais dos países parceiros, tem contribuído para a promoção de
um ambiente de negócios propício à dinamização do setor privado e ao crescimento económico.
Esta intervenção tem facilitado a atuação das empresas portuguesas nesses
mercados, respondendo, em simultâneo, às necessidades dos países parceiros
em termos de inovação, de partilha de tecnologia e de geração de emprego no
apoio ao setor empresarial local.

Dadas as potenciais sinergias em
áreas de interesse comum, importa,
assim, promover parcerias entre o setor privado e as ONGD, criando, por um
lado, novas oportunidades de negócio
e, por outro, novas fontes de financiamento para investir em programas de
desenvolvimento (Figura 5).

Priority measures
»	To increase the dialogue, information-sharing and participation of these actors
in the framework of the Development Cooperation Forum (DCF), as well as within
other national and international coordination mechanisms;
»	To continue the financial support through financing lines for NGDOs projects
on development education and development cooperation;
»	To foster partnerships between NGDOs, municipalities, higher education
institutions and the private sector, in order to improve the socio-economic and
environmental impacts of our action;
»	To encourage the reinforcement of NGDOs technical and operational capacities,
particularly in key areas for improving the quality, sustainability and visibility of
their actions.

3.2.2. Business associations and
companies
The Portuguese development cooperation
has contributed to a business-friendly
environment conductive to a thriving private sector and economic growth, mainly
through institutional capacity-building
and support to the legal frameworks in
partner countries.
This action has facilitated the engagement of Portuguese businesses in those
markets, while meeting the partner countries’ needs in terms of innovation, technology sharing and job creation, as well as
supporting the local business sectors.
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Capacidade de potenciar
o impacto sócio-económico
e ambiental
Ability to promote socioeconomic and environmental
impacts

Reforço do diálogo e reflexão
com parceiros nacionais,
potenciando novas iniciativas
e projetos.
Enhancing dialogue and
thinking with national partners,
encouraging new initiatives and
projects
Desenvolvimento
de ferramentas e mecanismos
de incentivo a parcerias
com o setor privado.
Developing tools and
mechanisms as an incentive
for partnerships with the private
sector

Private sector + SOFID

Fortalecimento das
capacidades locais, inovação,
transferência de tecnologia
e geração de emprego
Strengthening local
capacities, innovation,
technology-transfer and job
creation
Acesso a novos mercados:
venda de produtos e serviços
Access to new markets:
sales of products and services
Partilha de risco em projetos
geradores de desenvolvimento
económico e social
Risk-sharing in projects that
contribute to economic and
social development

FIGURA 5.
Parcerias com o setor privado.
FIGURE 5.
Partnerships with the private sector.
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Identificação
de oportunidades de negócio
e modelos de atuação
Identification of business
opportunities and operational
models

Promoção do Estado de direito
e de um ambiente favorável
ao investimento
Promoting the rule of law
and an investment-friendly
environment

Setor privado + SOFID

III. AUTORES DA COOPERAÇÃO PORTUGUESA

Capital de conhecimento
e experiência
Experience and Knowledge
capital

Camões, I.P.
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NGDOs and Foundations
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ONG e fundações
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Neste quadro, realça-se ainda a importância, a nível internacional, dos fundos e
bancos regionais de desenvolvimento e, a nível nacional, da SOFID - Sociedade
para o Financiamento do Desenvolvimento, instituição financeira de desenvolvimento que disponibiliza serviços e produtos financeiros junto de empresas
que atuam em países emergentes e em desenvolvimento e cuja atuação se
articula com os objetivos e a estratégia de Portugal em matéria de economia,
cooperação e ajuda pública ao desenvolvimento.
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Os instrumentos e mecanismos financeiros disponibilizados por instituições
desta natureza têm vindo a assumir maior relevo, quer pela quantidade dos
recursos disponibilizados, quer pelo papel que desempenham no acesso ao
financiamento complementar com os instrumentos tradicionais de ajuda pública ao desenvolvimento, pelo que deverão ser alvo de maior atenção.
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Given the potential synergies between areas of mutual interest, it is important to
promote partnerships between the private
sector and NGDOs; this will create new
business opportunities and also mobilise
new financial resources to invest in development programmes (Figure 5).
The significant international role played
by regional funds and banks should also
be emphasised, as well as the relevance of
SOFID - Sociedade para o Financiamento
do Desenvolvimento, at national level.
SOFID is a development finance institution that provides financial products
and services to companies operating in
emerging and developing countries. Its
activities are coordinated with Portugal's
objectives and strategies on the economy,
development cooperation and official development assistance.

Neste sentido, será também prosseguido um acompanhamento mais
próximo das facilidades de financiamento disponibilizadas por outros
parceiros internacionais de desenvolvimento, bilaterais e multilaterais,
incluindo as instituições financeiras
internacionais.

In this context, the financing facilities
provided by other bilateral and multilateral international development partners,
including international financial institutions, shall also be monitored more closely.

The financial mechanisms and instruments made available by this kind of
institutions are becoming increasingly
important, due to both the amount of resources provided and their role in access to
financing sources that are complementary
to traditional official development assistance instruments; they should therefore
be subject to greater attention.
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Medidas prioritárias
»	Dinamizar parcerias entre ONGD, setor privado e instituições financeiras
de desenvolvimento, com vista à identificação de projetos comuns
que promovam quer a diversificação de fontes de financiamento,
quer a identificação de novas oportunidades de negócio em benefício
das populações desfavorecidas;
»	Promover um enquadramento favorável à responsabilidade social
de empresas.

