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APRESENTAÇÃO
A par do comércio e do diálogo político, a cooperação é o terceiro
grande pilar em que se baseiam as relações entre a União
Européia e a América Latina. Uma cooperação que procura alcan-
çar objetivos claramente definidos de comum acordo entre as
partes. Desde a Reunião de Cúpula de Guadalajara, em Maio de
2004, a coesão social, o multilateralismo e a integração regional
ocupam um lugar fundamental nas relações entre as duas regiões.
Se somarmos outros componentes mais tradicionais na ajuda ao
desenvolvimento, a União Européia consagra cerca de quinhentos
mi-lhões de euros por ano à América Latina. Existem numerosas
monografias específicas e bibliografia em geral sobre os fluxos
comerciais ou as relações políticas entre os países que compõem
a União Européia e os da América Latina. A nível acadêmico
porém, especialmente nos cursos e na formação de recursos
humanos em vários niveis, ministrados nas instituições de ensino
universitario e outros, há um déficit programático e curricular refe-
rente ao item cooperação.

Esta publicação nasce com a vocação de preencher esse espaço
vazio, de oferecer, como o seu próprio nome indica, um guia que
permita ao estudante, ao acadêmico ou ao profissional do desen-
volvimento, em qualquer das suas formas, penetrar no mundo da
cooperação entre a Europa e a América Latina, compreender as
suas razões e o seu funcionamento e, posteriormente, aprofundar
suas propostas concretizando petições em formato eletrônico dis-
ponivel na rede de acesso mundial e que conduzem aos documen-
tos de base para cada caso. Quanto mais não fosse por esta últi-
ma razão, mereceria este guia ter sido publicado. 

Os autores possuem uma longa experiência no campo da coope-
ração em geral e com a América Latina em particular, assim como
na docência universitária. Não posso deixar de me congratular e
de os felicitar por esta iniciativa que contribuirá, sem dúvida algu-
ma, para que a cooperação entre a UE e a América Latina ocupe
o lugar que merece nos estudos universitários e para a criação de
cursos específicos que ponham esta atividade dentro da rede aca-
dêmica e social das relações internacionais do século XXI.

Fernando Cardesa
Diretor para a América Latina 

Serviço de Cooperação EuropeAid
Comissão Européia
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INTRODUÇÃO
Não se poderia começar esta publicação de outra maneira senão
mostrando a configuração institucional vigente na União Européia
e a sua evolução histórica. O primeiro capítulo apresenta de uma
forma clara e concisa as diversas instituições da União e os meca-
nismos interinstitucionais que permitem o seu funcionamento bem
como um relato da evolução dos seus mais de cinquenta anos de
história. Deu-se uma importância especial ao campo da coopera-
ção para o desenvolvimento e às relações exteriores.

Em seguida, explicam-se as bases jurídicas e orçamentais que
permitem à UE ser o primeiro contribuinte do planeta no domínio
da cooperação e enumeram-se os campos prioritários desta ativi-
dade. A sua articulação programática nas diferentes regiões do
mundo e o processo de tomada de decisões na instituição gesto-
ra desta ajuda, a Comissão Européia, ocupam os dois capítulos
seguintes, com uma particular atenção dada à reforma da assis-
tência externa, lançada pela referida instituição em 2001.

A descrição da cooperação entre a UE e a América Latina consti-
tui um dos eixos fundamentais deste guia. A situação relativa a
cada uma das três grandes regiões nas quais o continente cami-
nha para a integração, associada a uma breve descrição do esta-
do das relações políticas, comerciais e de cooperação entre a UE
e cada uma delas permitirá ao leitor enquadrar devidamente qual-
quer atividade bilateral, tanto nos terrenos mais clássicos da luta
contra a pobreza como noutros setores mais inovadores como o
desenvolvimento das novas tecnologias. São igualmente descritos
os chamados programas regionais que veiculam uma boa parte da
cooperação européia na América Latina. 

