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1. Introdução  

Este relatório incide sobre as principais características e evolução da Cooperação 

Portuguesa em 2010. Primeiro, dá uma visão global e, em seguida, apresenta a ajuda 

bilateral por sector de intervenção e por país parceiro. 

A Cooperação Portuguesa em 2010 deve ser vista no contexto da evolução da 

situação internacional, que visa facultar "mais e melhor ajuda", bem como à luz das 

tendências dos últimos anos, que foram recentemente descritas em "A Cooperação 

Portuguesa para o Desenvolvimento, 2005-2010"1. 

Em 2010, apesar da crise económica, a Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) 

portuguesa ficou mais de 30% acima de seu nível de 2009. A distribuição da ajuda por 

países e sectores continuou a basear-se nas prioridades estabelecidas na Visão 

Estratégica de 20052. Assim, os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa 

(PALOP) e Timor-Leste permaneceram como os principais parceiros de Portugal. 

Trata-se de países com os quais Portugal partilha a mesma língua e fortes laços 

históricos. Cinco deles situam-se na África Subsaariana e a maioria são Países Menos 

Avançados (PMA), Estados frágeis e Pequenos Estados Insulares em 

Desenvolvimento (SIDS) – categorias de países que enfrentam desafios particulares e 

recebem uma atenção especial da comunidade internacional.  

Em termos de sectores, a Visão Estratégica de 2005 define o "Desenvolvimento 

Sustentável e Luta contra a Pobreza", assim como a "Boa Governação, Democracia e 

Participação", como os principais eixos para a Cooperação Portuguesa. Dentro do 

primeiro eixo, a Educação continuou a ser, em 2010, o principal sector de intervenção. 

Este é um sector onde Portugal tem uma clara vantagem comparativa em relação a 

outros doadores devido ao facto de partilhar com os parceiros a mesma língua. A 

Governação também se manteve um domínio importante de cooperação, mas o seu 

peso relativo no total da ajuda bilateral decresceu devido a um aumento do apoio a 

infra-estruturas económicas. 

Uma característica particular da APD Portuguesa em 2010 foi o aumento acentuado 

no montante relativo a linhas de crédito concessionais facultadas a alguns PALOP. 
                                                 
1 IPAD, 2011. Ver também "Cooperação Portuguesa – Uma Leitura dos Últimos Quinze Anos de 
Cooperação para o Desenvolvimento, 1996-2010", IPAD, 2011. 
http://srvlibint01:90/CentroRecursos/Documentacao/EdicoesProprias/Estudos/Documents/relat_IPAD_tota
l.pdf 
2 Uma Visão Estratégica para a Cooperação Portuguesa, Resolução do Conselho de Ministros n.º 
196/2005. 
http://srvlibint01:90/CentroRecursos/Documentacao/EstrategiaCooperacao/Documents/Visao_Estrategica
_editado.pdf 
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Este aumento dos empréstimos levou a que a APD total se cifrasse em 490 M€, ou 

0,29% do Rendimento Nacional Bruto (RNB) – uma percentagem bastante acima da 

dos anos anteriores, mas muito aquém dos compromissos assumidos por Portugal no 

plano internacional.  

Além disso, o aumento das linhas de crédito acarretou mudanças na composição da 

ajuda portuguesa, a saber:  

• A parte da ajuda bilateral no total da APD subiu para mais de 60%, contra um 

valor de tendência de 55%;  

• A percentagem dos PALOP e Timor-Leste na ajuda bilateral passou para 80%, 

comparado com uma percentagem anterior de dois terços;  

• A composição da ajuda em termos de subvenções/empréstimos foi alterada, com 

os empréstimos a representarem mais de 50% quando tradicionalmente 

correspondiam a um quarto;  

• A percentagem do apoio a "infra-estruturas económicas" na ajuda bilateral total 

aumentou, uma vez que os empréstimos foram em muitos casos destinados a 

infra-estruturas, em especial no sector da energia (mitigação das alterações 

climáticas através de energias renováveis). 

No que diz respeito às políticas, foi adoptado um instrumento que visa garantir a 

Coerência das Políticas para o Desenvolvimento (Resolução do Conselho de Ministros 

82/2010), assim como Directrizes para o Desenvolvimento de Capacidades3. 

Prosseguiu também a implementação de instrumentos de política que haviam sido 

adoptados em 2009 (Estratégia de Cooperação Multilateral, Plano de Acção para a 

Eficácia da Ajuda, Estratégia Nacional Segurança e de Desenvolvimento, Estratégia 

Nacional de Educação para o Desenvolvimento). 

Em 2010, a Cooperação Portuguesa para o Desenvolvimento foi objecto de um exame 

pelos pares da OCDE/CAD. O Relatório final sobre este Exame concluiu que "Portugal 

melhorou significativamente o seu programa de ajuda nos últimos cinco anos", embora 

"(...) o cumprimento do objectivo definido no quadro da UE de atingir 0,7% do RNB em 

2015 exija que a ajuda ao desenvolvimento triplique nos próximos cinco anos”. 

                                                 
3“Desenvolvimento de Capacidades – Linhas de Orientação para a Cooperação Portuguesa”, IPAD, 2009, 
http://srvlibint01:90/CooperacaoDesenvolvimento/AjudaPublicaDesenvolvimento/Documents/Des_Capacid
ades.pdf  
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2. A Cooperação Portuguesa em 2010 – uma visão geral 

2.1 APD: Volume e distribuição 

A APD portuguesa atingiu 490 M€ em 2010, um valor 33% acima do valor de 2009, 

representando 0,29% do RNB. Esta percentagem está acima dos rácios APD/RNB de 

anos anteriores, mas continua muito longe da meta de 0,51% que corresponde aos 

compromissos assumidos no quadro da UE para 2010. As actuais restrições 

orçamentais são susceptíveis de dificultar qualquer melhoria significativa nos próximos 

anos. 

O aumento da APD portuguesa em 2010 teve, em grande parte, origem na ajuda 

bilateral e reflectiu principalmente as linhas de crédito concessionais disponibilizadas 

para alguns PALOP. Consequentemente, a participação dos PALOP e Timor-Leste na 

APD bilateral passou de cerca de dois terços em 2009 para mais de 80%, enquanto a 

percentagem de subvenções na APD total, que foi de 72% em 2009, não chegou a 

50% em 2010. 

2.1.1 Ajuda bilateral e multilateral 

A ajuda bilateral, em 2010, cresceu 50% em relação ao valor de 2009 (Gráfico 2.1). 

Este aumento indica uma maior ênfase dada pelo Governo à cooperação para o 

desenvolvimento e reflecte operações de crédito específicas com Cabo Verde, 

Moçambique e São Tomé e Príncipe. Já em 2008 tinha havido um notável aumento da 

APD com origem numa linha de crédito com Marrocos. Em 2010 (como em 2009), a 

APD bilateral também foi influenciada por reembolsos da dívida de Angola e que estão 

registados como uma APD "negativa". Se estes reembolsos forem excluídos, a APD 

total de 2010 situa-se em 510 M€. 

 

Fonte: IPAD. 
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Em 2010, a APD bilateral aproximou-se dos 300 M€, representando 61% da APD total 

(Quadro 2.1 e Gráfico 2.2). Esta percentagem está próxima da de 2008. Com 

excepção destes dois anos, em que os valores da APD foram inflacionados pelas 

operações de crédito, a APD bilateral tem representado cerca de 55% da APD total. 

Quadro 2.1 APD bilateral e multilateral, 2007-2010 (M€ e %) 

Anos Total Bilateral % do Total Multilateral % do 
Total 

APD % 
RNB 

2007 344 197 57.4 146 42.6 0.22 

2008 430 259 60.2 171 39.8 0.27 

2009 368 199 54.0 170 46.0 0.23 

2010 490 299 61.0 191 39.0 0.29 
Fonte: IPAD. 

 

A APD multilateral tem sido, assim, superior a 40%, uma percentagem visivelmente 

superior à da maioria dos países da OCDE, revelando a importância que Portugal 

atribui à sua contribuição para o desenvolvimento através de canais multilaterais. 

A cooperação multilateral foi norteada pela Estratégia da Cooperação Multilateral, 

adoptada em 2009, visando promover a complementaridade entre as acções bilaterais 

e multilaterais. De acordo com esta Estratégia, a prioridade é dada a entidades que 

desempenham um papel fundamental na redução da pobreza, particularmente em 

PMA e Estados frágeis. Além da participação em programas da Comissão Europeia 

(CE), Portugal está activamente envolvido em vários programas de desenvolvimento 

multilaterais, tais como projectos do PNUD (e.g., na área do apoio ao Estado de direito 

e Governação democrática) e a participação na Missão das Nações Unidas em Timor-

Leste (UNMIT). 

Fonte: IPAD. 
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Além disso, através da sua contribuição para programas e projectos multilaterais, 

Portugal está a intervir em muitos países e sectores em que não tem programas 

bilaterais. É o caso, nomeadamente, da APD canalizada através da CE, seja para 

projectos financiados pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED), que abrange 

países de África, Caraíbas e Pacífico (ACP), seja para projectos financiados pelo 

Orçamento Comunitário para a Acção Externa, que cobre a ajuda aos países e áreas 

de política não abrangidos ou indo além do FED (por exemplo, o Instrumento de 

Cooperação para países não ACP, a linha orçamental para Direitos Humanos).  

Como mostra o Gráfico 2.3, em 2010, mais de 70% de APD multilateral foi canalizada 

através da CE. As contribuições para Bancos Regionais de Desenvolvimento 

representaram 11%, para a ONU e organizações afiliadas quase 6% e para as 

instituições de Breton Woods (Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial) cerca 

de 9%. Outras Instituições, incluindo o Fundo Global do Ambiente, o Fundo Global 

para a Sida, Tuberculose e Malária e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(CPLP), representaram em conjunto cerca de 1%4. 

 

2.1.2 APD bilateral por parceiros e por sectores 

i) APD por países 

Em 2010, a ajuda aos PALOP e Timor-Leste representou mais de 80% da ajuda 

bilateral total (i.e., incluindo ajuda a programas/produtos e operações da dívida), em 

comparação com uma proporção de dois terços no ano anterior (Quadro 2.2). A APD 

                                                 
4 A percentagem de "Outras instituições" diminuiu substancialmente relativamente a anos anteriores 
devido ao fim da contribuição portuguesa para a Facilidade Ambiente e a redução para metade da 
participação no Fundo Global. 

Fonte: IPAD. 
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total para os PALOP e Timor-Leste aproximou-se de 300 M€, situando-se 56% acima 

do seu valor médio para o período 2007-2010. Este aumento reflecte a ajuda prestada 

a Cabo Verde, Moçambique e S. Tomé e Príncipe através das já referidas linhas de 

crédito concessionais. 

Quadro 2.2 – Distribuição geográfica da APD bilateral, 2007-2010 (M€) 

PAÍSES 2007 2008 2009 2010 % 2007-2010 % 

PALOP e Timor-Leste 120,947 126,095 130,920 241,757 81 154,930 65 

Angola 13,975 13,250 -7,072* -9,665* -3 2,622 1 

Cabo Verde 31,921 43,286 38,392 107,305 36 55,226 23 

Guiné-Bissau 11,518 12,371 10,361 11,866 4 11,529 5 

Moçambique 15,799 17,410 48,831 85,027 28 41,767 18 

São Tomé e Príncipe 9,539 9,209 10,637 19,409 6 12,198 5 

PALOP ** 4,124 3,539 4,899 2,403 1 3,741 2 

Timor-Leste 34,071 27,030 24,872 25,412 8 27,846 12 

Outros países 76,413 132,767 67,690 57,285 19 83,539 35 

dos quais        

Marrocos 189 66,063 14,835 115 0 20,300 9 

Afeganistão 6,568 9,829 8,356 10,579 4 8,833 4 

Bósnia 9,292 15,002 4,287 2,736 1 7,829 3 

Sérvia *** 15,704 7,936 7,777 9,463 3 10,221 4 

Total bilateral 197,360 258,862 198,610 299,040 100 238,468 100 

Fonte: IPAD.   
* Inclui reembolsos da dívida por parte de Angola. ** Projectos envolvendo vários PALOP.  
*** Inclui o Kosovo. 

Cabo Verde aparece como o maior parceiro da APD portuguesa, seguido por 

Moçambique e Timor-Leste. A parcela de Cabo Verde na APD bilateral aumentou 

consideravelmente em 2010, principalmente devido à "ajuda a programas/produtos" 

(linhas de crédito) e ao apoio ao sector da energia. A ajuda a Angola foi afectada por 

reembolsos da dívida por parte deste país em 2009 e 2010, que resultaram em valores 

negativo para a ajuda. Sem estas operações de dívida, a APD portuguesa a Angola 

teria sido de cerca de 11,5 M€. 
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A maioria dos PALOP e Timor-Leste são PMA, Estados frágeis5 e/ou Pequenos 

Estados Insulares em Desenvolvimento – tudo categorias de países que enfrentam 

desafios e vulnerabilidades específicas e recebem atenção especial da comunidade 

internacional. Ao focar a sua ajuda nestes países, Portugal contribui para o 

cumprimento dos compromissos internacionais em relação a estas categorias de 

países. 

“Outros parceiros” representaram, em 2010, 19% da ajuda bilateral. Esta rubrica inclui 

o Afeganistão, Bósnia e Sérvia devido à parte elegível como APD da participação de 

Portugal nas missões da ONU e da NATO (por exemplo, a Missão de Administração 

Interina da ONU no Kosovo (UNMIK) e a Força Internacional de Assistência para a 

Segurança (ISAF) no Afeganistão). No período 2007-2010, o total de "outros países" 

também reflecte uma importante linha de crédito concedida a Marrocos em 2008. 

ii) APD por sectores 

Em comparação com as tendências dos anos anteriores, a distribuição sectorial da 

APD bilateral em 2010 foi caracterizada por um acentuado aumento no apoio a infra-

estruturas económicas, que teve origem num apoio acrescido ao sector da energia, 

principalmente às energias renováveis em Cabo Verde. A Educação e o Governo e 

                                                 
5 De acordo com a definição do Banco Mundial. 

Fonte: IPAD. 
** Projectos 
envolvendo vários 
PALOP. 
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sociedade civil continuaram como os sectores chave da APD, mas o peso destes 

sectores na ajuda bilateral foi menor do que no passado (Quadro 2.3). 