Priority measures
»	To stimulate partnerships between NGDOs, the private sector and development
finance institutions, in order to identify joint projects that promote both the
diversification of financing sources and the identification of new business
opportunities to the benefit of the poorest;
»	To promote a framework that favours corporate social responsibility.

3.2.3. Trade unions
Trade unions play an active role in protecting workers’ fundamental rights, freedoms and
guarantees, as well as in the promotion of equal opportunities and social integration.
These organisations can play an increasingly prominent role in promoting partnerships
with their peers in CPLP member states, and in trade union education and professional
training.
Priority measures
 o enhance information and coordination mechanisms with trade union
T
associations, in the framework of the Development Cooperation Forum (DCF)
and other national and international coordination mechanisms.

ACTORS OF THE PORTUGUESE DEVELOPMENT COOPERATION

Aprofundar os mecanismos de informação e de coordenação
com as centrais sindicais no âmbito do FCD e de outros mecanismos
de concertação nacionais e internacionais.
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Os sindicatos desempenham um
papel ativo na defesa dos direitos,
liberdades e garantias fundamentais
dos trabalhadores e na promoção
da igualdade de oportunidades e da
integração social. Estas organizações
podem assumir um papel crescente
na promoção de parcerias com as organizações congéneres dos Estadosmembros da CPLP e na realização
de ações de formação sindical e de
aperfeiçoamento profissional.
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3.2.3. Sindicatos
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3.2.4. Voluntariado para
a cooperação
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O voluntariado para a cooperação,
desenvolvido por organizações nacionais de cariz social ou religioso,
tem desempenhado, historicamente,
um papel relevante na cooperação
portuguesa, com especial enfoque
nos setores sociais e geração de
rendimentos.
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No plano nacional, estas organizações têm desempenhado um importante papel na formação de técnicos,
dotando o setor da cooperação de recursos humanos e dando a conhecer
a temática do desenvolvimento aos
diferentes quadrantes da sociedade
portuguesa.
Internacionalmente, o voluntariado
tem promovido processos participativos para o desenvolvimento de organizações e comunidades onde intervém,
através da partilha de competências e
experiências interculturais.

3.2.4. Volunteering for cooperation
Volunteering for cooperation activities
implemented by Portuguese social and religious organisations have historically played
a significant role in Portuguese development cooperation, with a particular focus
on social sectors and income generation.
At national level, these organisations have
been instrumental in technical training, in
providing human resources to the development cooperation sector and in raising
awareness about development issues to
various sections of the Portuguese society.
Internationally, volunteering for cooperation has promoted participative processes
for organisational and community development, through sharing relevant skills
and inter-cultural experiences.
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»	Promover a contribuição de voluntariado para a cooperação, através
do estudo de um enquadramento jurídico adequado à realização
da sua missão;
»	Potenciar as mais-valias do voluntariado sénior enquanto fonte
de elevado capital de experiência e conhecimento especializado.
Priority measures
»	To increase public awareness on aid volunteering and development issues;
»	To promote the contribution of aid volunteering by analysing an appropriate legal
framework to fulfil its mission;
»	To develop the added value of senior volunteering as a source of extensive
experience and expertise.
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»	Aumentar a consciência pública relativamente ao voluntariado
para a cooperação e as temáticas de desenvolvimento;
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Medidas prioritárias
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4.1. Programação
A preparação dos documentos enquadradores da cooperação portuguesa com os países parceiros deve
estar alinhada com as suas estratégias de desenvolvimento e, sempre
que possível, sincronizada com o ciclo
orçamental local.
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O exercício de programação deve
contribuir para prossecução dos objetivos de construção do Estado de
direito, nomeadamente em situações
de fragilidade e pós-conflito.
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Um maior envolvimento da sociedade civil na discussão das políticas, na
definição de estratégias e na implementação de programas é igualmente desejável. Segue apresentação
dos principais aspetos que devem
orientar a programação (Figura 6.)

Processos
conjuntos
com países/
Coordenação
com outros
doadores/

Joint processes
with partner
countries

Coordination
with other
donors

Gestão centrada
nos resultados/

Sectorial
concentration

PROGRAMAÇÃO/
PROGRAMMING

Results-oriented
management

The elaboration of guiding documents
for Portuguese development cooperation
with partner countries must be aligned
with their development strategies and,
whenever possible, synchronised with local
budgetary cycles.
Programming exercises shall contribute to
the building of rule of law, specifically in
fragile and post-conflict situations.
Greater involvement of civil society in the
discussion of policies, in the definition of
strategies and in the implementation of
programmes is also desirable. The main
guiding elements for programming are as
follows: (Figure 6)

Previsibilidade
fluxos/
Predictability
of aid flows

Utilização
sistemas
nacionais/

4.1. Programming

Concentração
em setores por
país/

Use of partner
countries’
systems

Conjugação tipos
e modalidades/
Combination of aid
instruments and
modalities

FIGURA 6.
Princípios orientadores da programação
FIGURE 6.
Programming guidelines
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4.2. Principais tipos
e modalidades
de financiamento
»	Concentração em dois ou três setores prioritários
por país;
»	Conjugação de diferentes tipos e modalidades
de ajuda, numa lógica de complementaridade
e criação de sinergias;
»	Previsibilidade dos fluxos de financiamento
do desenvolvimento (programação plurianual);

4.2. Main types and modalities of financing
»	Concentration on two or three priority sectors in each
country;
»	Combination of different aid instruments and modalities,
in a logic of complementarity and creation of synergies;
»	Predictability of development financing flows (multiannual
programming);
»	Joint processes with partner countries in planning,
implementation, monitoring and evaluation;
»	Use of partner countries’ systems;
»	Results-oriented management, with the definition
of indicators for impact measurement;
»	Coordination with other donors, namely the EU, within joint
programming.