O outro grande eixo é constituído por uma ampla introdução aos
métodos de cooperação utilizados pelos grandes doadores inter-
nacionais, entre os quais a União Européia. O apoio orçamental, a
abordagem setorial e, sobretudo, o ciclo completo do projeto de
cooperação, a variante mais utilizada na América Latina, aparecem
pela primeira vez numa publicação que não se dirige a funcioná-
rios e gestores de organismos internacionais. Cada fase do referi-
do ciclo é descrita de maneira compreensível para quem não faz
disso o objeto central ou único do seu trabalho, juntamente com o
método aplicado e a prioridade dos diferentes critérios em jogo.
Pensamos que estas páginas constituirão um importante contribu-
to para o conhecimento universitário das técnicas de cooperação 



mais utilizadas no mundo, para a sua melhor compreensão e para
o impulso do interesse acadêmico pelo mundo da cooperação,
bem como para uma maior oferta de cursos sobre a matéria,
lamentavelmente escassa atualmente.

Como anexos, figuram uma lista detalhada de todos os documen-
tos (acordos, acordos-quadro, documentos de estratégia por país
e região, etc.) que servem de base às relações entre a UE e cada
país da América Latina e um glossário que permitirá ao leitor
mover-se com maior comodidade entre os inúmeros acrônimos
utilizados em monografias e outras publicações da própria UE e de
outros protagonistas neste campo, desde a OCDE até ao Banco
Mundial ou aos organismos especializados das Nações Unidas.
Algumas fichas específicas sobre projetos realizados ou em curso
aumentarão, sem dúvida, a compreensão do leitor em relação a
estas atividades.

Nós, os autores deste guia demos muita importância ao acesso
claro e direto aos documentos citados nas suas páginas. Em lugar
de publicar uma extensa bibliografia de textos difíceis de encon-
trar, preferimos utilizar o formato electrônico que conduz direta-
mente ao documento de referência, seja este um Tratado interna-
cional, um documento de estratégia por país ou um acordo bilate-
ral específico. Na era da Internet, esta é, no momento, a melhor
opção.

Leda Rouquayrol Guillemette
Santiago Herrero Villa



INTRODUÇÃO
O que hoje conhecemos como União Européia nasceu fundamen-
talmente como uma grande aposta de paz numa Europa que se
esforçava por esquecer as profundas marcas causadas por duas
guerras mundiais. 
Em 9 de Maio de 1950, Robert Schuman, ministro francês das
Relações exteriores, pronunciou a hoje famosa Declaração
Schuman, que deu origem à um processo de integração continen-
tal que continua a avançar qualitativa e quantitativamente. A pri-
meira ferramenta escolhida para lançar o processo de integração
foi a partilha de recursos e políticas em torno das duas grandes
matérias-primas estratégicas da época. Nasceu assim, em 1951,
com a assinatura do Tratado de Paris que entrou em vigor em 1952,
a CECA (Comunidade Européia do Carvão e do Aço) que já dis-
punha de uma Alta Autoridade transnacional, dotada de capacida-
de para a tomada de decisões na matéria, acima dos governos dos
seis Estados fundadores. Acreditava Schuman que esta comunida-
de das matérias estratégicas evitaria uma nova guerra entre a
França e a Alemanha. Além destes países, uniram-se à CECA a
Itália, a Bélgica, os Países Baixos e o Luxemburgo. Em 1957, estes
mesmos países ampliaram os seus horizontes de colaboração e
assinaram o Tratado de Roma que instituiu a Comunidade
Econômica Européia, concebida tento em vista a formação de uma
união aduaneira entre os Seis e a definição de uma série de polí-
ticas comuns que seriam decididas e geridas pelas instituições de
que este tratado se dotava. Nascia também, com os mesmos fins
e os mesmos participantes, a Comunidade Européia da Energia
Atômica (EURATOM). 