Quadro 2.3 Distribuição sectorial da APD bilateral, 2007-2010* (M€) 

Sectores  
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2010 % 

2007-
2010 

2007-
2010 % 

I Infra-estruturas e serviços sociais 
dos quais: 

Educação 
Saúde 
Governo e sociedade civil 
Outras infra-estruturas e serviços 
sociais 

148.1 
 
52.2 
 7.9 
71.2 
 
15.4 

128.9 
 
50.4 
5.4 
56.1 
 
16.5 

127.5 
 
54.1 
6.5 
50.1 
 
16.3 

126.0 
 
54.9 
8.7 
45.3 
 
15.6 

58.4 
 
25.4 
4.0 
21.0 
 
7.2 

132.6 
 
52.9 
7.1 
55.7 
 
16.0 

67.9 
 
27.1 
3.6 
28.5 
 
8.2 

II Infra-estruturas e serviços 
económicos 
dos quais: 

22.5 
 

34.0 
 

18.9 
  

63.1 
 

29.2 
 

37.8 
 

19.3 
 

Transporte e armazenagem 
 Energia 

18.8 
   - 

32.6 
  - 

16.7 
  - 

23.8 
37.4 

11.0 
17.3 

23.0 
9.4 

11.8 
4.7 

III Sectores Produtivos 
dos quais: 

Agricultura 

1.9 
 
1.5 

2.4 
 
1.9 

3.6 
 
3,3 

1.6 
 
 

0.8 
 
 

2.5 
 
 

1.3 
 
 

IV Multissectorial/transversal 12.1 7.6 7.2 7.2 3.3 8.5 4.4 

Total da ajuda sectorial 184.6 172.9 157.0 197.9 91.7 181.4 92.8 

Outros * 
dos quais: 

Ajuda humanitária 
Custos administrativos 
Apoio a ONG 

 15.3 
 
0.5 
10.2 
2.4 

19.0 
 
0.8 
11.0 
4.9 

17.0 
 
0.8 
13.2 
0.4 

17.7 
 
0.1 
15.2 
**- 

8.3 
 
0.1 
7.0 
**- 

20.1 
 
0.6 
12.4 
1.9 

7.3 
 
0.3 
6.3 
1.0 

TOTAL* 199.9 191.9 174.0 215.9 100.0 198.7 100 
Fonte: IPAD. 
* Excluindo a ajuda a programas/produtos e operações da dívida.  

No ciclo de programação 2007-2011, a Cooperação Portuguesa desenvolveu-se em 

torno de dois eixos principais: 

I. Desenvolvimento Sustentável e Luta contra a Pobreza, com a Educação como 

um sector principal; 

II. Democracia, Governação e Participação, onde os apoios ao sector da 

Segurança e às Finanças Públicas foram elementos importantes. 

Nos PALOP e em Timor-Leste, Portugal tem uma vantagem comparativa em relação a 

outros doadores nos sectores da Educação e Boa Governação decorrente da língua 

comum e fortes laços históricos. Esses países também escolheram sistemas jurídicos 

e administrativos muito semelhantes aos portugueses, o que coloca Portugal numa 

posição privilegiada para o apoio ao reforço da capacidade institucional. 

Em 2010, a Educação representou um pouco mais de um quarto da APD bilateral 

(excluindo a ajuda a programas/produtos e operações da dívida) e a Boa Governação 

21%; em anos anteriores esses dois sectores representavam, em conjunto, mais de 

55%. Por outro lado, o apoio a Infra-estruturas económicas, que tradicionalmente 

correspondia em média a cerca de 20%, representou em 2010 quase 30%. Esse 
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aumento reflecte um envolvimento crescente da Cooperação Portuguesa em novos 

desafios, em particular na luta contra as alterações climáticas através do apoio às 

energias renováveis (Quadro 2.3). 

A ajuda não sectorial (ajuda a programas/produtos e operações da dívida) representou 

34% da APD bilateral total, comparado a 25% em 2007-2010. Por outro lado, o apoio a 

Infra-estruturas e Serviços Sociais (incluindo a Educação e a Boa Governação) 

representaram 42%, enquanto tradicionalmente estes sectores absorviam mais de 

50%. 

A parte do apoio a Infra-estruturas Económicas no total da ajuda bilateral (ou seja, 

incluindo a ajuda a programas/produtos e operações da dívida) foi de 21%, contra 16% 

para o período 2007-2010 (Gráficos 2.5 e 2.6). Como indicado no Gráfico 2.7, em 2010 

quase 60% da ajuda a Infra-estruturas Económicas foi direccionado para o sector da 

Energia, devido ao apoio às energias renováveis, em particular em Cabo Verde. 

 

 

Fonte: IPAD. 

Fonte: IPAD. 
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2.2 Cooperação e Sociedade Civil 

Em 2010, ao abrigo da linha de co-financiamento de projectos de organizações não-

governamentais de desenvolvimento (ONGD), o IPAD co-financiou projectos num total 

de 3,7 M€, dos quais 3,1 M€ corresponderam a projectos de Cooperação para o 

Desenvolvimento (CD) e os restantes a projectos de Educação para o 

Desenvolvimento (ED). Trata-se do valor mais elevado desde 2005, com excepção do 

ano de 2006 (Gráfico 2.8). Para além dos projectos financiados por essa linha, o IPAD 

também contribuiu para projectos co-financiados pela CE num valor de 0,6 M€. Assim, 

o total do co-financiamento do IPAD a ONGD foi de 4,4 M€, dos quais 84% para 

projectos de CD e 16% para projectos de ED (Gráfico 2.8). 

Entre 2002 e 2010, um total de 423 projectos, envolvendo 47 ONGD, foram co-

financiados pelo IPAD, num montante global de 30,5 M€. Este co-financiamento 

efectuou-se ao abrigo de um protocolo para o co-financiamento de projectos de ONGD 

assinado entre o Governo Português e a Plataforma das ONGD, em 2001. 

Fonte: IPAD. 
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Em 2010, dois terços do apoio a projectos de Cooperação para o Desenvolvimento co-

financiados pela linha das ONGD destinou-se a projectos em Angola (16%), Guiné-

Bissau (22%) e Moçambique (27%). Cabo Verde representou 10%, Timor-Leste 9% e 

São Tomé e Príncipe 8% (Gráfico 2.10). 

Fonte: IPAD. 

Fonte: IPAD. 



 

 

A Cooperação Portuguesa para o Desenvolvimento – Relatório Anual 2010 14 

 

Em termos sectoriais, o sector da Educação ficou com a maior parcela do apoio a 

projectos de CD, representando um terço do total. Todavia, a proporção de projectos 

no sector da Educação variou de país para país, sendo de 44% em Moçambique, 39% 

para Timor-Leste e 37% para Angola. Só na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe 

a percentagem de projectos no sector da Educação foi inferior a 20% do financiamento 

total de projectos de ONGD. 

Para além de co-financiar projectos de CD, o IPAD também apoiou projectos 

implementados por ONGD ao nível bilateral. Tal foi o caso do programa de 

"Desenvolvimento Rural da Costa de Cabo Delgado", em Moçambique, e do projecto 

"Saúde para Todos", em S. Tomé e Príncipe. 

Desde 2005, o IPAD tem estado envolvido em actividades de Educação para o 

Desenvolvimento. No período 2005-2010 o IPAD co-financiou 79 projectos de ED, 

envolvendo 22 ONGD e um valor de 3,7 M€. Em 2010, ao abrigo da linha de co-

financiamento para projectos de ONGD, o IPAD co-financiou projectos de ED num 

montante de 602.500 €. Estes projectos incluíram actividades de formação, educação 

formal, educação não formal, consciencialização, advocacia e lobbying (Gráfico 2.11). 

Fora do co-financiamento de projectos de ED, o IPAD também tem apoiado vários 

projectos e campanhas de sensibilização promovidas por ONGD. Estas iniciativas têm 

sido essencialmente centradas nos ODM6, com especial ênfase para a “Campanha 

Objectivo 2015", em colaboração com a Campanha da ONU "Pobreza Zero" e o 

                                                 
6 Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, adoptados pela Assembleia-geral das NU em 2000. 

Fonte: IPAD. 
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projecto "Geração ODM". Neste contexto, foi produzida e distribuída, em parceria com 

o canal de televisão nacional, a série de TV "Príncipes do Nada II – Rumo aos ODM". 

 

O IPAD também tem promovido e/ou apoiado outras acções de sensibilização, 

informação e comunicação que envolvem algumas componentes de ED. Em 2010 

incluíram: 

• Os Dias do Desenvolvimento (ODD), que desde 2008 têm sido anualmente 

organizados pelo IPAD em Lisboa. Trata-se de um conjunto de eventos 

relacionados com o desenvolvimento e que contam com a participação de 

organizações estatais e não estatais (ONGD, Fundações, Autarquias e outras). 

Na edição de 2010 participaram quase 100 destas organizações, tendo registado 

cerca de 8000 visitantes. 

• O programa INOV Mundus, coordenado pelo IPAD, destinado a advocacia e 

sensibilização de jovens licenciados. O programa foi implementado em 2009 e 

2010, abrangendo 250 jovens. Consistiu na realização de estágios/formação 

junto de entidades ligadas à cooperação para o desenvolvimento ao nível 

nacional e internacional.  

• Séries de TV sobre questões do desenvolvimento, com base numa parceria 

entre a RTP, o IPAD, o Fundo das Nações Unidas para a População e, por 

vezes, organizações da sociedade civil (por exemplo, as ONG Associação para o 

Planeamento da Família e TESE). Foram produzidas duas séries principais: 

"Príncipes do Nada" e "Dar Vida sem Morrer". 

Fonte: IPAD. 
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3. Sectores-chave da cooperação: Educação e Boa Governação 

A cooperação bilateral portuguesa tem-se concentrado no apoio a Infra-estruturas e 

Serviços Sociais com particular ênfase para os sectores da Educação e do Governo e 

sociedade civil (Gráfico 3.1). Trata-se de áreas onde Portugal tem uma vantagem 

comparativa em relação a outros doadores que decorre da partilha com os seus 

parceiros duma língua comum e destes terem escolhido sistemas jurídico-

administrativos semelhantes ao português. Nos últimos anos esses dois sectores 

representaram 55% da ajuda bilateral, mas em 2010, com o aumento do apoio a Infra-

estruturas Económicas, esta percentagem caiu para 46% – uma queda verificada 

principalmente na área da Boa Governação, que representou 21% da APD bilateral, 

em 2010, contra quase 29%, em 2007-2010. 

 

3.1 Apoio ao sector da Educação 

O apoio ao sector da Educação dos principais parceiros de Portugal tem sido uma 

prioridade para a cooperação bilateral. Devido ao uso de uma língua comum, Portugal 

tem uma clara vantagem comparativa, tanto em actividades de ensino como na 

formação de professores. 

3.1.1 Ajuda à Educação por país e nível de ensino 

Em 2010, a APD bilateral para a Educação totalizou 54,8 M€, ligeiramente acima do 

valor de 2009. Os PALOP e Timor-Leste, que até 2009 representaram quase 95% do 

apoio à Educação, surgem com uma percentagem de 83% em 2010. Isso ficou a 

dever-se a um aumento da parte relativa a "Outros países", que reflecte um volume 

importante da APD direccionado para bolsas de estudo para estudantes brasileiros. 

Fonte: IPAD. 
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Em relação aos PALOP, Cabo Verde continua a ser o maior beneficiário com 27%, 

que todavia se situa significativamente abaixo das percentagens dos anos anteriores 

(Quadro 3.1). Timor-Leste e Moçambique vêm a seguir, com fracções relativamente 

estáveis, à volta de 20% e 14%, respectivamente (Gráfico 3.2).  

Quadro 3.1 APD bilateral para Educação por países (Milhares € e %) 

  2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 

Angola 6256 12.0 4 153 8.2 4 621 8.5 4 111 7.5 

Cabo Verde 19 315 37.0 18 288 36.3 18 534 34.3 14 445 26.4 

Guiné-Bissau 3 635 7.00 3 560 7.1 3 588 6.6 3 658 6.7 

Moçambique 7 095 13.6 7 927 15.7 8 686 16.1 7 820 14.3 

S. Tomé e Príncipe 3 653 7.00 4 343 8.6 5 374 9.9 4 557 8.3 

Timor-Leste 10 257 20.00 9 415 18.7 10 052 18.6 10 785 19.7 

PALOP+TL 50 211 96.3 47 686 94.6 50 855 94.0 45 376 82.8 

Outros 1 950 3.7 2 710 5.4 3 262 6.0 9 438 17.2 

Total 52 161 100 50 396 100 54 117 100 54 814 100 

Fonte: IPAD.   

 

O Quadro 3.2 e o Gráfico 3.3 mostram a distribuição da APD por níveis de ensino. Em 

2010 a ajuda a "Educação não especificada" aumentou, representando mais de 30% 

do total. Isto é um reflexo da importância crescente atribuída ao apoio à política de 

educação e de "formação de professores" nos países parceiros. O apoio à Educação 

pós-secundária continua a representar mais de 60%7, em parte devido à cooperação 

inter-universitária e ao programa de bolsas de estudos. A parcela da educação básica 

caiu, situando-se em 1,4% em 2010, enquanto o apoio à Educação Secundária se 

situou nos 7% – uma percentagem equivalente à de 2009 e superior à de 2008. 
                                                 
7 O elevado valor do apoio ao Ensino Superior reflecte, entre outros, os custos correspondentes a vagas 
na Universidade que as autoridades portuguesas proporcionam aos estudantes dos PALOP e de Timor-
Leste. 

Fonte: IPAD. 
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Quadro 3.2 APD para Educação por subsectores (Milhares € e %) 

  2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 
Educação, não especificada 7 372 14.1 12 970 25.7 14 863 27.5 16 775 30.5 

Política educacional e gestão administrativa 490 0.9 7 444 14.8 10 843 20.0 9 716 17.6 

Equipamento e formação 1 500 2.9 531 1.1 609 1.1 1 454 2.6 

Formação de professores 5 382 10.3 4 995 9.9 3 411 6.3 5 605 10.2 

Investigação em Educação - - - - - - - - 

Educação Básica 3 826 7.3 1 406 2.8 1 288 2.4 766 1.4 

Pré-escolar 67 0.1 62 0.1 90 0.2 26 0.0 

Educação Primária 3 758 7.2 1 340 2.7 1 039 1.9 226 0.4 

Formação básica para jovens e adultos 1 0.0 4 0.0 158 0.3 515 1.0 

Educação Secundária 6 268 12.0 2 022 4.0 3 971 7.3 4 009 7.3 

Educação Secundária 5 925 11.4 1807 3.6 3 529 6.5 3 465 6.3 

Formação profissional 343 0.7 215 0.4 442 0.8 544 1.0 

Educação pós-secundária 34 695 66.5 33 997 67.5 33 995 62.8 33 399 60.8 

Ensino Superior 34 347 65.8 33 642 66.8 33 855 62.6 32 990 60.0 

Formação técnica e gestora avançadas 348 0.7 355 0.7 140 0.3 409 0.7 

Total 52 160 100 50 396 100 54 117 100 54 949 100 

Fonte: IPAD 
 

 

3.1.2 Modalidades de apoio à Educação 

A ajuda à Educação nos países parceiros tem sido quase sempre prestada através de 

duas modalidades: projectos e bolsas de estudo, esta última representando cerca de 

10% da APD ao sector. 

Os projectos na área da Educação referem-se a diferentes níveis de ensino (ensino 

básico, secundário, pós-secundário, profissional e até mesmo ao "sector da educação 

informal"), consistindo muitas vezes em cooperação técnica. Resumidamente, esses 

projectos podem ser sistematizados como se segue: 

Fonte: IPAD. 
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Projectos direccionados para o reforço do sistema educativo nos países 

parceiros, nomeadamente "formação de professores”. É o caso dos seguintes 

projectos: 

• SABER MAIS – Apoio ao ensino secundário em Angola: O objectivo principal 

deste projecto é fortalecer o ensino secundário, através da assistência técnica. 