IV. INSTRUMENTOS DA COOPERAÇÃO PORTUGUESA

»	Coordenação com outros doadores, nomeadamente
a UE, no âmbito da programação conjunta
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»	Gestão para resultados, definindo indicadores
que permitam medir o impacto;
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»	Utilização dos sistemas nacionais;

INSTRUMENTS OFTHE PORTUGUESE DEVELOPMENT COOPERATION

»	Processos conjuntos, com os países parceiros,
de planeamento, execução, acompanhamento
e avaliação;
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Com vista a aumentar a eficácia e
impacto das suas intervenções, a
cooperação portuguesa continuará a
desenvolver esforços para aumentar
a previsibilidade e racionalizar a afetação dos fluxos de financiamento
do desenvolvimento, privilegiando os
seguintes instrumentos, numa ótica
de promoção de sinergias e complementaridade com diferentes atores,
independentemente da entidade financiadora (Administração Central
ou outra).

FIGURA 7.
Tipos de Ajuda
FIGURE 7.
Aid Modalities

Intervenções
tipo projeto/
Project type
interventions

Contribuições
gerais, apoios
a programas e
fundos comuns/
General contributions,
support for joint funds
and
programmes

Bolsas e encargos
com estudantes/
Apoio orçamental Scholarships and
e fundos setoriais/ students costs
Budget support and
sectorial funds

Peritos
e assistência
técnica/
Tecnical Assistance and
other expertise
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Estes instrumentos serão financiados, a nível nacional, através do Orçamento
do Estado, nomeadamente de verbas do MNE-Camões, I.P., dos ministérios
setoriais, da Administração Local e de fundos privados. A nível internacional,
o financiamento poderá surgir através de cofinanciamentos externos, designadamente de organismos internacionais, cooperação triangular e de países
parceiros da cooperação portuguesa. Neste âmbito, será igualmente dado
especial enfoque à alavancagem
de recursos disponibilizados pela
»	Atores nacionais, designadamente ONGD, fundações, universidades,
UE, a dois níveis:
setor privado, ou municípios, a potenciarem o uso dos mecanismos
e instrumentos existentes no âmbito do quadro financeiro plurianual
2014-2020;

At national level, these instruments shall be financed through the State Budget, namely
by funds from the Ministry for Foreign Affairs-Camões, I.P., sectorial ministries, local
administration and private funds. Internationally, financial resources may arise through
external co-financing, namely from international organisations, from triangular cooperation and from the partner countries. In this context, particular attention is given to
leveraging of funds provided by the EU, in two dimensions:
»	Promoting the use of existing mechanisms and instruments covered by the
2014-2020 multi-year financing framework, by Portuguese actors as Development
NGDOs, foundations, higher education institutions, the private sector and
municipalities;
»	At the level of Camões, I.P., through the implementation of development
cooperation projects funded within indirect centralised management (delegated
cooperation), while applying the EU Code of Conduct on Complementarity
and Division of Labour, specifically regarding donors’ concentration in a limited
number of sectors in each country.
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Portuguese development cooperation shall
continue its efforts to increase aid predictability and streamline the allocation of
development financing flows, in order to
enhance its effectiveness and impact. Our
approach is based on promoting synergies
and complementarity with different actors, regardless of the funding institution
(central administration or other), and the
following modalities shall be prioritised.
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A cooperação triangular é outra modalidade a privilegiar, considerando que
se trata de um domínio importante da cooperação que permite a partilha de
conhecimentos, a aprendizagem conjunta e o desenvolvimento de capacidades
com base nas vantagens comparativas dos parceiros, na complementaridade
de ações e na alavancagem de recursos financeiros. A cooperação triangular
representa, desta forma, um importante investimento de longo prazo, uma
vez que pode ter um efeito multiplicador, complementando, assim, os esforços de cooperação bilateral, podendo acrescentar valor a estas relações de
cooperação.

IV. INSTRUMENTOS DA COOPERAÇÃO PORTUGUESA

»	Camões, I.P., designadamente na execução de projetos de cooperação
financiados no âmbito da gestão centralizada indireta (cooperação
delegada), atendendo também às mais-valias da aplicação prática
do Código de Conduta da UE sobre Complementaridade e Divisão
de Trabalho, designadamente a concentração dos doadores num número
limitado de setores em cada país.
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4.3. Mecanismos de coordenação
A cooperação portuguesa apresenta um modelo de cooperação tradicionalmente descentralizado, assente numa multiplicidade de atores, estatais e
não-estatais, que «pensam, executam e disponibilizam recursos financeiros
para cooperação».
Urge, assim, imprimir uma maior coordenação e coerência efetiva na atuação
dos atores nacionais, segundo uma abordagem única, alinhada e instrumental
para a política externa e para os interesses dos países parceiros.
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Esta coordenação é particularmente relevante num período em que os recursos públicos são consideravelmente mais limitados, e em que se assiste a uma
multiplicidade crescente de dinâmicas e atores, os quais desenvolvem atividades de cooperação e desenvolvimento nos países parceiros.
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O aperfeiçoamento e reforço dos mecanismos de coordenação e comunicação
revestem-se, assim, da maior importância para a operacionalização e seguimento do Conceito Estratégico, devendo ainda contribuir para a promoção de
sinergias entre os diferentes instrumentos e recursos, independentemente da
entidade financiadora.
Neste âmbito, serão promovidas sinergias com agências de cooperação
de outros países, com outros atores
e agentes que possam contribuir
para aumentar a nossa presença em
países prioritários para a cooperação
portuguesa.