Em 1967, deu-se a chamada fusão dos executivos pela qual a
Comissão Européia se converte na única instituição responsável
pela execução dos três tratados e começa-se a falar das
Comunidades Européias, nomenclatura que se manteria até que
com o Tratado de Maastricht, em 1992, se constituiu juridicamen-
te a União Européia. Entretanto, os Seis tinham-se convertido em
Doze com as adesões do Reino Unido, Irlanda e Dinamarca em
1973, Grécia em 1981, Portugal e Espanha em 1986. A primeira
modificação importante dos tratados fundadores produziu-se em
1987 com a adoção do Ato Único Europeu1 que possibilitou a 
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consecução, em 1992, do Mercado Único Europeu, um enorme
esforço que requereu a elaboração e aprovação de mais de trezen-
tas normas jurídicas destinadas a restabelecer e possibilitar na
prática as quatro liberdades fundamentais de circulação referentes
a pessoas, capitais, mercadorias e serviços por todo o território da
UE. Estas liberdades de base do Tratado de Roma tinham sido afe-
tadas como consequência da proliferação de respostas protecio-
nistas nacionais em reação à crise dos anos setenta, resultante do
primeiro choque petrolífero em 1973. 

Em 1995, a Áustria, a Finlândia e a Suécia aderiram à União
Européia. Em 1999, doze dos Quinze deram mais um passo para a
integração ao criarem a União monetária e ao substituírem as
moedas nacionais pelo Euro, a moeda comum européia que entrou
em circulação física a 1 de Janeiro de 2002. A 1 de Maio de 2004
deu-se a maior ampliação da UE com a entrada da Polônia,
Hungria, República Checa, Eslováquia, Eslovênia, Lituânia, Letônia,
Estônia, Malta e Chipre.

A Bulgária e a Romênia, às quais se juntaram recentemente a
Croácia e a Turquia, mantêm as suas aspirações em entrar na UE.
As demais repúblicas balcânicas surgidas da desintegração da
antiga Iugoslávia também se podem converter, a médio prazo, em
candidatas.

AS INSTITUIÇÕES DA UNIÃO
A Comissão Européia2 executa as decisões políticas da UE, gere
diretamente parte do orçamento comunitário, incluindo a ajuda
exterior, e tem o direito de iniciativa legislativa. É formada por 25
membros ou “comissários”, cada um procedente de um Estado-
Membro, que se comprometem a atuar com total independência em
relação ao país de origem. A Comissão apresenta todo o tipo de pro-
postas ao Conselho e ao Parlamento. É, ao mesmo tempo, a guardiã
dos Tratados e assegura o respeito dos Estados-Membros pela le-
gislação comunitária vigente (diretivas e regulamentos). Em caso de
descumprimento por parte destes últimos, pode-se inclusive impor-
lhes pesadas sanções econômicas. A Comissão é, pois, responsável
pela elaboração de todas as propostas de cooperação (os regula-
mentos de base para cada região ou tema específico) e pela sua
execução, uma vez aprovadas pelo Conselho e pelo Parlamento.

2 http://europa.eu.int
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O Presidente da Comissão é designado por cinco anos por
consenso entre os Chefes de Estado e de Governo dos 25 e é res-
ponsável pela distribuição de competências entre os membros da
Comissão, escolhidos pelos Estados-Membros.

A Comissão está organizada em direções-gerais, cada uma res-
ponsável por uma área concreta de atividade, como a concorrên-
cia, o ambiente ou a pesca, de forma análoga aos ministérios de
qualquer Estado. 

O Conselho de Ministros3 é o verdadeiro órgão legislativo da União
Européia. Reúne-se por setores (Agricultura, Economia e Finanças,
Relações Exteriores, entre outros) e cada um dos Estados-Membros
é representado pelo seu ministro do ramo. Discute e adota (ou rejei-
ta) as propostas da Comissão por maioria qualificada em quase
todos os campos e por unanimidade em alguns particularmente
sensíveis como, por exemplo, os assuntos fiscais ou as relações inter-
nacionais, incluindo a relativamente recente Política Exterior e de
Segurança Comum (PESC) instaurada pelo Tratado de Amsterdam. 