Abrange o período de Agosto de 2009 a Dezembro de 2012 e é co-financiado 

pelo IPAD (5,4 M€) e pelo Ministério da Educação angolano (4,8 M€). O 

Programa é dirigido principalmente a professores e candidatos a professores do 

ensino secundário. Envolve a colocação de professores/formadores portugueses 

em instituições do ensino secundário em Angola, com vista à formação de 

professores angolanos e ao desenvolvimento de uma sólida rede de formadores. 

•  PASEG II – Apoio ao Sistema Educativo da Guiné-Bissau: O objectivo é 

melhorar a qualidade da Educação como parte do Plano de Educação do 

Governo e fortalecer o conhecimento do Português para fins de ensino. O 

programa abrange o período de Setembro de 2009 a Agosto de 2012, com um 

orçamento total de 4,7 M€ co-financiado pelo IPAD, com a participação do 

Governo da Guiné-Bissau através de recursos humanos no Ministério da 

Educação. 

• ESCOLA +: Educação para Todos em S. Tomé e Príncipe. Este projecto – uma 

parceria entre o IPAD, o Instituto Marquês de Valle Flor e o Ministério da 

Educação de São Tomé e Príncipe – visa melhorar a qualidade do ensino 

secundário. Teve início em 2009 e prevê-se que se prolongue por quatro anos. O 

orçamento ascende a cerca de 4,7 M€, financiado pelo IPAD. Os principais 

beneficiários são os professores, gestores escolares, inspectores escolares e 

alunos, bem como o pessoal responsável pelo sector da Educação ao nível 

nacional. O projecto envolve, principalmente, o desenvolvimento de capacidades 

com vista à sustentabilidade do sistema de Educação. Inclui a adaptação e 

diversificação dos currículos escolares, o fornecimento de manuais escolares e a 

criação de um centro de formação. 

• Projecto de Consolidação da Língua Portuguesa (PCLP) em Timor-Leste: A 

pedido das autoridades timorenses, Portugal tem vindo a apoiar a reconstrução e 

reforço do sector da Educação. Foram atribuídos a este projecto cerca de 60 M€. 

Entre 2009 e 2011 envolveu 14,3 M€. Está a ser implementado pelo IPAD em 

parceria com o Ministério da Educação timorense e com apoio técnico-científico 

da Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto. 
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Projectos de cooperação inter-universitária, como, por exemplo, em Medicina com 

Angola, em Agronomia com Cabo Verde e em Direito com a Guiné-Bissau e com 

Timor-Leste. 

O programa de bolsas visa a melhoria do ensino superior em áreas que são 

importantes para o desenvolvimento dos parceiros. Desde 2006, a política de 

concessão de bolsas sofreu uma mudança, sendo as bolsas cada vez mais 

direccionadas para o ensino superior no país de origem. A realização de estudos em 

Portugal destina-se principalmente a estudos de pós-graduação para o 

desenvolvimento de capacidades do corpo docente universitário nos países parceiros. 

Uma parcela significativa – cerca de 10% nos últimos anos – do apoio à Educação é 

prestada através de bolsas de estudo. Em 2010, a APD em bolsas mais do que 

duplicou em comparação com 2009, um aumento que teve origem num apoio 

acrescido ao Brasil. Isso é evidenciado no Quadro 3.3, que indica a APD em bolsas de 

estudo por países. Em 2010, mais de 50% desta ajuda foi direccionada para "Outros 

países" e correspondeu a bolsas concedidas a estudantes brasileiros. Cabo Verde, 

que tinha uma posição de liderança até 2009, com uma quota média de cerca de 23%, 

representou 11% em 2010. Moçambique vem a seguir, com uma participação média 

de 17% em 2005-2009 e de 11% em 2010. Angola, S. Tomé e Príncipe e Guiné-

Bissau representaram cada 6-7% e Timor-Leste 5-6% até 2009 e apenas 2% em 2010. 

Quadro 3.3 APD em Bolsas de Estudo por países (Milhares € e %) 

Países 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 

Angola 578 9 712 16 631 12 699 7 

Cabo Verde 1 000 15 1 036 24 1 529 29 1 189 11 

Guiné-Bissau 644 10 678 15 567 11 601 6 

Moçambique 814 13 879 20 1 001 19 1 147 11 

S. Tomé e Príncipe 496 8 549 13 635 12 795 7 

Timor-Leste 339 5 271 6 297 6 250 2 

PALOP e Timor-Leste 3 871 60 4 126 94 4 660 89 4 680 44 

Outros países* 2 605 40 274 6 565 11 5 916 56 

Total 6 476 100 4 400 100 5 225 100 1 0597 100 
Fonte: IPAD.  
* Inclui ajuda ao Brasil. 

3.2 A cooperação na área da Boa Governação 

Em 2010, o apoio ao Governo e Sociedade Civil atingiu 45,3 M€, representando um 

quinto da APD bilateral. Esta é uma proporção menor do que no período 2007-2009, 

quando representava quase 30%. Uma parte importante dessa ajuda – quase 59% em 

2010, contra cerca de 69% em 2007 – corresponde à parte das Missões no 

Afeganistão, Iraque, Bósnia Herzegovina e Kosovo que é elegível como APD. A ajuda 
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ao Governo e sociedade civil nos PALOP e Timor-Leste ascendeu a 19 M€, ou seja, 

cerca de 41% da ajuda à Governação, em 2010, e 10% acima da percentagem que o 

apoio a esses países representava em 2007 (31%)8. 

A maioria dos PALOP e Timor-Leste são países em situações de pós-conflito e/ou de 

fragilidade, com instituições fracas e onde o reforço das capacidades no sector estatal 

é extremamente importante. Em resposta aos pedidos dos países parceiros, todos os 

Programas Indicativos de Cooperação (PIC) assinados desde 2005 incluíram a Boa 

Governação como um sector prioritário. O apoio de Portugal ao desenvolvimento de 

capacidades institucionais foi essencialmente direccionado para as Finanças Públicas 

e para o sector da Segurança (Justiça, Polícia e Militar). 

O Quadro 3.4 e o Gráfico 3.4 mostram a APD para apoio ao Governo e Sociedade 

Civil por país. Timor-Leste tem absorvido a maior parcela, com 23% em 2010. A maior 

parte deste apoio diz respeito à contribuição de Portugal para a Missão da ONU em 

Timor-Leste (UNMIT). Angola e Guiné-Bissau representaram cerca de 5% a 6% e 

Cabo Verde, Moçambique e São Tomé cerca de 2,5% cada. 

Quadro 3.4 – APD ao Governo e Sociedade Civil (Milhares € e %) 

País 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 

Angola 1 871 2.6 2 926 5.2 2 827 5.7 2 174 4.8 

Cabo Verde 1 769 2.5 1 774 3.2 1 625 3.3 1 167 2.6 

Guiné-Bissau 873 1.2 1 484 2.6 2 651 5.3 2 590 5.7 

Moçambique 1 893 2.7 2 042 3.6 2 747 5.5 1 099 2.4 

S. Tomé e Príncipe - - 1 504 2.7 1 374 2.7 1 092 2.4 

Timor-Leste 15 891 22.3 13 765 24.5 10 918 21.8 10 570 23.3 

PALOP+TL 22 297 31.3 23 495 41.9 22 142 44.2 18692 41.3 

Outros * 48 920 68.7 32 630 58.1 27 925 55.8 26 617 58.7 

Total 71 217 100 56 125 100 50 067 100 45309 100 

Fonte: IPAD.  
* Inclui a parte elegível como APD das Missões no Afeganistão, Iraque, Bósnia Herzegovina e 
Kosovo. 

Como mencionado acima, a Cooperação Portuguesa tem prestado apoio a uma vasta 

gama de projectos que abrangem diferentes áreas da capacitação dos serviços do 

Estado. Em seguida dá-se conta da ajuda da cooperação no sector da Segurança 

(principalmente cooperação policial e militar) e na área das Finanças Públicas. 

                                                 
8 Estes valores incluem apoio a ONG, mas num montante relativamente menos significativo (cerca de 3 
M€ em 2010).  
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3.2.1 Cooperação técnica no sector da Segurança 

A Estratégia Nacional de Segurança e Desenvolvimento9, adoptada em Julho de 2009, 

visa uma maior eficácia e coerência no apoio de Portugal ao Sector de Segurança dos 

países parceiros, a qual exige a colaboração de diferentes agentes e instrumentos. 

Embora esse apoio cubra uma série de áreas (processos eleitorais, combate ao tráfico 

de drogas, controle de fronteiras e migrações, apoio aos bombeiros, cooperação 

técnico-policial e cooperação técnico-militar), a cooperação policial e militar merece 

uma referência particular. 

De acordo com o previsto na Estratégia Nacional sobre Segurança e 

Desenvolvimento, foi constituído um grupo de trabalho, coordenado pelo IPAD, para 

elaboração do Plano de Acção Segurança e Desenvolvimento para a Guiné-Bissau. 

Este GT incluiu, para além de representantes da Direcção-Geral de Política Externa do 

MNE, elementos do Ministério da Administração Interna, do Ministério da Justiça e do 

Ministério da Defesa Nacional.  

i) Cooperação Técnico-Policial 

O objectivo desta cooperação é reforçar as capacidades dos diferentes Serviços da 

Polícia e Protecção Civil, a fim de os capacitar para desempenharem as suas funções 

num Estado de direito. Estes programas/projectos são co-financiado pelo IPAD e pelo 

Ministério da Administração Interna (MAI) português. Em alguns casos, como em Cabo 

                                                 
9  Ver 
http://srvlibint01:90/CooperacaoDesenvolvimento/EstrategiaCooperacaoPortuguesa/Estratégias%20Secto
riais%20e%20Transversais/Documents/Estratégia%20Nacional%20sobre%20Segurança%20e%20Desen
volvimento.pdf 

Fonte: IPAD. 
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Verde e Angola, o Ministério da Administração Interna do país parceiro também 

contribui financeiramente. A implementação é da responsabilidade do MAI português. 

Neste contexto, e para além da cooperação bilateral com Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Moçambique e São Tomé e Príncipe, convém referir que Portugal tem estado 

envolvido em intervenções de determinadas organizações multilaterais, em particular: 

• Em Moçambique onde, em Junho de 2010, Portugal (IPAD) e a Delegação da 

UE em Maputo assinaram um acordo de cooperação delegada tendo a CE 

delegado em Portugal a implementação de um projecto de Apoio ao 

Desenvolvimento de Capacidades no Ministério da Administração Interna 

moçambicano. Trata-se de um projecto de três anos com um orçamento total de 

9,08 M€, co-financiado pela CE em 7 M€, pelo IPAD em 1,8 M€ e pelo Governo 

de Moçambique em 280 000 €. 

• Na Guiné-Bissau, com Portugal a contribuir com 3 MUSD e assistência técnica 

para o Plano Operacional de Prevenção e Combate ao Narcotráfico e promoção 

do Estado de direito, de três anos, lançado pelo UNODC10. A Cooperação 

Portuguesa na área do combate ao tráfico de drogas tem como objectivo 

desenvolver as capacidades técnicas e operacionais das Forças de Segurança 

do Ministério da Administração Interna (Polícia de Ordem Pública e Direcção-

Geral de Migrações e Fronteiras). 

ii) Cooperação Técnico-Militar  

A cooperação Técnico-Militar é baseada em programas-quadro plurianuais e tem 

como objectivo o desenvolvimento da capacidade institucional, com vista a reforçar a 

capacidade do Estado para garantir níveis de segurança em conformidade com os 

princípios da democracia, boa governação e Estado de direito. Para 2010, teve um 

orçamento de 6,5 M€. Os programas em implementação incluem: 

• Angola: intervenções no Instituto de Educação Militar, Estado-Maior do 

Exército, Estado-Maior da Força Aérea, Marinha, Forças Especiais, formação 

de Oficiais, Engenharia Militar, Centro de Formação para Operações de Paz, 

Departamento de Saúde das Forças Armadas, Centro Psicotécnico e diferentes 

programas de formação em Portugal. O orçamento de 2010 foi de 2 M€. 

• Cabo Verde: apoio aos oficiais superiores e altas patentes das Forças 

Armadas, à Escola Militar, Polícia Militar, Guarda Costeira e da Marinha, bem 

                                                 
10 UN Office on Drugs and Crime. 
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como ao Centro de Instrução Militar de Morro Branco e formação em Portugal 

para professores em instituições de Ensino Militar, enquadrados pelo programa 

para 2009-2011. O orçamento para 2010 foi de 274.000 €. 

• Guiné-Bissau: apoio aos oficiais superiores e altas patentes da Defesa e das 

Forças Armadas, à Marinha, ao Centro de Formação Militar, ao sistema de 

comunicações militar, Engenharia Militar e Logística, bem como formação em 

Portugal. O orçamento para 2010 foi de 511 000 €.  

• Moçambique: capacitação em matéria de organização jurídica e administrativa 

das Forças Armadas; formação militar (incluindo a organização de, e 

equipamento para, Escolas Militares e Centros de formação); formação de 

Oficiais, Logística (uniformes, equipamentos) e cuidados de Saúde em 

Portugal, quando necessário. Este apoio enquadra-se no programa para o 

período 2010-2013. O orçamento para 2010 foi de 1,5 M€. 

• S. Tomé e Príncipe: reforço da capacidade institucional no sistema jurídico-

administrativo da Defesa e das Forças Armadas, formação militar, Escolas e 

Centros de Formação Militar, formação de professores em Portugal e apoio à 

logístico e à saúde do pessoal das Forças Armadas, integrado no Programa 

para o período 2007-2010. O orçamento para 2010 foi de 505 000 €. 

• Timor-Leste: modernização do sector da Defesa e treino da Força de Defesa 

de Timor-Leste (F-FDTL), tendo por base o Acordo sobre Cooperação Técnico-

Militar assinado em 2002 e que vigorou até 2010. Um novo programa para 

2010-2013 foi assinado pelos dois Governos, em Novembro de 2010. O 

orçamento para 2010 foi de 1,1 M€.  

3.2.2 Apoio às Finanças Públicas – os PICATFin 

A mobilização de recursos internos para o desenvolvimento tornou-se uma questão 

central na agenda do desenvolvimento internacional. Sistemas fiscais eficientes e 

justos são cruciais para o crescimento, a redução da pobreza, a boa governação e a 

consolidação do Estado. 

As Finanças Públicas têm sido uma área do apoio de Portugal à Boa Governação. Em 

particular, desde 2007, a Cooperação Portuguesa estabeleceu com os países 

parceiros Programas Integrados de Cooperação e Assistência Técnica em Finanças 

Públicas (PICATFin). Esses programas, direccionados para os PALOP, cobrem um 
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período de tempo correspondente ao dos PIC (2007-2011, excepto para Moçambique, 

onde cobre o período 2009-2012). 

Os PICATFin foram definidos conjuntamente pelo Ministério das Finanças e 

Administração Pública de Portugal (MFAP) e pelos seus pares nos países parceiros e 

financiados/implementados pelo MFAP. Consistem basicamente em intervenções 

dirigidas ao desenvolvimento de capacidades em diferentes serviços dos Ministérios 

das Finanças dos países parceiros (alfândegas, contratos públicos, impostos, 

supervisão, orçamento, dívida pública), principalmente através de cooperação técnica 

(sobretudo formação), mas também da aquisição de software e equipamentos. 