Face a este contexto, o MNE apostará numa maior interligação entre os atores estatais e não-estatais, concorrendo diretamente para os princípios da
Coerência e Concentração. Importa realçar que não se pretende criar novos
mecanismos, mas sim imprimir uma nova dinâmica e elevar o nível de representação e decisão dos seguintes:

4.3. Coordination mechanisms
Triangular cooperation shall be prioritised,
as it is a relevant instrument for knowledge-sharing, joint learning and capacity
development, based on each partner’s
comparative advantages, on the complementarity of actions and leveraging of financing resources. Triangular cooperation
is, therefore, a significant long-term investment due to its potential multiplying
effects. It is complementary to bilateral
cooperation efforts and can add value to
these cooperation relations
In this area, synergies will be explored with
other countries’ development cooperation
agencies and with other actors and stakeholders who can contribute to step up our
presence in the priority countries.

The Portuguese development cooperation
has been traditionally a decentralised
model based on a wide range of state and
non-state actors who "design, implement
and provide financial resources for development cooperation".
There is, therefore, an urgent need for better coordination and effective coherence
between these actors, by following a unified, guided and instrumental approach
to Portuguese foreign policy and to the
interests of partner countries.
This coordination is particularly important
at a time when public resources are considerably more limited, and where there’s
a growing number of dynamics and actors
engaged in development and cooperation
actions in partner countries.

The improvement and reinforcement of
coordination and reporting mechanisms
is, therefore, of utmost importance for the
implementation and monitoring of the
Strategic Concept. These shall also contribute to synergies between different instruments and resources, regardless of the
central administration’s financing entity.
Against this background, the Ministry of
Foreign Affairs shall focus on greater linkages between state and non-state actors,
thereby directly contributing to coherence
and concentration. The intention is not to
add new mechanisms, but to lend further
impetus and raise the level of representation and decision-making of the following:
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4.3.1. Comissão
Interministerial para
a Cooperação

À CIC compete:

»	Promover a recolha e a partilha, entre os seus membros,
das informações e dados estatísticos relativos à execução das atividades
de cooperação.

4.3.1. Inter-ministerial Commission
for Cooperation
The ICC is a sectoral organism stecred by
Camões, I.P. to support the Government
on development cooperation policies. The
ICC is chaired by the Minister responsible
for the development cooperation policy,
and composed of government officials
from sectorial ministries engaged in development cooperation actions, as well
as representative public entities, namely
from development cooperation, higher
and polytechnic education, external trade,
development financing, local authorities
and the central bank.

The ICC is responsible for:
»	Supporting the government in the definition of development cooperation policies
for developing countries;
»	Promoting a coordinated planning of official development assistance programmes
and projects;
»	Coordinating the work done by different ministries regarding development
cooperation and official development assistance, with the aim of establishing
common guidelines and bolstering policy coordination and coherence
for development;
»	Encouraging the collection and sharing of information and statistics on the
implementation of development cooperation actions, amongst its members.
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»	Articular as intervenções dos diversos ministérios em matéria
de cooperação e ajuda pública ao desenvolvimento, tendo em vista
o estabelecimento de orientações concertadas e o reforço
da coordenação e coerência das políticas para o desenvolvimento;
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»	Promover o planeamento articulado dos programas e projetos de ajuda
pública ao desenvolvimento;
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»	Apoiar o Governo na definição da política de cooperação com os países
em desenvolvimento;
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A CIC é um órgão setorial de apoio
ao Governo na área da política da
cooperação para o desenvolvimento,
que funciona junto do Camões, I.P.,
e o presidente da CIC é o ministro
responsável pela área da cooperação
para o desenvolvimento, sendo o órgão composto pelos membros do governo dos ministérios setoriais com
atividades na área da cooperação
para o desenvolvimento, bem como
por entidades públicas representativas, designadamente, das áreas
da cooperação, do ensino superior e
politécnico, do comércio externo, do
financiamento do desenvolvimento,
do poder local e do banco central.
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No exercício das suas competências
no âmbito da coordenação política,
cabe ainda à CIC aprovar anualmente
os planos de atividades da cooperação para o desenvolvimento dos
ministérios setoriais, os quais devem
ser remetidos em tempo à Comissão.
Para assegurar tais competências,
dever-se-á prioritariamente:
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Medidas prioritárias
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»	Reforçar a coerência das políticas para o desenvolvimento, mediante
um funcionamento regular do grupo interministerial dedicado
à cooperação para o desenvolvimento;
»	Desenvolver os mecanismos de coordenação e divulgação, ao nível
das estratégias e prioridades setoriais;
»	Fazer cumprir o princípio fundamental do pedido de parecer prévio
vinculativo ao Camões, I.P., conforme legalmente estabelecido.

Regarding its functions in the scope of
political coordination, the ICC is also
responsible for the annual approval of
development cooperation plans of action
from sectorial ministries; these shall be
submitted to the commission in a timely
manner.