O dia a dia do Conselho compõe-se de diversas reuniões setoriais
dos representantes dos Estados-Membros no chamado Coreper
(Comité de Representantes Permanentes) que, no setor da coope-
ração, controla a execução do orçamento por parte da Comissão.
São também representantes dos Estados-Membros os membros
dos diversos comités de gestão e acompanhamento de todos os
programas geográficos de ajuda exterior, que aprovam as propo-
stas específicas de financiamento dos programas e projetos apre-
sentadas pela Comissão.

Merece particular menção o Conselho Europeu4, que reúne qua-
tro vezes por ano os Chefes de Estado e de Governo dos Estados-
Membros e que estabelece as grandes diretrizes políticas e as
prioridades de atuação para a Comissão e o Conselho. É importan-
te evitar a confusão entre o Conselho Europeu e o Conselho da
Europa, uma organização que não pertence às instituições da
União Européia, que trabalha fundamentalmente no campo dos
direitos humanos e que compreende países que não são membros
da UE, incluindo, por exemplo, a Rússia e a Turquia.

3 http://ue.eu.int 
4 http://ue.eu.int/showPage.asp?lang=pt&id=429&mode=g&name=
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O Parlamento Europeu (PE)5 , eleito por sufrágio universal direto de
cinco em cinco anos desde 1979, foi aumentando os seus poderes
reais com os sucessivos tratados. É composto por 732 eurodeputa-
dos eleitos em cada um dos 25 Estados-Membros, reunidos em gru-
pos políticos e não nacionais. Ainda está longe das tradicionais fun-
ções legislativas dos parlamentos nacionais já que é o Conselho
quem exerce este poder. De qualquer maneira, e apesar da longa
lista de setores em que o chamado procedimento de co-decisão lhe
concede papel co-legislativo com o Conselho, o principal poder do
PE encontra-se na sua capacidade final para aprovar ou bloquear o
orçamento anual da UE (cerca de cem bilhões de euros) e impor a
sua opinião mediante emendas às propostas da Comissão e às posi-
ções dos Estados-Membros. 

Desde a adoção do Tratado de Maastricht, o PE aprova a composi-
ção de cada nova Comissão e pode retirar-lhe a sua confiança, pro-
vocando a nomeação de um novo executivo comunitário. Exerce,
igualmente, o poder de controle sobre a Comissão, mediante as
diversas comissões parlamentares. No campo da ajuda exterior, são
particularmente importantes as comissões de orçamentos (COBU),
de controle orçamental (COCOBU), de desenvolvimento e de rela-
ções exteriores. As duas primeiras complementam o seu papel com
o Tribunal de Contas6 da UE, que aprova e emite críticas anualmen-
te à execução do orçamento comunitário, incluindo as rubricas des-
tinadas à ajuda exterior.

Por último, citemos aqui a capacidade do Parlamento Europeu para
enviar missões à países terceiros com o fim de recolher informações
sobre a situação política interna em caso de conflito e a sua colabo-
ração com a Comissão para a realização das missões de observação
de organização e modo de gerenciamento eleitoral.

O papel das restantes instituições da UE é relativamente modesto no
campo da cooperação para o desenvolvimento. O Comitê Econô-
mico e Social Europeu (CESE)7 é um órgão representativo das for-
ças sociais e econômicas dos Estados-Membros (organizações pa-
tronais, sindicatos e outros representantes da sociedade civil), que
inspirou recentemente a criação de uma instituição homônima no
Brasil. 

5 www.europarl.eu.int
6 www.eca.eu.int
7 www.ces.eu.int
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O Comitê das Regiões (CR)8 reúne representantes das mais de
duzentas regiões que compõem os Estados-Membros. Ambos emitem
pareceres de natureza diversa, sempre com caráter consultivo, que
não são vinculativos ou obrigatórios para as instituições principais.