Foi atribuído um montante global de 7,5 M€ aos PICATFin para os PALOP, cobrindo o 

período 2007-2011 (2009-2012 para Moçambique), resultando numa média de cerca 

de 1,5 M€ por país, com S. Tomé e Príncipe a ficar um pouco acima (1,6 M€) e Angola 

ligeiramente abaixo (1,35 M€) (Gráfico 3.5). 

 

O Gráfico 3.6 mostra a distribuição dos PICATFin por principais áreas de cooperação. 

Globalmente, a maior parte dos recursos foi atribuída ao apoio à área das Alfândegas 

(quase 19%), seguindo-se a supervisão financeira (11,5%) e impostos e gestão (cerca 

de 11% cada). 

Fonte: MFAP. 
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Fonte: MFAP. 
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4. A cooperação bilateral com os países parceiros 

Em 2010, quase três quartos da APD bilateral portuguesa, excluindo a ajuda a 

programas/produtos e operações da dívida, destinou-se aos seis países de língua 

portuguesa – PALOP (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e S. Tomé e 

Príncipe) e Timor-Leste (Gráfico 4.1) – que são os principais parceiros de Portugal. 

Esta percentagem situou-se em cerca de dois terços nos anos anteriores, sendo o 

aumento verificado em 2010 reflexo, como já referido, de importantes linhas de crédito 

disponibilizadas a Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe. 

 

 

Dentre os PALOP, Cabo Verde destaca-se como tendo recebido a maior parcela da 

ajuda bilateral (excluindo programa/produto e operações de alívio da dívida), com 38% 

em 2010 comparado com uma participação de 25% em anos anteriores. Este aumento 

é o reflexo de um maior apoio ao sector da energia. Timor-Leste foi o segundo maior 

parceiro, com 12%. Moçambique representou 7%, enquanto Angola e Guiné-Bissau 

representaram 5% cada e S. Tomé e Príncipe 4%. Cerca de 2% da ajuda bilateral foi 

direccionada para programas e projectos que envolveram várias PALOP11. 

Outros parceiros, que representaram 27% da APD bilateral, incluem o Afeganistão, a 

Bósnia, o Iraque, a Sérvia e o Kosovo, onde Portugal participa em projectos e Missões 

da ONU e da NATO (por exemplo, a Missão das Nações Unidas para o Kosovo 

(UNMIK) e na Força de Segurança e Assistência Internacional (ISAF) no Afeganistão). 

                                                 
11 Estas percentagens diferem das indicadas no Quadro 2.2 porque aqui referem-se à APD, excluindo 
ajuda a programas/produtos e operações da dívida, enquanto no Quadro 2.2 está em causa a APD total. 

Fonte: IPAD. 
* Excluindo a ajuda a programas/produtos e operações da dívida. 
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Ao longo dos últimos anos, a cooperação bilateral com os parceiros tradicionais tem-

se desenvolvido no quadro de Programas Indicativos de Cooperação (PIC), que 

reflectem os princípios e prioridades estabelecidos na Visão Estratégica de 2005, bem 

como as prioridades e solicitações dos países parceiros. Os PIC também tiveram em 

conta os compromissos assumidos ao nível internacional. Os calendários dos PIC 

foram alinhados com as metas e prazos (3-4 anos) das estratégias de 

desenvolvimento nacional dos países parceiros, incluindo as Estratégias de Redução 

da Pobreza, onde elas existem. A cada PIC foi atribuído um envelope financeiro 

indicativo, formalmente acordado entre Portugal e cada país parceiro através de um 

Memorando de Entendimento (MdE). 

A maioria dos PIC do ciclo 2007/8-2010/11 definiu a ajuda portuguesa em torno de 

dois eixos principais: 

1. Boa Governação, Democracia e Participação 

2. Desenvolvimento Sustentável e Luta contra a Pobreza 

Embora as áreas de intervenção dentro de cada um desses eixos tenham variado de 

país para país, dependendo das necessidades e solicitações dos parceiros, em todos 

eles o apoio à Administração Pública (Finanças Públicas, Justiça) e ao Sector da 

Segurança (cooperação Policial e Militar) foram componentes importantes do Eixo 1 e 

a Educação foi um sector chave do Eixo 2.  

O ano de 2010 corresponde ao último ano de vários PIC (Angola, Guiné-Bissau, 

Moçambique, Timor-Leste), estando em curso a preparação do próximo ciclo 

programático. Como sectores prioritários deverão permanecer a Educação e a 

Governação, mas é provável que seja incluída uma nova área prioritária – a luta contra 

as alterações climáticas. Os novos PIC poderão também incluir ajuda a 

programas/produtos, através de linhas de crédito concessionais. No entanto, a 

mudança de Governo em Portugal em 2011 pode trazer alterações à cooperação 

bilateral portuguesa. 

Segue-se um resumo da cooperação bilateral portuguesa com cada um dos seis 

principais parceiros nos últimos anos. 



 

 

A Cooperação Portuguesa para o Desenvolvimento – Relatório Anual 2010 29 

4.1 Angola 

4.1.1 Principais indicadores e contexto 

Angola ocupa um território de 1.246.700 Km2. Tem uma população de 18,5 milhões de 

habitantes (2009). A língua oficial é o Português. O país tem actualmente uma das 

economias africanas em mais rápido crescimento. Apesar do aumento do investimento 

em actividades não petrolíferas, o sector do petróleo continua a dominar a economia 

angolana. Limitações à diversificação da produção são evidentes, especialmente na 

agricultura onde a produção continua baseada em métodos rudimentares, resultando 

em baixa produtividade e contribuindo para a degradação dos solos. Recursos 

naturais e produção incluem madeira preta africana, ébano, sândalo, petróleo, 

diamantes, ferro, cobre, ouro, chumbo, zinco, volfrâmio, estanho e urânio. Angola 

ocupa a posição 143, num total de 169 países, no ranking do Índice de 

Desenvolvimento Humano (2010). 

A cooperação internacional em Angola sofreu mudanças consideráveis após o fim da 

guerra civil (Abril de 2002). Em 2003-2004, a assistência de emergência pós-guerra 

(desmobilização, fixação e integração) e o alívio da dívida absorviam mais de 50% da 

ajuda total mas, nos últimos anos, a comunidade internacional tem considerado que 

Angola poderá financiar uma grande parte da sua recuperação, dado os vastos 

recursos naturais e as receitas a eles associadas, em particular o petróleo. 

Muitos doadores bilaterais e multilaterais têm reformulado as suas estratégias. As 

linhas de crédito surgiram como uma fonte alternativa de financiamento do 

desenvolvimento angolano, especialmente para o investimento. Os programas de 

cooperação e o apoio a projectos permanecem como as modalidades de ajuda 

preferidas, já que se considera não estarem reunidas as condições para o apoio 

orçamental geral ou sectorial. A assistência técnica é actualmente o instrumento mais 

utilizado. 

Os principais doadores incluem agências multilaterais (CE, Banco Mundial) e doadores 

bilaterais, com os EUA, Itália, Espanha, Coreia, Japão, Noruega, França e Portugal 

entre os mais importantes. 

4.1.2 Cooperação entre Portugal e Angola 

O ano de 2010 correspondeu ao último ano do PIC 2007-2010, que tinha um envelope 

financeiro de 65 M€ e dois eixos principais de intervenção: 
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Eixo 1: Boa Governação, Participação e Democracia, que incluiu os seguintes 

programas/projectos: 

• Apoio à capacitação institucional na Administração Pública, em particular ao 

Ministério das Finanças através do Programa Integrado de Cooperação e 

Assistência Técnica às Finanças Públicas (PICATFin). 

• Formação de arquivistas com vista à reforma do Sistema Nacional de Arquivos. 

• Implementação de um Centro de Ensino a Distância (CED) na Universidade 

Agostinho Neto (Luanda), como parte da Global Development Learning Network 

(GDLN)12 do Banco Mundial. O Centro ficou concluído em 2009 e foi entregue à 

Universidade Agostinho Neto (UAN) em Setembro de 2010. 

• Cooperação Técnico-Militar, através de um Programa-Quadro que visava 

apoiar as Forças Armadas Angolanas. 

• Cooperação Técnico-Policial, procurando responder às necessidades 

identificadas na Estratégia de Combate à Pobreza de Angola para a área 

prioritária "Segurança e Protecção Civil", incluindo formação de formadores e 

consultoria em actividades da Polícia. 

Eixo 2: Desenvolvimento Sustentável e Luta Contra a Pobreza 

• Na área da Educação incluiu: 

• Apoio ao Programa para o Reforço do Ensino Secundário, através do 

projecto SABER MAIS visando a formação de professores como parte da 

Estratégia Integrada para a Melhoria do Sistema Educativo. O projecto 

envolveu 10,2 M€. Em 2010 foi implementado em Benguela e Namibe. 

• Programa de cooperação com a Universidade Agostinho Neto (UAN), em 

especial a cooperação em Medicina entre as Faculdades de Medicina da 

Universidade do Porto e da UAN. 

• No sector da Saúde, incluiu vários projectos de capacitação institucional para a 

luta contra endemias, em particular o apoio à criação do Centro de Investigação 

em Saúde (CISA). Espera-se que o Centro, inaugurado em Abril de 2010, vá 

contribuir para a melhoria da situação de saúde da população do Caxito. 

• Na área da Agricultura e Segurança Alimentar, destacam-se dois projectos: 

• A formação de pessoal especializado em Pesquisa Agrícola; 

• O apoio ao Programa Nacional de Desenvolvimento Rural. 

                                                 
12 A GDLN assegura a ligação de vários centros através do mundo para o apoio ao desenvolvimento pelo 
intercâmbio de conhecimentos e informações. 
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• O desenvolvimento sociocomunitário, directamente orientado para a redução 

da pobreza, visava a assistência técnica aos, Ministério da Administração 

Pública, Emprego e Segurança Social (MAPESS) e Ministério de Apoio à 

Reinserção Social (MINARS). Os dois principais projectos de desenvolvimento 

comunitário que o integraram foram os Projectos Integrados para a Província de 

Luanda e para a Província de Kwanza Norte. 

4.1.3 APD de Angola 

Em 2010, a APD a Angola foi de cerca de 11,5 M€. Tal como no ano anterior, no 

âmbito de um acordo de reestruturação da dívida pública angolana ao Estado 

Português, assinado em 2004, o Governo angolano tem procedido ao pagamento de 

parte da sua divida no valor de 20 M€ em 2010, o que tem gerado uma Ajuda Pública 

Portuguesa negativa ao Estado de Angola. Se as operações da dívida forem 

excluídas, a APD a Angola variou em torno de um valor médio de 14 M€, mas com 

uma tendência decrescente (Gráfico 4.1.1 e Quadro 4.1.1). 

 

O apoio a Infra-estruturas e Serviços Sociais dominou a ajuda de Portugal a Angola 

(Gráfico 4.1.2 e Quadro 4.1.1), representando em 2010 mais de 90% da ajuda, 

excluindo as operações da dívida. O sector da Educação é o mais importante, embora 

a sua quota na ajuda total tenha diminuído, passando de cerca de 50% em 2005 para 

36%, em 2010. Este declínio da ajuda destinada à Educação tem sido compensado 

por um forte aumento na parte relativa ao Governo e sociedade civil, que passou, no 

mesmo período, de 4% para 19%. A ajuda a “Outras Infra-estruturas e Serviços 

Sociais”, que inclui o apoio ao desenvolvimento sociocomunitário, representa um 

Fonte: IPAD. 
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quarto da ajuda enquanto o apoio ao sector da Saúde é responsável por 11%, contra 

2% em 2005.  

 

Quadro 4.1.1 Distribuição sectorial da APD a Angola, 2007-2010 (Milhares € e %) 

Fonte: IPAD.  

* Excluindo a ajuda a programas/produtos e operações da dívida. 

Sectores 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 

I Infra-estruturas e serviços 
sociais 

dos quais: 

Educação 

Saúde 

Governo e sociedade civil 

Outras infra-estruturas e serviços 

11 802 

 

 

6 256 

1 313 

1 871 

2 230 

84.5 

 

 

44.8 

9.4 

13.4 

16.0 

10 161 

 

 

4 153 

816 

2 926 

2 266 

76.7 

 

 

31.3 

6.2 

22.1 

17.1 

11 150 

 

 

4 621 

1 197 

2 827 

2 487 

85.9 

 

 

35.6 

9.2 

21.8 

19.2 

10 459 

 

 

4111 

1264 

2174 

2735 

91.7 

 

 

36.0 

11.1 

19.0 

24.0 

II Infra-estruturas económicas 

das quais: 

Comunicações 

Energia 

553 

 

513 

- 

4.0 

 

3.7 

- 

390 

 

302 

- 

2.9 

 

2.3 

- 

323 

 

247 

- 

2.5 

 

1.9 

- 

155 

 

121 

- 

1.3 

 

1.1 

- 

III Sectores produtivos 

dos quais: 

Agricultura e silvicultura 

Construção 

491 

 

463 

- 

3.5 

 

3.3 

- 

536 

 

420 

25 

4.0 

 

3.2 

0.2 

635 

 

596 

- 

4.9 

 

4.7 

- 

280 

 

259 

- 

2.5 

 

2.3 

- 

IV Multissector/transversal 827 5.9 820 6.2 514 4.0 328 2.9 

VII-X Outros* 

dos quais: 

Custos administrativos 

301 

 

52 

2.1 

 

0.4 

1 343 

 

196 

10.1 

 

1.5 

351 

 

284 

2.7 

 

2.2 

188 

 

182 

1.6 

 

1.5 

Total* 13 975 100 13 250 100 12 973 100 11410 100 

V Ajuda a programas e produtos         

VI Operações da dívida - - - - -20 045 - -21 075 - 

Total geral 13 975 - 13 250 - -7 072 - -9665 - 

Fonte: IPAD. 
* Excluindo a ajuda a programas/produtos e operações da dívida. 
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4.2 Cabo Verde 

4.2.1 Principais indicadores e contexto 

Cabo Verde ocupa uma área de 4.033 km2, distribuída por 10 ilhas. A população 

residente é estimada em 508.659 (Julho 2010), compreendendo 71% de Crioulos, 28% 

Africanos e 1% europeus. O português é a língua oficial e é usado juntamente com o 

crioulo. As principais actividades económicas incluem a agricultura, a pesca, as 

indústrias leves e a construção naval. A produção agrícola inclui bananas, milho, 

feijão, batata-doce, café, cana e amendoim. A pesca também é uma actividade 

importante. As principais indústrias são as indústrias de alimentação e bebidas, 

vestuário e calçado, mineração de sal e reparação naval. O turismo tornou-se também 

uma importante actividade económica. Cabo Verde ocupa a posição 118, num total de 

169 países, no Índice de Desenvolvimento Humano (2010). 

Nos últimos anos, Cabo Verde passou por uma série de mudanças que levaram o país 

a uma nova fase do seu desenvolvimento: em 2008, foi graduado da categoria de PMA 

(lista dos países menos avançados da ONU) para a categoria de país de rendimento 

médio (PRM), tornou-se membro da Organização Mundial do Comércio (OMC), e 

estabeleceu uma parceria especial e inédita com a UE. Portugal desempenhou um 

papel activo nestes processos, em particular no estabelecimento de um período de 

transição para a graduação a PRM e em relação à parceria com a UE. 