To fully perform ICC’s duties, priority is
given to:
Priority measures
»	To enhance policy coherence for
development , through regular
functioning of the inter-ministerial
group on development cooperation;
»	To develop coordination and
dissemination mechanisms, within
sectorial strategies and priorities;
»	To ensure compliance with the
fundamental principle of obtaining
a binding prior opinion from Camões,
I.P., as legally established.
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4.3.2. Fórum da
Cooperação para o
Desenvolvimento
O FCD apresenta-se como um espaço de promoção da coerência e
da complementaridade da cooperação portuguesa, permitindo a
reflexão e o diálogo entre o Estado,
a Administração Local e a sociedade
civil, de modo a propiciar o aparecimento de projetos comuns, atuações
em parceria, propostas e pareceres
em matéria de cooperação.

Ao FCD compete:

4.3.2. Development Cooperation
Forum
The DCF is a space for promoting the
coherence and complementarity of
Portuguese development cooperation.
It enables the reflection and dialogue
between the state, local administration
and civil society, in order to stimulate the
emergence of common projects, partnerships, proposals and opinions regarding
development cooperation.

The DCF is responsible for:
»	Issuing opinions and recommendations on the development cooperation policy
and the activities of private stakeholders on this matter;
»	Submitting proposals to promote concerted actions by public and private
development cooperation stakeholders;
»	Submitting proposals for awareness raising, information and education activities,
aimed at promoting interlinkages with partner countries and attaining public
support for development cooperation issues;
»	Assembling thematic forums.
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»	Constituir fora temáticos.
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»	Apresentar propostas de ações de sensibilização, informação e educação
que tenham por objetivo o favorecimento de inter-relações
com os países parceiros e a adesão da opinião pública portuguesa
às questões da cooperação para o desenvolvimento;
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»	Apresentar propostas para promover a concertação entre as ações
dos agentes públicos e privados da cooperação para o desenvolvimento;
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»	Emitir pareceres e formular recomendações sobre a política
de cooperação e a atuação dos agentes privados na área;
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À luz dos novos desafios do desenvolvimento e da evolução da arquitetura
global da cooperação e no sentido de assegurar tais competências, dever-se-á:
Medidas prioritárias
»	Reforçar a concertação entre os agentes públicos e privados
do setor, promovendo-se sinergias entre esses atores e formas
de complementaridade entre as ações respetivas, contribuindo para
a eficácia e coerência global da cooperação portuguesa;
»	Afirmar a natureza consultiva deste órgão no âmbito da conceção,
formulação e acompanhamento da política de cooperação para
o desenvolvimento, de educação para o desenvolvimento e de ajuda
humanitária.
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4.4. Comunicação, transparência
e descentralização
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As atividades de comunicação da cooperação portuguesa apresentam um
alcance e impacto globais pouco expressivos, para além dos círculos mais próximos da atividade e neles envolvidos. Importa, pois, informar e sensibilizar os
parceiros, beneficiários e público em geral para a utilidade e interesse deste
domínio muito relevante da ação externa, ao nível nacional e internacional, relativamente às ações concretas e resultados alcançados pela cooperação portuguesa. Considera-se que os projetos de educação para o desenvolvimento
poderão desempenhar um papel relevante na promoção de uma participação
mais efetiva dos cidadãos e na criação de uma base de entendimento para
estas matérias, em particular junto das escolas, universidades e municípios.
In order to fulfil DCF’s functions, and
taking into account new development
challenges and the changing global aid
architecture, priority is given to:
Priority measures
»	To strengthen coordination between
public and private development
cooperation’ stakeholders,
by promoting synergies and
complementarities, therefore
contributing to the overall
effectiveness and coherence of
Portuguese development cooperation;
»	To assert the advisory nature of this
forum in the conception, formulation
and monitoring of development
cooperation, development education
and humanitarian assistance policies.

4.4. Communication, transparency and decentralisation
A. Communication
The communication of Portuguese development cooperation has a modest global reach
and impact beyond the limited circles of actors directly involved in this policy area. It
is, therefore, crucial to inform and raise awareness among partners, beneficiaries and
the general public regarding the concrete actions and outcomes achieved by Portuguese
development cooperation. This shall demonstrate the usefulness and relevance of this
policy to external action, at national and international levels. Development education
projects can play a key role in promoting increased participation by citizens, as well as
developing a common understanding on this subject, particularly at schools, universities
and municipalities.
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B. Transparência

C. Decentralisation

Access to information on development cooperation is an essential part of transparency. In this context, the comprehensive
information system should be reinforced,
in order to meet the commitments made
in the Busan Declaration on this issue.

The Portuguese development cooperation
is committed to better coordination and
communication between Camões, I.P. and
the diplomatic network. This will ensure a
more active and effective participation in
development efforts of partner countries.
The role of Embassies - particularly the
human resources assigned to development
cooperation - shall be enhanced, including
on the identification of priorities, decision
making and projects’ monitoring. For that,
the means at the disposal of diplomatic
missions for development cooperation
must be reinforced, as these missions can
also play a major role in consultations and
facilitation of the actions on the ground,
namely regarding the identification and
diversification of financing sources.