O Tribunal de Justiça9 dirime os pleitos interinstitucionais e fixa juris-
prudência comunitária na interpretação dos Tratados e na aplicação do
direito derivado dos mesmos. As suas sentenças são de cumprimento
obrigatório em todo o território da UE e delas não cabe recurso.
Normalmente não tem incidência direta nas relações externas da UE
salvo se houver uma denúncia por parte de um agente europeu que
considere que a legislação fundamental da União, ou os seus próprios
direitos, foram lesados pela atuação da Comissão ou do Conselho. 

Por último, vale a pena citar o Banco Europeu de Investimento
(BEI), instituição financeira da UE que pode também agir fora da
União mediante a concessão de empréstimos ou bonificações de
juros. A sua atividade, como a do Banco Mundial, é creditícia, isto é,
em nenhum momento concede subvenções a fundo perdido como
os diversos programas de assistência geridos pela Comissão. Em
alguns casos, porém, o seu papel é muito importante especialmente
tendo em vista o desenvolvimento do setor privado de um país recep-
tor de ajuda comunitária. Entre 2000 e 2003, o BEI financiou projetos
num montante de 1,1 bilhão de euros na América latina.

AMPLIAÇÃO E APRODUNDAMENTO
Nos últimos anos, a UE não cresceu somente quanto ao número de
membros. Reforçou também a sua integração através dos Tratados de
Maastricht (1992)10, de Amsterdam (1997)11, de Nice (2001)12 e, mais
recentemente, através do Tratado que estabelece uma Constituição
para a Europa, aprovado pelos 25 Estados-Membros em Junho de
2004, assinado em Roma a 29 de Outubro do mesmo ano e atualmen-
te em fase de ratificação13. 

8 www.cor.eu.int 
9 www.curia.eu.int
10 http://europa.eu.int/eur-lex/pt/treaties/dat/EU_consol.html
11 http://europa.eu.int/abc/obj/amst/pt/index.htm
12 http://europa.eu.int/comm/nice_treaty/index_pt.htm
13 http://www.europa.eu.int/constitution/
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De particular importância no caso que nos ocupa reveste-se o Tratado
de Maastricht, que entrou em vigor em 1993, estabelecendo pela pri-
meira vez uma base jurídica específica para a política de desenvolvi-
mento da UE (artigos 130º-U a 130º-Y) se bem que as bases de refe-
rência fundamentais estivessem já contidas no primeiro Tratado de
Roma, assinado em 1957 (ver capítulo 2).

Os sucessivos tratados configuraram uma série de áreas em rela-
ção às quais a UE se dotou de autênticas políticas comuns. Como
exemplos mais efetivos basta citar aqui a política agrícola comum
(PAC), surgida da necessidade de assegurar a auto-suficiência ali-
mentar em tempos difíceis e proporcionar rendimentos estáveis
aos agricultores europeus para evitar, como consequência, o
abandono do campo, a política da concorrência, que concede à
Comissão Européia a capacidade de autorizar todo o tipo de
fusões entre empresas a fim de evitar situações de monopólio ou
oligopólio lesivas para os consumidores, ou a política comercial,
que confere à mesma instituição o poder para negociar e concluir
acordos, em nome de todos os Estados-Membros, na Organização
Mundial do Comércio (OMC) ou com países terceiros ou organi-
zações regionais como o Mercosul.

Quanto às relações exteriores, a União Européia encontra-se a
meio do caminho de vir a falar com uma só voz nos diversos fóruns
internacionais. Não esqueçamos que a maior quota de poder real
reside nas capitais dos Estados-Membros que se expressam no
Conselho de Ministros, como já vimos. Se nos assuntos de comér-
cio internacional a Comissão européia representa e fala em nome
de toda a UE, não se pode dizer o mesmo das relações internacio-
nais strictu sensu onde existem discordâncias à volta de alguns
temas. Não obstante, a Comissão negocia em nome da UE todo
tipo de acordos internacionais, com conteúdos não somente
comerciais, que devem depois ser aprovados pelo Conselho e rati-
ficados pelo Parlamento Europeu.