As políticas governamentais de combate à pobreza têm sido baseadas no Documento 

de Estratégia para o Crescimento e a Redução da Pobreza (DECRP) que foi 

preparado para 2004-2007 e posteriormente revisto e estendido para 2008-2011 

(DECRP II). Os objectivos do DECRP foram organizados em torno de 5 eixos 

principais: i) Boa governação, ii) Melhoria da competitividade; iii) Desenvolvimento do 

capital humano; iv) Infra-estruturas e protecção do ambiente; v) Protecção social. A 

estratégia é complementada por estratégias sectoriais em sectores chave. 

No passado, a ajuda ao desenvolvimento foi um factor crucial para o desenvolvimento 

de Cabo Verde. No início dos anos 1990, a ajuda externa representou quase 40% do 

PIB da nação, mas essa participação decaiu posteriormente situando-se agora em 

10% a 12%. 

Portugal tem sido o maior doador. A União Europeia, o Banco Mundial e a Espanha 

são também parceiros importantes. Há menos de 10 doadores bilaterais, tendo alguns 

países optado por eliminar gradualmente a sua ajuda após a graduação de Cabo 

Verde a PRM. 
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Tanto o Governo como os doadores enfatizam os progressos alcançados na 

coordenação da ajuda ao longo dos últimos cinco anos. Actualmente, existem três 

grupos principais de coordenação da ajuda em Cabo Verde: o Grupo de Parceiros do 

Desenvolvimento (GPD), que inclui todos os parceiros bilaterais e multilaterais de 

cooperação para o desenvolvimento – um total de 14 membros; o Grupo de Apoio à 

Transição, que foi criado em 2006, para a coordenação durante e após a transição 

para PRM; o Grupo de Apoio Orçamental (GAO), que inclui os parceiros que 

contribuem para o apoio orçamental geral (a UE e duas outras agências multilaterais, 

para além de cinco doadores bilaterais, incluindo Portugal). 

O apoio orçamental foi iniciado em 2005 e actualmente o grupo de doadores que 

prestam este apoio inclui a Áustria, Espanha, Portugal (desde 2008) e Banco Africano 

de Desenvolvimento. 

A Parceria Especial da União Europeia com Cabo Verde foi criada em 2007, indo além 

do Acordo de Cotonou. Concentra-se na cooperação nas áreas de i) Migrações, ii) 

Segurança, iii) Desenvolvimento sustentável, iv) Redução da pobreza, v) Liberalização 

do comércio, vi) Fluxo de bens, pessoas e capitais, vii) Informação, viii) Ciência e 

educação; ix) Cultura. Para o período 2008-2013, a UE disponibilizou um envelope de 

51 M€ para a cooperação com Cabo Verde, dos quais 86% como apoio orçamental. 

4.2.2 Cooperação entre Portugal e Cabo Verde 

Portugal tem um longo compromisso com Cabo Verde e é o principal parceiro de 

cooperação para o desenvolvimento. As actuais relações incluem, além da 

cooperação em sectores tradicionais da ajuda, a cooperação em matéria de migrações 

e um Acordo Cambial de longa data. Este Acordo estabelece uma paridade fixa entre 

a moeda cabo-verdiana (Escudo) e a moeda Portuguesa (agora o Euro), com Portugal 

a disponibilizar, através de uma linha de crédito, reserva de moeda estrangeira para 

garantir a paridade. 

O PIC 2008-2011 dá seguimento a programas anteriores, tendo em conta tanto as 

prioridades de Portugal como as de Cabo Verde, tal como estabelecidas no DECRP. O 

PIC foi adaptado ao calendário do DECRP II e teve um envelope financeiro indicativo 

de 70 M€. A cooperação está centrada em três eixos principais: 

Eixo 1: Boa Governação, Participação e Democracia (21,4%):  

• Cooperação Técnico-Policial (2008-2010): capacitação de Serviços de 

relacionados com a Administração Interna e Polícia (Polícia Nacional, Protecção 

Civil). 
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• Programa-Quadro de Cooperação Técnico-Militar: Capacitação para os 

postos mais altos das Forças Armadas e consolidação das estruturas 

operacionais da Guarda Costeira, Fuzileiros Navais e Militares. 

• Programa de Cooperação na área da Justiça: Cooperação técnica para a 

melhoria do sector da Justiça e capacitação de funcionários judiciais. 

• Cooperação na área das Finanças Públicas (PICATFin 2008-2011): 

Desenvolvimento de capacidades na área das Finanças Públicas. 

• Cooperação na área das Migrações: Projectos para o desenvolvimento de 

capacidades em gestão das migrações e o projecto CAMPO – Centro de Apoio 

ao Migrante no País de Origem. 

Eixo 2: Desenvolvimento Sustentável e Redução da Pobreza (58,6%): As 

principais áreas são: 

• Educação, incluindo o apoio ao ensino secundário, apoio à Universidade de 

Cabo Verde, assistência técnica ao ensino superior e um programa de apoio à 

língua portuguesa. 

• Desenvolvimento Social, com um programa de cooperação entre os 

Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social de Portugal e Cabo Verde. 

• Formação profissional, incluindo dois centros de formação profissional (Pedra 

Badejo e Variante), um Centro na ilha do Fogo, um Fundo de apoio à 

integração na vida activa e alojamento para os instrutores e estagiários. 

Eixo 3: Um Cluster de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) – 

Atlântico (10%), como parte do Programa de Cabo Verde para a Sociedade da 

Informação (PESI), lançado em 2005. Inclui a capacitação para a modernização da 

Administração Pública (Governo electrónico), tecnologias no sector da Educação e 

tecnologias para pequenas empresas. 

Em 2008 Portugal juntou-se ao grupo de doadores do apoio orçamental a Cabo 

Verde (10% do envelope financeiro do PIC). Como já mencionado, uma outra 

componente estratégica importante do apoio de Portugal a Cabo Verde é o Acordo 

Cambial. 

A cooperação técnica é a modalidade de ajuda mais usada. Ao longo dos últimos 

anos, no entanto, os empréstimos tornaram-se uma componente cada vez mais 

significativa. Como esses empréstimos são fornecidos para o apoio a infra-estruturas, 

a concessão de crédito está a contribuir para uma alteração dos principais sectores da 

cooperação. 
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A área das Migrações tornou-se um importante domínio de cooperação entre Portugal 

e o Governo de Cabo Verde. Trata-se de uma experiência única de cooperação para o 

desenvolvimento e que tem sido alargada à cooperação entre a UE e Cabo Verde no 

âmbito de uma Parceria para a Mobilidade. Neste contexto, o projecto CAMPO merece 

uma referência: foi criado em 2007 como um projecto bilateral para fornecer 

informações aos potenciais migrantes sobre oportunidades de trabalho e estudo em 

Portugal. Evoluiu depois para um projecto conjunto CE/Portugal/Espanha de 

fortalecimento das capacidades em matéria de Migrações e Gestão de Retornos. O 

projecto está a ser implementado pelo IPAD (2009-2011), com um orçamento total de 

1,274 M€ (CE 1M€, IPAD 149 000 €, Espanha 125 000 €). 

4.2.3 APD de Cabo Verde 

Em 2010, a APD total a Cabo Verde ultrapassou 107 M€, um montante que é quase o 

triplo da APD em 2009 (38 M€). Parte daquele montante (23 M€) correspondeu a uma 

linha de crédito para projectos de energia renovável, com uma outra parte importante a 

corresponder a apoio directo a infra-estruturas económicas (61 M€, em comparação 

com 15 M€ em 2009, dos quais 37 M€ para o sector das energias renováveis). 

O Gráfico 4.2.1 apresenta valores anuais para a APD. Até 2009, a APD excluindo a 

ajuda a programas/produtos foi inferior à APD total devido ao pagamento da dívida de 

Cabo Verde mas, em 2010, a ajuda a programas/produtos (crédito concessional) 

inverteu essa tendência. 

 

 

Fonte: IPAD. 
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O já referido apoio a energias renováveis, em 2010, implicou uma alteração na 

distribuição sectorial da ajuda (excluindo programa/produto ajuda - Gráfico 4.2.2 e 

Quadro 4.2.1): até 2009, a APD foi principalmente dirigida à Educação, que 

representou 45-55% do total na maioria dos anos do período 2005-2009; em 2010, o 

apoio a Infra-estruturas Económicas aumentou substancialmente, elevando a 

participação desse sector para mais de 70%, contra 30-40% nos anos anteriores. Em 

2010, a parte da Educação desceu para 17%. Além da Educação e das Infra-

estruturas económicas, três outros sectores têm sido importantes: Saúde, com uma 

participação variando entre 4 e 6%; Outras Infra-estruturas e Serviços Sociais com 

percentagens da ordem dos 4-7%, em 2005-2009, e cerca de 2% em 2010; e Governo 

e sociedade civil, responsável por 4-5% da ajuda até 2009 e pouco mais de 1% em 

2010. 

Fonte: IPAD. 
* Excluindo a ajuda a programas/produtos e operações da dívida. 
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Quadro 4.2.1 Distribuição sectorial da APD a Cabo Verde, 2007-2010 (Milhares € e %) 

Sectores 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 

I Infra-estruturas e serviços sociais 

dos quais: 

25 110 

 

70.7 

 

23 981 

 

52.9 

 

24 077 

 

59.8 

 

21 388 

 

25.5 

 

Educação 19 315 54.4 18 288 40.3 18 535 46.1 14 457 17.2 

Saúde 1 567 4.4 1 876 4.1 2 308 5.7 3 884 4.6 

Governação e sociedade civil 1 767 5.0 1 774 3.9 1 625 4.0 1 167 1.4 

Outras infra-estruturas e serviços 2 437 6.9 2 033 4.5 1 586 3.9 1 697 2.0 

II Infra-estruturas económicas 

das quais: 

8 922 25.1 19 958 44.0 15 016 37.3 61 216* 73.0 

Transporte e armazenagem 8 234 23.2 19 823 43.7 14 360 35.7 23 619 28.2 

Comunicações 607 1.7 40 0.0 539 1.3 52 - 

III Sectores produtivos 

dos quais: 

Agricultura e pescas 

Comércio e Turismo 

206 

 

90 

116 

0.6 

 

0.0 

0.3 

141 

 

36 

78 

0.3 

 

0.0 

0.1 

32 

 

- 

32 

0.0 

 

- 

0.0 

9 

 

- 

9 

- 

 

- 

- 

IV Multissector/Transversal 906 2.6 818 1.8 468 1.2 979 1.1 

VII-X Outros** 

dos quais: 

376 1.1 443 1.0 641 1.6 491 0.5 

Custos administrativos 127 0.4 229 0.5 325 0.8 218 0.2 

Total** 35 520 100 45 340 100 40 235 100 83 901 100 

V Ajuda a programas e produtos -2 239 - -739 - -739 - 23 365 - 

VI Operações da dívida -1 360 - -1 315 - -1 104 - 39 - 

Total geral 31 921 - 43 286 - 38 392 - 107 305 - 

Fonte: IPAD. 

* Inclui 37,4 M€ de apoio ao sector de energias renováveis. **Excluindo a ajuda a programas/produtos e operações da 
dívida. 
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4.3 Guiné-Bissau 

4.3.1 Principais indicadores e contexto 

A Guiné-Bissau ocupa um território de 36.125 Km2 e tem uma população de 1,5 

milhões de habitantes (2010). A língua oficial é o Português. Os principais produtos 

incluem castanha de caju, pesca, madeiras tropicais, amendoim, frutas tropicais, 

mandioca e bauxite. O país ocupa a posição 164, num total de 169 países, no Índice 

de Desenvolvimento Humano (2010). 

Desde o conflito político-militar de 1998-1999, a Guiné-Bissau tem atravessado um 

período difícil de instabilidade política e militar. Em 2006 o Governo apresentou uma 

estratégia para a Reestruturação e Modernização do Sector da Defesa Nacional, que 

viria a ser operacionalizado por uma missão da UE através do apoio às autoridades 

guineenses. A Missão esteve no terreno entre 2008 e 2010. 

Em 2006, o Governo aprovou também o Documento de Estratégia Nacional de 

Redução da Pobreza (DENARP) com os seguintes objectivos de longo prazo: 

• Reduzir o nível geral de pobreza de 68,5% da população, em 2005, para 59,7%, 

em 2015; 

• Reduzir a pobreza extrema de 22% da população, em 2005, para 19,2%, em 

2015; 

• Acelerar o progresso para os ODM, a fim de recuperar o retrocesso anterior a 

2005; 

• Desenvolver infra-estruturas de apoio à produção. 

À luz destes objectivos, o DENARP foi definido com base em quatro eixos: 

Eixo 1: Desenvolver as capacidades institucionais, nomeadamente através da 

boa governação e da participação dos cidadãos na luta contra a pobreza, 

incluindo o combate à fraude e corrupção, bem como a Reforma do Sector de 

Segurança e a Reforma do Sector Judicial. 

Eixo 2: Acelerar o crescimento económico, com especial ênfase no 

desenvolvimento do sector privado. 

Eixo 3: Melhorar o acesso dos mais pobres aos serviços sociais, através da 

implementação de programas sociais. 

Eixo 4: Melhorar as condições de vida dos grupos mais vulneráveis, reduzindo 

as desigualdades de género e promovendo a equidade social, incluindo a luta 

contra a malária e o HIV/SIDA. 
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Este DENARP, que cobriu o período de 2006-2010, serviu como quadro de referência 

para o Programa Indicativo de Cooperação (PIC) entre Portugal e a Guiné-Bissau para 

2008-2010. 

Portugal é o principal doador bilateral e tem desempenhado um papel fundamental nas 

actividades internacionais no país. Outros doadores incluem Angola, França, Espanha, 

China, Cuba, CE, Banco Mundial e várias Agências da ONU. 

A ajuda internacional tem sido muito orientada para a construção da paz. Em 

Dezembro de 2007, a Comissão para a Consolidação da Paz da ONU criou uma 

configuração específica para acompanhar a situação na Guiné-Bissau. Esta unidade é 

liderada pelo Brasil, com Portugal a desempenhar um papel activo. Ainda em 2007, 

após um pedido da Guiné-Bissau de apoio internacional para combater o tráfico de 

drogas, teve lugar, em Lisboa, a Conferência Internacional sobre Narcotráfico na 

Guiné-Bissau. Foi adoptado um Plano Operacional de três anos (2008-2010), 

apresentado pelo Escritório da ONU para as Drogas e o Crime (UNODC), para ser 

implementado com apoio internacional. Portugal e a CE foram os principais 

contribuintes. 

Em 2008-2010, esteve no terreno uma Missão da Política Europeia de Segurança e 

Defesa (PESD) para implementar a Reforma do Sector da Segurança (RSS) do país. 

Portugal participou activamente nesta Missão. 

No contexto da ajuda internacional à Guiné-Bissau, Portugal é membro do Grupo 

Internacional de Contacto (GIC)13 desde a sua criação – uma plataforma que, com 

base numa proposta da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental 

(CEDEAO) e da CPLP, encoraja o diálogo político, a mobilização de assistência 

financeira internacional e a Reforma do Sector da Segurança. 