Simultaneously, there is a need to improve
the rules for allocation of funds, to make
them more accessible and harmonised,
both regarding the criteria for PPAs approval and the working methods between
different institutions. Therefore, the process of standardising PPAs submission
forms and monitoring documents shall be
further developed and adapted to new realities, regardless of the type of applicant.
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B. Transparency
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Paralelamente, entende-se a necessidade em aperfeiçoar as regras de concessão de financiamento, tornando-as mais acessíveis e padronizadas ao nível dos
critérios de aprovação dos PPA, bem como ao nível dos métodos de trabalho
entre instituições. O processo de
uniformização dos documentos de C. Descentralização
apresentação e seguimento dos PPA
deverá ser, desta forma, aprofunda- A cooperação portuguesa deve apostar em maior coordenação e em melhor
do e adaptado a novas realidades, comunicação entre o Camões, I.P., e a rede diplomática. Este aprofundamento
independentemente da tipologia das contribuirá para uma participação mais ativa e eficaz nos esforços de desenvolvimento dos países parceiros. Para tal, pretende-se valorizar o papel das
entidades proponentes.
embaixadas, em particular dos recursos humanos afetos à cooperação portuguesa, no processo de identificação de prioridades, na tomada de decisão
e no acompanhamento dos projetos. Nesse sentido, devem ser reforçados os
meios ao dispor da cooperação portuguesa junto das missões diplomáticas, as
quais podem também desempenhar um importante papel na auscultação e na
facilitação da ação dos atores da cooperação no terreno, nomeadamente na
identificação e diversificação das fontes de financiamento.
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O acesso à informação sobre a cooperação para o desenvolvimento é um
contributo primordial em matéria de transparência. Neste contexto, deve ser
reforçado o sistema de informação integrado que responda aos compromissos
subscritos na Declaração de Busan em matéria de transparência.
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4.5. Avaliação
e gestão do risco
A. Avaliação
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A avaliação, enquanto importante
mecanismo de responsabilização,
prestação de contas e aprendizagem,
deve estar no centro das preocupações da cooperação portuguesa,
apoiando de forma eficaz as ações de
planeamento e de gestão. O reforço
da «cultura de avaliação», ex-ante,
durante e ex-post, com a participação dos diferentes parceiros dos projetos, terá como objetivos centrais os
seguintes:
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Objetivos da avaliação
»	A apresentação de resultados e uma afetação de recursos mais
objetiva e coerente, quer na tomada de decisão, quer
na hierarquização de prioridades dos projetos;
»	A incorporação, em tempo útil, das recomendações e lições
aprendidas de projetos em curso;
»	A análise e estudo detalhado de estratégias de saída, assegurando
de forma programada a apropriação dos resultados e dos processos.

4.5. Evaluation and risk
management
A. Evaluation
Evaluation is an important mechanism
for accountability, reporting and learning. Therefore, it shall be at the core of
Portuguese development cooperation’s
concerns and provide effective support
for planning and management activities.
The following main objectives are related
to the strengthening of an ‘'evaluation
culture'' with the participation of project
partners:

Evaluation objectives
»	Presentation of outputs/outcomes
and a more objective and coherent
allocation of resources, both at the
decision making process and when
ranking project priorities;
»	Timely incorporation of
recommendations and lessons learned
on ongoing projects;
»	Detailed analysis and study of exit
strategies to ensure the ownership
of outcomes and processes.

Os riscos devem ser analisados durante as diferentes fases, equacionando potenciais fatores internos e externos condicionantes da eficácia e eficiência de
cada PPA. O reforço do conceito de gestão do risco contribuirá para melhorar o
processo de planeamento estratégico e a tomada de decisão.

B. Risk management
The Portuguese development cooperation shall adopt a proactive approach on
this subject, including the development
of management tools to identify potential risks and their probability, to assess
their impact and implement mitigation
measures.
Risks must be assessed during the different phases by examining potential internal and external factors conditioning the
effectiveness and efficiency of each PPA.
Strengthening the concept of risk management will contribute to improving the
process of strategic planning and decision
making.

IV. INSTRUMENTOS DA COOPERAÇÃO PORTUGUESA

A cooperação portuguesa adotará uma abordagem pró-ativa nesta área, desenvolvendo ferramentas de gestão que permitam identificar os potenciais
riscos, a probabilidade de esses riscos ocorrerem, a avaliação do seu impacto e
as medidas de mitigação para os tentar reduzir.
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Considering the strategic importance of
this instrument, suitable resources will
be made available to allow Camões, I.P.
to conduct regular evaluations of the
Portuguese development cooperation projects in accordance with defined objectives,
either directly or by external evaluation. In
this context, joint evaluations with other
partners should be promoted, namely with
international organisations and development agencies in other countries, in order
to share experiences and best practices.

B. Gestão do risco
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Considerando a importância estratégica deste instrumento, serão
disponibilizados recursos adequados
que permitam ao Camões, I.P., realizar, de forma regular, a avaliação dos
projetos da cooperação portuguesa,
em função dos objetivos definidos,
diretamente ou através de avaliação
externa. Neste contexto, deverão ser
promovidas avaliação dos projetos da
cooperação portuguesa, em função
dos objetivos definidos, diretamente ou através de avaliação externa.
Neste contexto, deverão ser promovidas avaliações conjuntas com
outros parceiros, designadamente
organismos internacionais e com serviços congéneres de outros Estados,
no sentido de partilhar experiências e
boas práticas neste domínio.
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Os desafios ao desenvolvimento são,
cada vez mais, globais e interdependentes, incluindo questões como a
volatilidade dos preços dos combustíveis e alimentos, pandemias, as
alterações climáticas ou migrações. O
quadro político e económico alterou-se significativamente nos últimos
anos, com o aparecimento de novos
atores e novas dinâmicas, com destaque para a ascensão das economias
emergentes e de novos doadores.
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V. CONCLUSÃO