No que se refere à cooperação para o desenvolvimento e à ajuda
humanitária, o sistema da União Européia apresenta a coexistên-
cia de dispositivos comunitários, geridos pela Comissão, com orga-
nismos dos Estados-Membros. O Serviço Humanitário da UE
(conhecido ainda pela sua antiga sigla ECHO) é o primeiro doador
a nível mundial no setor. 
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As suas contribuições complementam-se com as dos diferentes
organismos humanitários dos Estados-Membros cada vez que
uma catástrofe natural assola um canto do planeta (furacões, ter-
remotos, fomes, etc.). Algo semelhante sucede com a cooperação
para o desenvolvimento ou a ajuda externa da União Européia. A
Comissão conta com serviços que delineiam e definem a estraté-
gia de cooperação com mais de 140 países e territórios repartidos
por todos os continentes. Conta também com uma direção-geral
(EuropeAid) responsável pela gestão integral da ajuda externa
num montante de cerca de 7,5 bilhões de euros por ano, excluin-
do as ajudas prévias à adesão concedidas aos países candidatos.

É importante mencionar aqui a existência de uma centena de dele-
gações da Comissão Européia em quase todos os países com que
a UE coopera. Como se verá posteriormente, o papel destas dele-
gações é fundamental tanto nas relações bilaterais como no
desenvolvimento da ajuda externa da UE, muito especialmente na
América Latina (ver guias LFA e Al an).
O novo Tratado Constitucional da União Européia prevê claramen-
te a criação de um Serviço Externo da UE que utilizará esta ampla
rede. As atuais delegações da Comissão converter-se-ão, passado
algum tempo, em delegações da União.
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BREVE CRONOLOGIA DA UNIÃO EUROPÉIA

9 de Maio de 1950 : Robert Schuman, ministro francês das relações exte-
riores propõe a idéia de uma utilização comum européia de matérias
essenciais. É a chamada Declaração Schuman.
23 de Julho de1952 : Começa o seu funcionamento a Comunidade
Européia do Carvão e do Aço (Tratado de Paris, assinado a 18 de Abril de
1951).
25 de Março de 1957 : É assinado em Roma o Tratado CEE (Comunidade
Econômica Européia) que entra em vigor a 1 de Janeiro de 1958. Ao
mesmo tempo é assinado o Tratado da Comunidade Européia de Energia
Atômica (EURATOM).
1968 : Fusão dos executivos. A nova Comissão Européia converte-se na
gestora e guardiã dos três tratados.
1973 : Ampliação das Comunidades Européias à Dinamarca, Irlanda e
Reino Unido.
1973 : Primeiro “choque petrolífero”.
1981 : A Grécia adere às Comunidades Européias.
1986 : Espanha e Portugal aderem às Comunidades Européias.
1987 : Assinatura do Ato Único Europeu que levará ao Mercado Único
Europeu em 1992.
1989 : Com a reunificação alemã, as Comunidades Européias acolhem a
antiga República Democrática Alemã.
1992 : Assinatura do Tratado da União Européia (Tratado de Maastricht)
que refunde os tratados anteriores e dota a UE de personalidade jurídica
própria no plano internacional. Entrou em vigor a 1 de Novembro de 1993.
1995 : Adesão da Áustria, Suécia e Finlândia.
1997 : Assinatura do Tratado de Amsterdam, que possibilita a União
Econômica e Monetária (UEM). Entrou em vigor a 1 de Maio de 1999.
1999 : Criação do euro, moeda única européia, passo decisivo para a
UEM.
2001 : Assinatura do Tratado de Nice que possibilita a ampliação da UE a
leste com uma nova distribuição de votos no Conselho e de lugares no
Parlamento Europeu. Entrou em vigor a 1 de Fevereiro de 2003.
2002 : O euro entra em circulação física em doze dos Estados-Membros
da União Européia.
2004 : Ampliação da União Européia a Chipre, Malta, Lituânia, Letônia,
Estônia, Polônia, Hungria, República Checa, Eslováquia e Eslovênia. Cons-
titui-se a Europa dos 25.
2004 : Assinatura em Roma do Tratado que estabelece uma Constituição
para a União Européia.
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Do ponto de vista da prática quotidiana nos serviços responsáveis
da Comissão Européia, cooperação e ajuda exterior são dois ter-
mos intercambiáveis. Todavia, referem-se às atividades realizadas
em contextos diferentes, tanto pelas condições objetivas de pobre-
za dos países receptores da ajuda comunitária como pelo quadro
de referência internacional estabelecido pelos grandes protago-
nistas do setor : o sistema das Nações Unidas, o Banco Mundial,
o Fundo Monetário Internacional e as próprias instituições da UE,
além dos organismos de cooperação nacionais dos países mais
ativos neste campo, dentro e fora da UE (Japão, Canadá, Noruega,
Suíça, Austrália ou Estados Unidos da América).