4.3.2 Cooperação entre Portugal e a Guiné-Bissau 

No PIC 2008-2010 a escolha de sectores estratégicos respondeu às prioridades 

definidas pelo Governo da Guiné-Bissau e às vantagens comparativas de Portugal em 

relação a outros doadores. O PIC teve um envelope financeiro de 35 M€. 

Os principais eixos estratégicos foram: 

Eixo 1: Boa Governação, Participação e Democracia (26%), incluindo: 

                                                 
13 Este grupo inclui Angola, Brasil, Cabo Verde, Espanha, França, Gâmbia, Gana, República da Guiné, 
Níger, Nigéria, Portugal, Senegal, FMI, ONU, Comissão Europeia, Banco Mundial, CPLP (Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa), CEDEAO (Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental) 
e UEMOA (União Económica e Monetária da África Ocidental). 
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1) Apoio ao desenvolvimento de capacidades do Estado, em particular nas áreas 

de: 

• Finanças: Programa Integrado de Cooperação e Assistência Técnica em 

Finanças Públicas (PICATFin), visando reforçar a capacidade institucional no 

âmbito do Ministério das Finanças. 

• Segurança: Contribuição de 3 MUSD, principalmente através de assistência 

técnica e formação, para a implementação do Plano Operacional de Combate ao 

Narcotráfico acordado entre as autoridades da Guiné-Bissau e a UNODC. As 

iniciativas portuguesas nesta área tiveram como objectivo o desenvolvimento de 

capacidades técnicas e operacionais nas Forças de Segurança e Serviços do 

Ministério da Administração Interna (Polícia de Ordem Pública, Guarda Nacional 

e Direcção-Geral de Migrações e Controlo de Fronteiras). 

• Justiça: Capacitação na Administração da Justiça e apoio para um melhor e 

mais estável enquadramento legal14. 

2) Cooperação Técnico-Militar, incluindo as seguintes áreas de intervenção: 

• Organização das estruturas superiores da Defesa e das Forças Armadas 

• Formação militar com vista a melhorar a organização, equipamento e 

funcionamento dos Centros de Instrução Militar 

• Capacitação do pessoal militar, através de programas de formação realizados em 

Portugal. 

• Apoio logístico (uniformes e equipamentos) e assistência médica (em Portugal e 

através do fornecimento de lotes de medicamentos). 

Eixo 2: Desenvolvimento sustentável e luta contra a pobreza (74%), 

nomeadamente através de: 

1) Educação, uma área prioritária para o Governo da Guiné-Bissau. A contribuição de 

Portugal inclui três projectos principais e um programa de bolsas: 

• Projecto + Escola, vocacionado para a educação básica a nível comunitário e 

implementado pela Fundação para a Evangelização e Culturas (FEC). 

• Apoio ao Sistema Educativo da Guiné-Bissau (PASEG), com o objectivo geral de 

contribuir para o desenvolvimento do sistema educativo, nomeadamente através 

da formação de professores locais e assistência técnica ao Ministério da 

Educação. 

                                                 
14 Em articulação com o Programa Indicativo Regional da CE para os PALOP (PIR-PALOP II), que incluiu 
um projecto de Apoio ao Desenvolvimento dos Sistemas Jurídicos nos PALOP. 
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• Cooperação entre as Faculdades de Direito das Universidades de Lisboa (FDUL) 

e de Bissau (FDB), com vista a consolidar um regime democrático e o Estado de 

direito através da formação de juristas e de um corpo de docentes de Direito. 

• Programa de Bolsas para o ensino secundário e superior na Guiné-Bissau, bem 

como para licenciatura, mestrado e Doutoramento em Portugal. 

2) Desenvolvimento sociocomunitário, incluindo: 

• Programas de desenvolvimento social destinados a melhorar os serviços sociais, 

combater a malnutrição, melhorar as condições de vida das comunidades locais e 

reforçar as capacidades institucionais nas áreas da protecção social e emprego. 

• Apoio ao sector da Saúde, em especial: 

a. O atendimento de emergência em cuidados obstétricos e pós-parto 

(Mansoa, Bafatá e Gabú desde 2008), como resultado de uma parceria 

entre o IPAD, o FNUAP15, o Ministério da Saúde guineense e a Rádio 

Televisão Portuguesa. Apoio à criação de uma rede nacional de prevenção 

e cuidados básicos materno-infantis. 

b. O apoio ao Hospital Nacional Simão Mendes em Bissau, que se traduziu no 

fornecimento de combustível para autonomia eléctrica 24h/dia, suprindo as 

falhas da rede local e permitindo o abastecimento de água. 

c. A evacuação de pacientes para hospitais portugueses, suprindo as 

valências médicas que a Guiné-Bissau não dispõe, e a deslocação de 

missões médicas de curta duração. 

4.3.3 APD da Guiné-Bissau 
Em 2010, a APD portuguesa à Guiné-Bissau ascendeu a 11,9 M€, ligeiramente acima 

da média dos últimos cinco anos. O Gráfico 4.3.1 mostra os valores anuais desde 

2003. A APD total para 2008 inclui 2 M€ de apoio orçamental, que permitiu ao 

Governo guineense pagar parte dos salários em atraso dos funcionários públicos. 

                                                 
15 Fundo das Nações Unidas para a População. 
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O Gráfico 4.3.2 e o Quadro 4.3.1 mostram a distribuição sectorial da APD, excluindo 

ajuda a programas/produtos e operações da dívida. Em consonância com as 

prioridades estabelecidas pelo DENARP e pelo PIC a ajuda foi principalmente 

direccionada para a Educação que, em 2010, representou mais de 30% da APD 

portuguesa. Até 2007, o sector de Saúde representava 20-25% do total, mas em 2010 

essa participação caiu para 10%. Por outro lado, o apoio ao Governo e sociedade 

civil, que representou cerca de 7% da ajuda até 2007, aumentou significativamente a 

partir de 2008, atingindo 22% em 2010. A APD dirigida a Outras infra-estruturas e 

serviços sociais também aumentou, passando de cerca de 9%, em 2004, para quase 

27%, em 2010. 

O PIC 2011-2013 foi elaborado e acordado com as autoridades guineenses. Não 

tendo sido assinado, a cooperação portuguesa manterá as principais áreas de 

intervenção do PIC anterior, uma vez que muitos dos projectos iniciados no PIC 2008-

2010 estão em curso. Assim, as intervenções no eixo da Boa Governação, 

Participação e Democracia vão apoiar a capacitação dos serviços da Administração 

Pública e do Sector de Segurança; as que se inserem no eixo do Desenvolvimento 

Sustentável e Luta Contra a Pobreza incidirão nos sectores da Educação, Saúde, 

Agricultura, Protecção Social e Ambiente. O co-financiamento de projectos que 

envolvam ONGD portuguesas e guineenses vai continuar, bem como os projectos que 

visam o desenvolvimento de capacidades através da promoção e divulgação da língua 

portuguesa. 

Fonte: IPAD. 
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Quadro 4.3.1 Distribuição sectorial da APD à Guiné-Bissau, 2007-2010 (Milhares € e %) 

Sectores 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 

I Infra-estruturas e serviços 
sociais 

dos quais: 

Educação 

Saúde 

Governo e sociedade civil 

Outras infra-estruturas e 
serviços 

9 468 

 

 

3 635 

2 866 

873 

1 624 

82.2 

 

 

31.6 

24.9 

7.6 

14.1 

8 455 

 

 

3 560 

825 

1 484 

2 329 

81.5 

 

 

34.3 

7.9 

14.3 

22.5 

8 893 

 

 

3 588 

891 

2 651 

1 639 

85.8 

 

 

34.6 

8.6 

25.6 

15.8 

10 823 

 

 

3 658 

1 168 

2 588 

3 139 

91.6 

 

 

31.0 

9.9 

21.9 

26.6 

II Infra-estruturas económicas 

das quais: 

Comunicações 

451 

 

207 

3.9 

 

1.8 

125 

 

122 

1.2 

 

1.2 

99 

 

71 

1.0 

 

0.7 

52 

 

38 

0.4 

 

0.3 

III Sectores de Produção 

dos quais: 

Agricultura  

54 

 

49 

0.5 

 

0.4 

115 

 

109 

1.1 

 

1.0 

686 

 

470 

6.6 

 

4.5 

297 

 

297 

2.5 

 

2.5 

IV Multissector/transversal 590 5.1 427 4.1 300 2.9 184 1.6 

VII-X Outros* 

dos quais: 

Ajuda Humanitária 

Custos administrativos 

955 

 

374 

564 

8.3 

 

3.2 

4.9 

1 249 

 

10 

339 

12.0 

 

0.1 

3.3 

383 

 

- 

352 

3.7 

 

- 

3.4 

455 

 

- 

380 

3.9 

 

- 

3.2 

Total* 11 518 100 10 371 100 10 361 100 11 810 100 

V Ajuda a programas e produtos -  2 000**  -  122  

VI Operações da dívida -  -  -  -  

Total geral 11 518  12 371  10 361  11 932  

Fonte: IPAD. 

* Excluindo a ajuda a programas/produtos e operações da dívida. ** Apoio orçamental para facilitar a ajuda de 
emergência do FMI para situações de pós-conflito. 

Fonte: IPAD. 
* Excluindo a ajuda a programas/produtos e operações da dívida. 
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4.4 Moçambique 

4.4.1 Principais indicadores e contexto 

Moçambique ocupa um território de 799.390 km2 com uma população de 22,9 milhões 

(2009). A língua oficial é o Português, mas muitos dialectos locais são também 

utilizados. O Inglês é ensinado nas escolas secundárias. Os principais produtos de 

exportação são o gás, alumínio, energia eléctrica, castanha de caju, camarão, 

algodão, madeiras exóticas, açúcar e frutas cítricas. O país ocupa a posição 165, num 

total de 169 países, no Índice de Desenvolvimento Humano (2010). 

O Governo de Moçambique tem demonstrado um compromisso sério para a realização 

dos ODM. Em 2001, adoptou o primeiro Plano de Acção para a Redução da Pobreza 

Absoluta 2001-2005 (PARPA I), que continha seis áreas de intervenção fundamentais: 

(i) Educação; (ii) Saúde; (iii) Agricultura e Desenvolvimento Rural; (iv) Infra-estruturas 

de base; (v) Boa Governação, e (vi) Gestão Financeira e Macroeconómica. Entre 

1996/97 e 2002/03, o nível de pobreza em Moçambique caiu de 69,4% para 54% da 

população. Este resultado foi melhor em cinco pontos percentuais do que o previsto no 

PARPA I. 

Em Maio de 2006 o Governo moçambicano aprovou o PARPA II, para o período 2006-

2009, com o objectivo de redução da pobreza para 45%, em 2009. No PARPA II foi 

colocada maior ênfase no reforço da integração económica, incluindo ao nível 

regional, e melhoria da produtividade. Posteriormente o PARPA II foi estendido até 

2010. 

Há muitos parceiros de cooperação que operam em Moçambique, tanto no plano 

bilateral como multilateral, intervindo em diversos sectores. Nos últimos anos, os 

parceiros de cooperação têm vindo a optar por canalizar a ajuda através do apoio 

orçamental e a ajuda ao desenvolvimento tornou-se uma parte determinante do 

orçamento do Estado (cerca de 50% dos recursos totais). Actualmente, 19 parceiros (o 

G19), 16 bilaterais e três multilaterais, prestam apoio orçamental geral16. 

Com base no PARPA II, os parceiros bilaterais e multilaterais17 também dão apoio aos 

sectores da Saúde (projecto PROSAÚDE) e da Educação (Fundo de Apoio ao Sector 

da Educação - FASE), ao desenvolvimento rural e ao desenvolvimento de 

                                                 
16 Alemanha, Áustria, Banco Africano de Desenvolvimento, Banco Mundial, Bélgica, Canadá, Comissão 
Europeia, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Irlanda, Itália, Noruega, Portugal, Reino 
Unido, Suécia e Suíça. 
17 Alemanha, Áustria, Banco Africano de Desenvolvimento, Banco Mundial, Bélgica, Canadá, Dinamarca, 
Espanha, EUA, FAO, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Japão, Noruega, OMS, Países Baixos, PNUD, 
Reino Unido, Suíça, UNESCO e UNICEF. 
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capacidades. Outras áreas de intervenção são: Ambiente (Canadá, Dinamarca, 

Holanda, CE e FAO), Género (Espanha, Itália, Holanda, PNUD e UNICEF) e infra-

estruturas (CE)18. 

No contexto da implementação do Código de Conduta da UE em matéria de 

complementaridade e divisão do trabalho, e relativamente à cooperação delegada, 

Portugal foi escolhido por Moçambique, com o acordo da CE, como parceiro 

estratégico para a implementação do Programa de Apoio ao Sector da Segurança 

(2010-2012). Esta escolha está relacionada com o sucesso do projecto bilateral na 

área da Cooperação Técnico-Policial. Ao IPAD foi dada a responsabilidade de gestão 

plena do Programa, que tem um envelope financeiro de 9,1 M€ para 3 anos (7 M€ 

financiados pela CE, 1,8 M€ pelo IPAD e 0,28 M€ pelo Governo moçambicano) e inclui 

um “pacote” para o Reforço do Estado de direito, cuja implementação começou em 

2010. 

4.4.2 Cooperação entre Portugal e Moçambique 

Reflectindo a intenção de alinhar a Cooperação Portuguesa com o calendário do 

PARPA II, o PIC foi inicialmente elaborado para cobrir o período 2007-2009. Mas, 

como o PARPA II foi prorrogado por mais um ano, ambos os Governos concordaram 

em estender o PIC por mais um ano, terminando em 2010. O envelope financeiro 

inicial foi de 42 M€, mas, incluindo 2010, ascendeu a 50 M€. 

No PIC 2007-2009/10 a ênfase foi colocada nos mecanismos multilaterais de apoio a 

Moçambique. Estes incluem o apoio orçamental, a participação no Fundo de Apoio ao 

Sector da Educação (FASE) e o Fundo Comum para a Estatística. O objectivo era 

melhorar o alinhamento com as prioridades, sistemas e procedimentos de 

Moçambique. 

O PIC 2007-2009/10 representou um esforço para uma maior concentração sectorial e 

geográfica da ajuda. Geograficamente, a Cooperação Portuguesa concentrou-se nas 

províncias de Maputo (Sul), Sofala (Centro) e Nampula (Norte). Quanto aos sectores, 

foram definidos como eixos prioritários: 

Eixo 1: Boa Governação, participação e democracia (30%), incluindo o apoio à 

Administração do Estado e a cooperação Técnico-Policial. Principais projectos: 

• Cooperação Técnico-Policial: projecto que visa reforçar as capacidades 

técnicas e operacionais da Polícia de Moçambique, da Direcção Nacional de 

Migrações e do Serviço Nacional de Bombeiros. 
                                                 
18Informação da base de dados ODAmoz.  
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• Apoio ao desenvolvimento da capacidade institucional do Instituto Nacional de 

Estatística, em particular através do apoio ao Fundo Comum de Estatísticas. 

• Apoio às Finanças Públicas, através do PICATFin, visando o desenvolvimento 

de capacidades em diferentes áreas de actividade do Ministério das Finanças e 

serviços relacionados. 