A cooperação para o desenvolvimento
está a ser alvo de profunda reflexão,
não só ao nível do seu enquadramento, mas também em relação às suas
políticas, instrumentos e recursos.
Neste contexto, a cooperação portuguesa tem que saber responder, em
tempo útil, às exigências presentes
e à evolução da arquitetura internacional de cooperação, com particular
enfoque na implementação dos futuros ODM.
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Development challenges are increasingly
global and interdependent, including issues such as fuel and food prices’ volatility,
pandemics, climate change and migration.
The political and economic framework has
changed significantly in recent years with
the emergence of new actors and new
dynamics, notably the rising of emerging
economies and new donors.
Development cooperation is currently the
object of in-depth rethinking, not only
regarding its architecture, but on its policies, instruments and resources. In this
context, the Portuguese development
cooperation has to respond in a timely
manner to current requirements and to
the developments in the international aid
architecture, with a particular focus on the
implementation of future global development goals.
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Traditional donor-recipient relations have
evolved into partnerships with mutual
benefits, which must be faced in a straightforward manner. The Portuguese development cooperation bust be perceived and
developed within this approach based on
investment and global responsibility
It is, therefore, imperative to adopt a differentiated and innovative approach to
the relationship with each partner country
and with the main multilateral institutions
of which Portugal is a member, as well as
adopting an approach more coherent and
aligned with foreign policy priorities.
New policy areas shall be included - notably the environment, green growth
and energy, the private sector and rural
development and the sea -, which attend
to the identified priorities or our partner
countries and also correspond to the wide
capacity and expertise of our institutions.

Portugal maintains its geographical focus
on Portuguese-speaking countries and its
sectoral concentration. The focus is on
larger programmes with a structuring nature, accordingly to the strategic priorities
defined with each partner country.
The Portuguese development cooperation shall also be able of harnessing the
increased interest and attention that the
PALOP and Timor-Leste attract among
new countries and actors, which traditionally channelled their investment into other
geographical areas. It must capitalise on
this interest, both for the partner countries and for Portugal.

CONCLUSION

V. CONCLUSÃO

Novas áreas de intervenção, com
destaque para o ambiente, crescimento verde e a energia, o setor
privado e o desenvolvimento rural e
mar serão incluídas em resposta às
prioridades identificadas pelos nossos parceiros, mas também devido à
elevada capacidade e experiência das
nossas instituições.

A cooperação portuguesa deverá,
ainda, ser capaz de potenciar o
crescente interesse e atenção que
os PALOP e Timor-Leste despertam
junto de novos países e atores que
tradicionalmente direcionavam o seu
investimento para outras geografias,
capitalizando este interesse, quer
para os países parceiros, quer para
Portugal.
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É, assim, premente adotar uma
abordagem diferenciada e inovadora
no relacionamento com cada um
dos países parceiros e com as principais instituições multilaterais de
que Portugal é membro, assumindo
uma natureza mais coerente e alinhada com as prioridades da política
externa.

Portugal manterá o seu enfoque
geográfico nos países de expressão
portuguesa e capacidade de concentração setorial das suas atividades,
privilegiando programas de maior dimensão e de natureza estruturante,
segundo as prioridades estratégicas
definidas com cada um dos países
parceiros.
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A tradicional relação entre o país
doador e o recetor evoluiu para o
estabelecimento de parcerias, com
benefícios mútuos, que devem ser
assumidos de forma descomplexada.
É dentro desta lógica de investimento e responsabilidade global que deve
ser entendida e desenvolvida a cooperação portuguesa.
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No campo dos atores, a política da
cooperação portuguesa terá uma
abordagem integrada, coordenada e
supervisionada pelo MNE. Esta nova
visão implica construir consensos, alinhar incentivos e mobilizar recursos
numa abordagem holística visando
uma cooperação mais eficaz e atenta.
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V. CONCLUSÃO

Deverão ser exploradas sinergias
com agências de cooperação de
outros países, com outros atores e
agentes que possam contribuir para
aumentar a eficácia da intervenção da cooperação portuguesa nos
países prioritários. Neste quadro,
reveste-se de particular relevância a
diversificação das parcerias, incluindo
as da cooperação triangular e novas
fontes de financiamento, visando a
partilha de capacidades, bem como a
alavancagem de recursos.
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É, assim, prioritário o desenvolvimento de parcerias inclusivas e abrangentes, que valorizem as mais-valias dos
atores estatais e o não-estatais, o
público e o não-lucrativo.

Regarding the actors, the Portuguese
development cooperation policy shall
implement an integrated approach, coordinated and supervised by the Ministry of
Foreign Affairs. This new vision requires
consensus-building, aligning incentives
and mobilising resources within an holistic
approach, towards a more focused and
effective cooperation.
Synergies must be explored with aid agencies from other countries, as well as with
other actors and stakeholders who can
contribute to increase the effectiveness
of our action in priority countries. The diversification of partnerships is particularly
relevant within this framework, including
triangular cooperation and new financing
sources aimed at sharing skills and leveraging resources.
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Neste exercício, o Camões, I.P., deverá delegar, de forma gradual e progressiva,
as responsabilidades de execução direta dos PPA nos parceiros da cooperação portuguesa, atendendo às suas vantagens comparativas, técnicas e ou
financeiras.
No âmbito da coordenação e coerência nacionais, é essencial imprimir uma
nova dinâmica e elevar o nível de representação e decisão dos instrumentos
de coordenação existentes, designadamente da CIC e do FCD.No que se refere
aos instrumentos, e à programação em particular, esta deverá ser capaz de
garantir a necessária previsibilidade dos fluxos de financiamento do desenvolvimento, independentemente da entidade financiadora (Administração
Central ou outra).