Basta dizer que a fórmula “cooperação para o desenvolvimento”
foi completada pela declaração dos “Objetivos de Desenvol-
vimento do Milênio” e guiada pela luta contra a pobreza extrema
(ver capítulo 3) que se concentra nos países considerados como
de renda baixa. Para os Estados considerados como de renda
média (é o caso praticamente de toda a América Latina), continua
a utilizar-se majoritariamente a fórmula “ajuda exterior”. Uma prova
da utilização de ambas como sinônimos na prática comunitária é-
nos dada pela denominação do serviço especializado na gestão da
assistência, “Serviço de Cooperação EuropeAid”, que, contudo, foi
criado por uma decisão da Comissão cujo título falava da “reforma
da gestão da ajuda exterior da UE”14.

Na Comissão européia, há outra razão de índole interna que justifi-
ca igualmente a utilização dos dois termos. Existe um serviço, a
Direção-Geral do Desenvolvimento15, há décadas especializado na
cooperação com os países da África, Caraíbas e Pacífico (ACP), que,
além de ser responsável pela programação da ajuda da UE a estas
regiões, representa a Comissão Européia nas grandes reuniões e
conferências internacionais como Monterrey ou Joanesburgo. 

Todavia, a programação da assistência comunitária às restantes
regiões do planeta, incluindo a América Latina, é da responsabili-
dade de outro serviço da Comissão, a Direção-Geral das Relações
Externas16, que tem outras referências políticas e que trabalha em 

UMA POLÍTICA COMUM : 
COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
OU AJUDA EXTERIOR?
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14 http://europa.eu.int/comm/external_relations/reform/intro/index.htm
15 http://www.europa.eu.int/comm/dgs/development/index_en.htm
16 http://www.europa.eu.int/comm/dgs/external_relations/
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regiões onde a situação objetiva e as necessidades de assistência
são muito diferentes. Pensemos, por exemplo, nas diferenças entre
a África Subsariana e as repúblicas independentes surgidas após
o desaparecimento da União Soviética, regiões que recebem fun-
dos do contribuinte europeu.

Na sequência da adoção do Tratado da União Européia
(Maastricht), em 1993, a ajuda ao desenvolvimento converteu-se
formalmente em política comum. Os Estados-Membros devem
coordenar entre si as políticas de cooperação nacionais, bem
como com a Comissão Européia e com os outros grandes organis-
mos de desenvolvimento. Os quatro grandes objetivos da política
européia de cooperação são :
• Estimular o desenvolvimento político, econômico e social 

sustentável;
• Facilitar a integração dos países em desenvolvimento na 

economia mundial;
• Reduzir a pobreza nos países em desenvolvimento;
• Consolidar a democracia, o Estado de Direito, o respeito pelos

direitos humanos e pelas liberdades fundamentais.