• Apoio ao Arquivo Cinematográfico, com vista a salvaguardar o espólio fílmico 

mantido pelo Instituto Nacional de Material Audiovisual e de Cinema de 

Moçambique. 

• Apoio ao Orçamento: Portugal é um dos 19 parceiros que prestam apoio ao 

Orçamento de Moçambique (4,5 MUSD para o período 2007-2009). 

Eixo 2: Desenvolvimento Sustentável e Redução da Pobreza (60%), com o apoio 

concentrado nas áreas da Educação e do Desenvolvimento Sociocomunitário, em 

particular: 

• Formação profissional, incluindo o apoio à implementação e expansão do 

sistema de formação profissional e à criação de um Centro de Formação 

Profissional para Professores. 

• Apoio ao Fundo de Apoio ao Sector da Educação (FASE). 

• Desenvolvimento Rural da linha costeira de Cabo Delgado, um programa 

desenvolvido pela Fundação Aga Khan, por um período de 20 anos, cobrindo a 

área de Cabo Delgado (Norte), onde os índices de pobreza são particularmente 

elevados. Foi co-financiado pelo IPAD em 2007-2010. 

• Reabilitação do Parque Nacional da Gorongosa, um programa desenvolvido 

pela Fundação Carr. A Cooperação Portuguesa está envolvida na construção do 

Centro de Educação Comunitária do Parque Nacional, direccionado para a 

educação de quinze comunidades locais com vista à protecção do ambiente e da 

saúde. 

Eixo 3: Cluster da Ilha de Moçambique (10%): Trata-se de um programa integrado, 

para apoiar a iniciativa do Governo de Moçambique para o desenvolvimento 

sustentável da Ilha de Moçambique e da vizinha costa continental. O objectivo é a 

recuperação do património arquitectónico e cultural e a promoção de actividades 

capazes de gerar rendimentos para os habitantes. O Plano Director para a Ilha foi 

apresentado em Fevereiro de 2010 e serve de quadro de coordenação para os 

diferentes actores envolvidos – internacionais, nacionais, regionais e locais – nas 

várias actividades relacionadas com a recuperação do património. Juntamente com o 
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Japão, a Holanda, a UCCLA19 e a UNESCO, a Cooperação Portuguesa está envolvida 

na reconstrução da Fortaleza de São Sebastião na Ilha. Contribui, ainda, para outras 

actividades através de Fundos Fiduciários. 

4.4.3 APD de Moçambique 

Em 2010, a APD total a Moçambique atingiu 85 M€, dos quais cerca de 71 M€ 

corresponderam a ajuda a programas/produtos, que incluiu o apoio orçamental, linhas 

de crédito e apoio a projectos multilaterais. Aquele total de APD representou um 

aumento de 75% em relação ao montante de 2009, que também incluiu 31,5 M€ de 

ajuda a programas/produtos e representou um aumento significativo relativamente a 

2008. Se for deduzida a ajuda a programas/produtos, a APD de 2010 ascende a 14,2 

M€, um nível ligeiramente abaixo da média dos últimos cinco anos (15,5 M€, Gráfico 

4.4.1).  

 

A distribuição sectorial da APD a Moçambique, excluindo a ajuda a 

programas/produtos (Gráfico 4.4.2 e Quadro 4.4.1), indica uma enorme importância do 

sector da Educação, que representa 55% do total da ajuda ao país em 2010 (cerca de 

49% em anos anteriores).  

As Outras Infra-estruturas e serviços sociais, que incluem o desenvolvimento 

sociocomunitário, têm representado uma parcela mais volátil, situando-se em 19% em 

2010. O sector do Governo e sociedade civil aumentou entre 2007 e 2009, passando 

de 13% para 16%, mas em 2010 foi responsável por apenas 7,5% da APD. O apoio a 

                                                 
19 União das Capitais dos Países de Língua Portuguesa. 

Fonte: IPAD. 
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Sectores de Produção representou uma percentagem que, em média, se situou nos 

2% e a ajuda a Infra-estruturas Económicas representou apenas 1%. 

Nos últimos anos, foram canalizados montantes significativos de APD portuguesa a 

Moçambique através da ajuda a programas/produtos, reflexo da utilização 

crescente, por parte de Portugal, de canais multilaterais para o seu apoio bilateral a 

Moçambique (por exemplo, a contribuição para o programa FASE no sector da 

Educação), bem como o apoio orçamental e as linhas de crédito. Em 2009 e 2010, 

como já mencionado, a ajuda a programas/produtos foi de 31,5 M€ e 71 M€, 

respectivamente. 

 

 

O PIC 2011-2014 está em fase de elaboração. No âmbito do novo PIC, os sectores 

prioritários serão educação, governo e sociedade civil e ajuda a programas e ajuda 

sob forma de produtos (apoio ao orçamento e linhas de crédito). 

Fonte: IPAD. 
* Excluindo a ajuda a programas/produtos e operações da dívida. 
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Quadro 4.4.1 Distribuição sectorial da APD a Moçambique, 2007-2010 (Milhares € e %) 

Sectores 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 

I Infra-estruturas e serviços 
sociais 

dos quais: 

Educação 

Saúde 

Governo e sociedade civil 

Outras infra-estruturas e serviços 

 

12 047 

 

7 095 

142 

1 893 

2 442 

 

82.1 

 

48.4 

1.0 

12.9 

16.6 

 

13 440 

 

7927 

98 

2042 

3273 

 

82.9 

 

48.9 

0.6 

12.6 

20.2 

 

14 284 

 

8 686 

239 

2 747 

2 446 

 

82.4 

 

50.1 

1.4 

15.8 

14.1 

 

11 965 

 

7 820 

141 

1 074 

2 757 

 

83.2 

 

54.4 

1.0 

7.5 

19.2 

II Infra-estruturas económicas 

das quais 

Comunicações 

768 

 

729 

5.2 

 

5.0 

164 

 

50 

1.0 

 

0.3 

185 

 

88 

1.1 

 

0.5 

151 

 

48 

1.1 

 

0.3 

III Sectores produtivos 

dos quais: 

Agricultura  

Indústria e minas 

114 

 

86 

27 

0.8 

 

0.6 

0.2 

374 

 

322 

44 

2.3 

 

2.0 

0.3 

1 096 

 

1 096 

- 

6.3 

 

6.3 

- 

296 

 

265 

17 

2.1 

 

1.8 

0.1 

IV Multissector/transversal 1 029 7.0 1 075 6.6 1228 7.1 1 239 8.6 

VII-X Outros* 

dos quais: 

Ajuda Humanitária 

Custos administrativos 

715 

 

28 

169 

4.9 

 

0.2 

1.2 

1 168 

 

326 

306 

7.2 

 

2.0 

1.9 

547 

 

- 

374 

3.2 

 

- 

2.2 

723 

 

- 

503 

5.0 

 

 

3.5 

Total* 14 673 100 16 221 100 17 340 100 14 373 100 

V Ajuda a Programas e produtos 1 126  1 190  31 491  70 848  

VI Operações da dívida -  -  -  -  

Total geral 15 799  17 410  48 831  85 221  

Fonte: IPAD 

* Excluindo a ajuda a programas/produtos e operações da dívida. 
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4.5 São Tomé e Príncipe 

4.5.1 Principais indicadores e contexto  

São Tomé e Príncipe ocupa uma área de 1.001 km2, distribuídos por 2 ilhas principais 

distanciadas entre si 140 km e localizadas a cerca de 250 e 225 km, respectivamente, 

da costa noroeste do Gabão. A população é estimada em cerca de 163.000 

habitantes. O português é a língua oficial, co-existindo com dialectos locais. A Ilha de 

S. Tomé é formada por seis distritos administrativos, enquanto a ilha do Príncipe é 

uma Região Autónoma com um único distrito. O país ocupa a posição 127, num total 

de 169 países, no Índice de Desenvolvimento Humano (2010). 

Na sequência de um acordo com a Nigéria e do estabelecimento de uma "Zona de 

Desenvolvimento Conjunto" para a exploração do petróleo em águas reivindicadas 

pelos dois países, São Tomé e Príncipe deverá obter receitas significativas, tanto do 

processo de licitação como do de produção, se as reservas de petróleo na zona 

corresponderem às expectativas. 

O objectivo principal da política de desenvolvimento do Governo é o combate à 

pobreza. Os principais objectivos, tal como estabelecidos na Estratégia Nacional de 

Redução da Pobreza (ENRP), adoptada em 2002 e revista em 2004, foram: 

• Reduzir a 50%, até 2010, a percentagem da população que vive em situação de 

pobreza (53,8%) e para menos de 1/3 até 2015; 

• Atingir, em 2015, o acesso universal aos serviços sociais básicos e melhorar a 

qualidade de vida da população; 

• Reduzir as diferenças sociais e de género entre os distritos e entre estes e a 

Região Autónoma do Príncipe. 

Para atingir estes objectivos, a ENRP foi construída em torno dos seguintes eixos: 

• Reforma das instituições públicas, desenvolvimento de capacidades e melhoria 

da governação; 

• Aceleração do crescimento económico e melhor distribuição do rendimento; 

• Aumento das oportunidades e diversificação do rendimento para os pobres; 

• Desenvolvimento dos recursos humanos e melhoria do acesso aos serviços 

sociais básicos; 

• Mecanismos de acompanhamento e avaliação. 

São Tomé e Príncipe tem obtido ajuda externa de vários doadores. Ao nível bilateral, 

Portugal é o maior doador. Além da tradicional ajuda ao desenvolvimento, em Janeiro 
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de 2010, foi assinado um Acordo de Cooperação Económica, apoiado numa 

facilidade de crédito de 25 M€, com o objectivo de reforçar a estabilidade financeira e 

criar as condições para o investimento estrangeiro20. Foi também estabelecida uma 

linha de crédito de 50 M€ destinada à aquisição de bens, serviços e equipamentos em 

Portugal.  

O segundo maior doador bilateral é Taiwan, com programas de cooperação nas áreas 

da saúde, infra-estruturas, água, formação profissional e agricultura. Outros doadores 

bilaterais incluem a França, Alemanha, Espanha, Japão, África do Sul, Angola, Brasil, 

EUA e Nigéria. Os maiores contribuintes multilaterais são o Banco Mundial, a CE (com 

apoio a infra-estruturas de transporte), o Banco Africano de Desenvolvimento (BAfD) e 

o PNUD. 

4.5.3 Cooperação entre Portugal e São Tomé e Príncipe 

O PIC 2008-2011 teve em conta as prioridades definidas pelas autoridades de S. 

Tomé e Príncipe na ENRP e as prioridades de Portugal, tal como definidas na Visão 

Estratégica de 2005. Além do apoio a sectores-chave, a ajuda também foi canalizada 

através de mecanismos multilaterais e, sempre que possível, bi-multilaterais. O 

envelope financeiro indicativo foi fixado em 45 M€. 

As prioridades da cooperação foram: 

Eixo 1: Boa Governação, Participação e Democracia (18%), incluindo as seguintes 

áreas de capacitação institucional: 

• Justiça, incluindo a formação de juízes, o desenvolvimento de capacidades de 

Investigação Criminal da Polícia e assistência técnico-legal aos Tribunais e ao 

Ministério da Justiça21. 

• Finanças Públicas, com o apoio ao Ministério das Finanças através do 

Programa Integrado de Cooperação e Assistência Técnica (PICATFin). 

• Cooperação Técnico-Militar, através de programas-quadro. Em 2007-2010 

cobriu as seguintes acções: 

                                                 
20 O Acordo de Cooperação Económica entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2010. Estipulou-se uma taxa 
de câmbio de 1 Euro = 24.500 Dobras. O Acordo visa reforçar a estabilidade económica e financeira do 
país para garantir condições adequadas para o comércio externo e investimento.  
21 No quadro dos PIC anteriores, a área da Justiça tinha sido objecto de intensa cooperação, com apoio à 
reforma da legislação (Código Penal, Código de Processo Penal, Direito Prisional e legislação do 
Ministério Público), formação de juízes e outros oficiais de justiça no Centro de Estudos Judiciais, 
assistência técnica ao Ministério da Justiça, Tribunais, Ministério Público e outros serviços. No entanto, 
desde 2006 a cooperação neste domínio tem vindo a abrandar devido a atrasos na aprovação da nova 
legislação. 
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• Desenvolvimento de capacidades nos escalões superiores da Defesa e das 

Forças Armadas. 

• Apoio à Engenharia Militar para construção de infra-estruturas militares. 

• Apoio à Guarda Costeira e à criação de uma Autoridade Marítima. 

• Assistência médica e hospitalar em Portugal, a quadros permanentes das 

Forças Armadas, sempre que esses cuidados não estejam disponíveis 

localmente. 

• Cooperação Técnico-Polícial, com o objectivo de: 

• Apoiar a capacitação da Polícia nas áreas da prevenção e luta contra a 

criminalidade. 

• Facultar à Polícia de São Tomé e Príncipe capacidades técnico-

operacionais específicas. 

• Desenvolver capacidades de planeamento e monitorização. 

• Formação para a segurança e respeito da lei, incluindo as fronteiras 

marítimas. 

• Formação da Protecção Civil. 

• Apoio técnico especializado. 

Eixo 2: Desenvolvimento Sustentável e Redução da Pobreza (82%): Apoio 

fornecido através de diferentes modalidades, incluindo assistência técnica, parcerias 

entre instituições similares, parcerias público-privadas e apoio à sociedade civil. As 

principais intervenções incluem: 

• Educação, com apoio principalmente dirigido a: 

• Ensino secundário, em particular o projecto ESCOLA +: Educação para 

Todos, uma parceria entre o IPAD, o Instituto Marquês de Valle Flor e o 

Ministério da Educação de São Tomé e Príncipe, dirigido à formação de 

professores, gestores escolares, alunos e pessoal responsável pelo sector 

da Educação ao nível nacional. 

• Ensino Superior, em particular ao nível da pós-graduação, através de 

bolsas de estudos, tanto em S. Tomé e Príncipe como em Portugal (Ensino 

Geral, Militar, Policial e Judicial). 

• Saúde, com a extensão do Projecto Saúde para Todos, a todo o território e 

alargamento à medicina especializada22 (Saúde para Todos – Especialidades), 

Telemedicina e assistência médica em Portugal (evacuados). 

                                                 
22 Este projecto, que começou em 2005, foi realizado em parceria com o Ministério da Saúde de São 
Tomé e Príncipe e contribuiu para uma melhoria dos indicadores de saúde do país. 
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• Desenvolvimento Sociocomunitário, incluindo: 

• O desenvolvimento de uma rede de protecção social virada essencialmente 

para a formação profissional (através de uma parceria entre os Ministérios 

do Trabalho e da Solidariedade Social de ambos os países e a Santa Casa 

da Misericórdia de S. Tomé e Príncipe). 

• Projecto Integrado de Emprego e Formação Profissional, vocacionado para 

desempregados jovens e à procura do 1.º emprego com uma preocupação 

de criação de auto-emprego. 

• Projecto Descentralizado de Segurança Alimentar, que tem por objectivo o 

reforço das capacidades de produtividade, transformação e valorização dos 

produtos agrícolas, bem como das infra-estruturas 

• Ambiente e ordenamento do território, implementação de um projecto de 

gestão de resíduos sólidos na cidade de S. Tomé e apoio na elaboração da 

candidatura da Ilha do Príncipe a Reserva da Biosfera da Unesco.  