Therefore, it is imperative to develop inclusive and comprehensive partnerships
that take advantage of the added value of
state and non-state actors, from both the
public and non-profit sectors.
Through this exercise, Camões, I.P. shall
gradually and progressively delegate its
responsibilities regarding the direct implementation of Programmes, Projects and
Actions (PPA) to various actors and partners of the Portuguese development cooperation, accordingly with their technical
and/or financial comparative advantages.
Regarding national coordination and
coherence, it is crucial to lend further impetus and raise the level of representation
and decision-making of existing coordination mechanisms, specifically the ICC
and DCF. The available instruments, and
particularly programming, shall be able to

ensure the predictability of development
financing flows, regardless of the funding institution (central administration or
other).
The evaluation and accountability for the
outcomes, as well as the incorporation of
lessons learned into future activities shall
be central concerns, as they are important
management and planning tools.
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A avaliação e a prestação de contas
pelos resultados alcançados e a incorporação de lições aprendidas nas
atividades futuras, devem estar no
centro das preocupações, sendo uma
importante ferramenta de gestão e
de planeamento.

Não obstante a escala e os recursos da nossa cooperação, entende-se que a
prossecução do modelo excessivamente centralizado poderá condicionar, a
médio e longo prazo, a capacidade de intervenção junto dos países parceiros.
A cooperação terá maior sucesso se for capaz de valorizar o papel das embaixadas, em particular dos recursos humanos afetos à cooperação portuguesa,
no processo de identificação de prioridades, na tomada decisão e no acompanhamento dos projetos. A cooperação deve ser pensada e executada como
um investimento instrumental para os interesses nacionais respondendo de
forma estruturante às prioridades dos países parceiros.
Menos recursos não deve traduzir-se em menos ambição ou numa cooperação
de menor qualidade. O êxito do Conceito Estratégico assentará, na capacidade
de promover e responder a três propósitos essenciais, tendo em vista uma ação
mais eficaz, com resultados e impacto visível e mesurável nos países parceiros,
respondendo simultaneamente aos desígnios nacionais.

»	Projetar o Camões, I.P., enquanto entidade referência ao nível
da condução da política de cooperação;
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»	To foster Camões, I.P. as a reference
in directing the development
cooperation policy;
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Despite our development cooperation’s
dimension and resources, it is assumed
that an excessively centralised model
could potentially hinder our ability to act
in partner countries in the medium and
long term. Development cooperation will
be more successful if the role of Embassies
is enhanced - particularly the human
resources assigned to development cooperation - including on the identification of
priorities, decision making and projects’
monitoring. The Portuguese development
cooperation must be designed and implemented as an instrumental investment for
national interests, as well as a structured
response to partner countries’ priorities.
Fewer resources must not lead to less
ambition or to lower quality. The success
of the Strategic Concept is based on its
ability to promote and meet three essential purposes:

»	To hold up the partners of Portuguese
development cooperation, seeking to
adopt a unified strategic approach in
the priority countries and sectors;
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»	Sensibilizar a sociedade civil e os responsáveis políticos para
a importância da cooperação, demonstrando os benefícios e as mais-valias desse investimento.
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»	Valorizar os parceiros da cooperação portuguesa, procurando adotar
uma abordagem estratégica única nos países e setores prioritários;
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To raise awareness and inform civil society
and decision-makers about the relevance
of development cooperation, by demonstrating the benefits and added value of
this investment.

CONCLUSÃO

CONCLUSION

Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa 2014-2020

CONCLUSION
Strategic Concept for Portuguese Development Cooperation 2014-2020

V. CONCLUSÃO

Em resultado da evolução e dinâmicas
registadas no plano nacional e internacional, o Conceito Estratégico deve
ser encarado como um documento
aberto e dinâmico, permitindo a necessária renovação de pensamento,
adaptação e alinhamento da nossa
cooperação à revisão dos ODM e do
financiamento ao desenvolvimento,
uma vez que estas duas agendas
constituirão uma referência fundamental para a nossa futura atuação.
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Neste âmbito, será da responsabilidade do Camões, I.P., apresentar à
tutela um relatório anual com a caracterização do estado de implementação do Conceito Estratégico, ficando igualmente definido a realização
de uma avaliação intercalar alargada
após 2015. Ambos os documentos
deverão ser realizados de forma
participativa, tendo por base os instrumentos de coordenação definidos,
sendo que os principais resultados e
orientações serão disponibilizados no
sítio da Internet do Camões, I.P..

Taking into consideration the developments and dynamics at national and
international levels, the Strategic Concept
shall be perceived as an open and flexible
document that allows for renewed thinking, adaptation and alignment of our cooperation policy to the MDGs review and
to financing for development, as these
two agendas will provide fundamental
guidance for our future actions.
In this context, Camões, I.P. is responsible
for submitting an annual report taking
stock of the implementation of this
Strategic Concept. An extended mid-term
evaluation is also planned to be held after
2015. Both documents must be prepared
in a participatory manner and based on
existing coordination mechanisms; their
main results and guidelines will be made
available on the Camões, I.P. website.
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