4.5.3 APD de S. Tomé e Príncipe 

A APD total para S. Tomé e Príncipe atingiu cerca de 20 M€ em 2010, quase o dobro 

dos anos anteriores, que se situam na faixa de 9-10 M€/ano. Este aumento ficou a 

dever-se à utilização da linha de crédito concessional no valor de 9,9 M€. Se esta 

modalidade de ajuda for excluída, a APD de 2010 fica ligeiramente abaixo da de 2009, 

mas ao nível da dos anos anteriores (Gráfico 4.5.1). 

 

O Gráfico 4.5.2 e o Quadro 4.5.1 mostram a distribuição sectorial da ajuda de Portugal 

a S. Tomé e Príncipe (excluindo a ajuda a programas/produtos e operações da dívida). 

Fonte: IPAD. 
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Em 2010, 47% da APD foi para a Educação e 20% para o sector da Saúde. O apoio 

ao Governo e sociedade civil representou 11% e a ajuda a Outras Infra-estruturas 

e Serviços Sociais 9%. Em conjunto, o apoio a Infra-estruturas e Serviços Sociais 

representou mais de 90% da APD portuguesa. Isto está de acordo com a distribuição 

sectorial nos últimos anos mas, até 2007, o apoio a sectores sociais representava 

cerca de 75% enquanto o apoio a Infra-estruturas Económicas representava uma 

quota a dois dígitos. 

A grande parcela da ajuda dirigida ao sector da Educação é o reflexo do projecto 

"ESCOLA +: Educação para Todos", que envolveu um montante significativo de APD. 

Também o apoio ao sector da Saúde representa uma grande parte da ajuda 

portuguesa devido ao projecto "Saúde para Todos" que alargou o seu âmbito de 

acção, estendendo-se aos cuidados especializados (Saúde para todos – 

Especialidades) e à Telemedicina. 

 

Fonte: IPAD. 
* Excluindo a ajuda a programas/produtos e operações da dívida. 
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Quadro 4.5.1 Distribuição sectorial da APD a S. Tomé e Príncipe, 2007-2010 (M€ e %) 

Sectores 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 

I Infra-estruturas e serviços sociais 

dos quais: 

Educação 

Saúde 

Governo e sociedade civil 

Outras infra-estruturas e serviços 

7 229 

 

3 653 

1 512 

- 

1 214 

75.7 

 

38.3 

15.8 

- 

12.7 

8 413 

 

4 343 

1 143 

1 504 

1 370 

91.3 

 

47.1 

12.4 

16.3 

14.9 

9 548 

 

5 374 

1 419 

1377 

1 347 

92.2 

 

51.9 

13.7 

13.3 

13.0 

8 741 

 

4 557 

1 873 

1 092 

895 

91.1 

 

47.5 

19.5 

11.4 

9.4 

II Infra-estruturas económicas 

das quais: 

Transporte 

1 220 

 

950 

12.8 

 

9.9 

243 

 

112 

2.6 

 

1.2 

159 

 

52 

1.5 

 

0.5 

253 

 

36 

2.6 

 

- 

III Sectores produtivos 

dos quais 

Agricultura  

Turismo 

97 

 

6 

57 

1.0 

 

0.0 

0.6 

38 

 

6 

32 

0.4 

 

0.0 

0.3 

6 

 

6 

- 

0.0 

 

0.0 

- 

72 

 

67 

5 

0.8 

 

0.7 

- 

IV Multissector/transversal 196 2.1 129 1.4 119 1.1 159 1.7 

VII-X Outros* 

dos quais 

Custos Administrativos 

807 

 

82 

8.5 

 

0.9 

396 

 

311 

4.3 

 

3.4 

524 

 

370 

5.1 

 

3.6 

365 

 

364 

3.8 

 

3.7 

Total* 9 549 100 9 219 100 10 356 100 9 590 100 

V Ajuda a Programas e produtos -15  -10  281  9 819  

VI Operações da dívida -  -  -  -  

Total geral 9 534  9 209  10 637  19 409  

Fonte: IPAD. 

* Excluindo a ajuda a programas/produtos e operações da dívida. 
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4.6 Timor-Leste 

4.6.1 Principais indicadores e contexto 

Timor-Leste ocupa uma área de 15.000 km2. O território é composto por 13 distritos 

administrativos na parte oriental da ilha de Timor e nas ilhas adjacentes de Atauro e 

Jaco, além de um enclave na parte ocidental de Timor, Oecussi. A população é de 

1.080.742 (2008). O Português e o Tétum são as duas línguas oficiais; o Bahasa 

Indonésio (obrigatório durante a ocupação indonésia) e o Inglês também são 

utilizados. A agricultura é uma actividade importante e os principais produtos agrícolas 

incluem café, arroz, milho, mandioca, batata-doce, soja, manga, banana e baunilha. 

Em 2009, a produção de petróleo atingiu 96.270 bbl/dia (estimativa). Actualmente, o 

sector do petróleo tem um papel fundamental na economia timorense, representando 

cerca de 80-90% do PIB e mais de 90% das receitas do Estado. O país ocupa a 

posição 120, em 169 países, no Índice de Desenvolvimento Humano (2010). 

No contexto das estratégias de desenvolvimento de Timor-Leste foram estabelecidos 

dois objectivos principais: 

• Reduzir a pobreza em todos os sectores e regiões do país; 

• Incentivar um crescimento económico equilibrado e sustentável, com vista a 

melhorar a saúde, a educação e o bem-estar do país. 

Para alcançar estes dois objectivos, o Governo timorense definiu uma estratégia 

nacional de desenvolvimento que está contida nos seguintes documentos de política: 

i) O Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN), com uma Visão do 

Desenvolvimento até 2020 para responder às necessidades identificadas, em 

especial a luta contra a pobreza. O Plano é implementado através de planos de 

acção de cinco anos. 

ii) O Programa de Estabilidade (PE), definido com o objectivo global de 

restaurar e manter a segurança em todo o país, envolvendo no processo as 

comunidades e autoridades locais. 

iii) Programas de Investimento Sectoriais (SIP), elaborados desde 2003 para 

cada um dos principais sectores para enquadrar os programas de ajuda 

financiados pelos parceiros de Timor-Leste. 

Timor-Leste aderiu à ONU em 27 de Setembro de 2002, após um período em que a 

Administração Transitória das Nações Unidas em Timor-Leste (UNTAET) teve um 

papel importante no reforço das instituições. Essas funções foram assumidas pela 

Missão das Nações Unidas de Apoio a Timor-Leste (UNMISET) no período 2002-2004. 
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Os doadores multilaterais incluem o Banco Asiático de Desenvolvimento (BAsD) e o 

Banco Mundial, que têm concedido subvenções através do Fundo Fiduciário para 

Timor-Leste (TFET), bem como a CE. Ao nível bilateral, a Austrália é actualmente o 

principal parceiro, seguida por Portugal. 

Em 20 de Maio de 2002, Timor-Leste aderiu à Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP), tornando-se o seu oitavo membro. O facto de Timor-Leste ter 

escolhido entrar para a CPLP no dia da independência atesta a importância que o 

novo Estado – que escolheu o Português, ao lado do Tétum, como língua oficial – 

atribui a esta Comunidade. 

4.6.2 Cooperação entre Portugal e Timor-Leste 

A cooperação entre Portugal e Timor-Leste começou em 1999 com base em laços 

históricos e na necessidade de ajuda humanitária. As áreas de intervenção foram 

definidas em conjunto. No período 1999-2010 Portugal contribuiu com 497,5 M€ com o 

objectivo de reduzir a pobreza e melhorar as condições de vida da população, bem 

como de aprofundar a identidade do povo timorense, nomeadamente através da língua 

e da cultura. 

Nos últimos anos, a cooperação com Timor-Leste foi enquadrada pelo Programa 

Indicativo de Cooperação (PIC) 2007-2010 que teve em conta as prioridades de 

Portugal, tal como definidas na Visão Estratégica de 2005, as opções feitas pelas 

autoridades timorenses e as actividades de cooperação dos outros doadores. O PIC 

teve um envelope financeiro de 60 M€. No entanto, a APD de Portugal a Timor-Leste 

excedeu esse valor, devido a intervenções que não foram incluídas no PIC. É o caso, 

por exemplo, da participação de Portugal na Força de Manutenção da Paz, dentro da 

UNMIT (Missão das Nações Unidas em Timor). 

As principais áreas de intervenção no PIC 2007-2010 foram: 

Eixo 1: Boa Governação, Participação e Democracia, incluindo: 

• Apoio aos processos eleitorais, com o objectivo de contribuir para a 

construção da democracia e o reforço do Secretariado Técnica das Eleições 

(STAE) e da Comissão Nacional de Eleições. 

• O desenvolvimento de capacidades em várias áreas da Governação através 

de consultoria e cooperação técnica com diferentes Ministérios. 

• Cooperação na área da Justiça, visando a capacitação do Ministério da 

Justiça e do sistema judiciário. Neste contexto, Portugal interveio tanto ao nível 
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bilateral como multilateral, nomeadamente através do Programa do PNUD 

"Fortalecimento do Sistema de Justiça em Timor-Leste". 

• Cooperação Técnico-Militar, direccionada para a reorganização e formação 

das Forças Armadas de Timor-Leste. 

Eixo 2: Desenvolvimento Sustentável e Redução da Pobreza, incluindo: 

• Projecto de Consolidação da Língua Portuguesa. Cerca de 60 M€ foram 

atribuídos a este projecto desde o seu início. Entre 2009 e 2011 o apoio foi de 

14,3 M€. O projecto está a ser implementado pelo IPAD em parceria com o 

Ministério da Educação timorense e com apoio técnico-científico da ESE-PP23. 

• Escola Portuguesa de Díli (EPD), que ministra o ensino pré-escolar, primário 

e secundário. Em 2010, foram abertos quatro pólos da EPD nos distritos de 

Maliana, Same, Baucau e Oecussi, por solicitação das autoridades timorenses. 

• Universidade Nacional de Timor-Leste, com o objectivo de melhorar a 

qualidade do ensino superior. 

• Bolsas de estudo, com vista a proporcionar aos timorenses educação e 

formação em Portugal e em Timor-Leste. 

• O sector da comunicação social, para aumentar o acesso dos timorenses à 

rádio e televisão públicas, incluindo a instalação de seis novos emissores 

TV/rádio e o apoio à implementação de um serviço público de qualidade. 

• Desenvolvimento Rural, com o objectivo de contribuir para o desenvolvimento 

da agricultura timorense, a segurança alimentar e a luta contra a pobreza. 

• Desenvolvimento sociocomunitário e formação profissional, financiados e 

implementados pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (MTSS) 

de Portugal, através de projectos integrados. 

Eixo 3: Cluster de Cooperação: "Mós Bele" (Nós Podemos): Com este Cluster, 

pretendeu-se desenvolver intervenções integradas de cooperação, implementadas por 

diferentes entidades dentro de um quadro comum, a fim de aumentar a 

sustentabilidade, visibilidade e impacto de longo prazo dessas intervenções. O Cluster 

abrange as áreas geográficas de Ermera e Liquiçá, onde o Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Rural em Timor-Leste (PADRTL) está também a ser implementado24. 

                                                 
23 Escola Superior de Educação – Politécnico do Porto. 
24 Note-se que o Cluster foi o primeiro projecto de APD a obter a Certificação do Sistema de Gestão, uma 
certificação de acordo com a referência de qualidade NP EN ISO 9001:2008. 
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O PIC 2007-2010 chegou ao fim em Dezembro de 2010 estando um novo documento 

de estratégia em preparação. Espera-se que dê continuidade às intervenções 

anteriores. 

4.6.3 APD de Timor-Leste 

A APD de Timor-Leste em 2010 foi de cerca de 25 M€, um valor semelhante ao de 

2009 mas abaixo dos níveis alcançados em 2006-2008 (Quadro 4.6.1). 

 

Timor-Leste tem sido um dos principais beneficiários da APD portuguesa. Após o 

período de transição de 1999-2002, quando a ajuda portuguesa a Timor-Leste 

alcançou valores anuais na faixa de 60 a 80 M€, a APD anual passou a situar-se num 

valor médio de 30 M€. Até recentemente, Portugal foi o maior doador, tendo sido 

ultrapassado pela Austrália. A CE é o terceiro maior doador. 

O Gráfico 4.6.2 e o Quadro 4.6.1 mostram a distribuição sectorial da ajuda portuguesa 

a Timor-Leste. O apoio a Infra-estruturas e Serviços Sociais foi responsável por 

uma porção muito grande da APD bilateral – em 2010, como nos dois anos anteriores, 

ultrapassou os 90%. O sector da Educação representou 42%, em comparação com 

uma participação média de 30-35% nos anos 2007-2008. O apoio ao Governo e 

sociedade civil é também muito importante, responsável por 42% em 2010, contra 

uma média de 47% nos anos 2007-2009. No entanto, uma parte significativa da APD 

para o sector do Governo e sociedade civil corresponde à contribuição de Portugal 

para a Missão da ONU em Timor-Leste e para o programa do PNUD no sector da 

Justiça. O apoio a outros sectores sociais representou 7%, uma percentagem idêntica 

à verificada nos anos anteriores. 

Fonte: IPAD. 
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Quadro 4.6.1 Distribuição sectorial da APD a Timor-Leste – 2007-2010 (Milhares € e %) 

Sectores 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 

I Infra-estruturas e serviços sociais 

dos quais: 

Educação 

Governo e sociedade civil 

Outras infra-estruturas e serviços 

28 685 

 

10 257 

15 891 

2 077 

84.2 

 

30.1 

46.6 

6.1 

25 269 

 

9 415 

13 765 

1 852 

93.5 

 

34.8 

50.9 

6.9 

22 957 

 

10 052 

10 918 

1 612 

92.3 

 

40.4 

43.9 

6.5 

23 293 

 

10 785 

10 570 

1 677 

91.6 

 

42.4 

41.6 

6.6 

II Infra-estruturas económicas 

das quais: 

Comunicações 

957 

 

468 

2.8 

 

1.4 

133 

 

39 

0.5 

 

0.1 

325 

 

225 

1.3 

 

0.9 

326 

 

252 

1.3 

 

0.9 

III Sectores Produtivos 

dos quais: 

Agricultura  

281 

 

220 

0.8 

 

0.6 

383 

 

339 

1.4 

 

1.3 

395 

 

395 

1.6 

 

1.6 

311 

 

310 

1.2 

 

1.2 

IV Multissector/transversal 3 836 11.3 281 1.0 707 2.8 528 2.1 

VII-X Outros* 

Dos quais: 

Custos administrativos 

312 

 

90 

0.9 

 

0.3 

964 

 

364 

3.6 

 

1.3 

488 

 

430 

2.0 

 

1.7 

954 

 

948 

3.8 

 

3.7 

Total* 34 071 100 27 030 100 24 872 100 25 412 100 

V Ajuda a programas e produtos -  -  -  -  

VI Operações da dívida -  -  -  -  

Total geral 34 071  27 030  24 872  25 412  

Fonte: IPAD. 

 *Excluindo a ajuda a programas/produtos e operações da dívida. 

Fonte: IPAD. 
* Excluindo a ajuda a programas/produtos e operações da 