BASES JURÍDICAS
Como qualquer organização dotada de personalidade jurídica, as
instituições da UE necessitam de bases jurídicas para o seu fun-
cionamento. No caso da assistência externa, existem dois tipos de
bases jurídicas, que mantêm a diferença terminológica acima de-
senvolvida. Os países ACP têm como base jurídica o chamado
Acordo de Cotonu, concluído em Fevereiro de 2000 e em vigor
desde 2003. Este acordo substituiu várias convenções sucessivas,
desde a Convenção de Iaundé, passando pela primeira Convenção
de Lomé (assinada em 1975), da qual resultou a criação do grupo
ACP, até à quarta e última revisão desta (Lomé IV, 1989), que
contou, nomeadamente, com a adesão do Haiti e da República
Dominicana ao referido grupo.

Como se verá no capítulo 4, o Acordo de Cotonu é um autêntico
tratado internacional no campo da cooperação, que liga os vinte e
cinco Estados-Membros da UE a 77 países das três regiões. A
Assembléia Paritária UE – ACP é o principal fórum de discussão e
debate político sobre a utilização dos fundos e sobre o desenvol-
vimento do Acordo de Cotonu.
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O seu instrumento financeiro, o Fundo Europeu de Desenvolvi-
mento (FED), não faz parte do orçamento comunitário, sendo
constituído com base em contribuições de cada Estado-Membro,
e é gerido mediante complexos mecanismos nos quais estão
representados os países beneficiários.

As bases jurídicas que regem a assistência da UE a todas as outras
regiões do mundo são regulamentos do Conselho e do Parlamento
Europeu, estabelecidos por proposta da Comissão. Estes regula-
mentos (os atualmente em vigor para cada uma das regiões são
especificados no capítulo 4) não têm o estatuto de acordos inter-
nacionais, mas constituem o aparelho jurídico que rege as rela-
ções de cooperação entre a UE e os Estados receptores da coope-
ração comunitária. Cada regulamento "geográfico" prepara as
bases sobre as quais se erguem os documentos estratégicos (ver
capítulo 5) e os planos de ação regionais e nacionais, documentos
que são elaborados em estreita colaboração entre a Comissão
Européia e as autoridades nacionais do país receptor.

Acrescem outras medidas jurídicas que enquadram atividades de
cooperação específicas da UE, como os direitos humanos, a igual-
dade entre os gêneros ou o ambiente. No total, a UE dispõe de
oitenta bases jurídicas que habilitam a Comissão Européia a exe-
cutar a assistência externa em representação da UE.

PROCEDIMENTOS DE FINANCIAMENTO
Acabamos de ver a moldura legislativa. Esta, porém, de pouco ser-
viria se carecesse das adequadas dotações financeiras e dos pro-
cedimentos correspondentes para proceder à autorização e exe-
cução da despesa. O orçamento da UE, através do seu título IV,
dedica anualmente cerca de 7,5 bilhões de euros à assistência
externa. Grosso modo, a disponibilidade financeira anual para
todos os países terceiros, à excepção dos candidatos à adesão,
situa-se em cerca de 4 bilhões de euros anuais, aos quais há que
acrescentar cerca de 3,5 bilhões do Fundo Europeu de
Desenvolvimento para os países e territórios da África, Caraíbas e
Pacífico.

Os mecanismos de gestão destes fundos são semelhantes aos de
qualquer administração pública. Com base nas previsões estabe-
lecidas nos documentos de estratégia regionais e nacionais deci-
dem-se as somas que se poderão autorizar em cada exercício
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financeiro (de Janeiro a Dezembro para os programas originados
por um regulamento e de Maio a Abril para o FED). Estas quanti-
dades integram-se no orçamento anual da UE, na coluna "dota-
ções de autorização". A evolução das autorizações anuais abertas
e em vigor em cada setor determina a segunda coluna do orça-
mento comunitário, a das "dotações de pagamento", isto é, as
quantidades que se poderão desembolsar realmente em cada
exercício.

Os números mencionados correspondem à situação atual, enqua-
drada nas chamadas perspectivas financeiras 2000 – 2006. Os
grandes montantes do orçamento comunitário são decididos por
períodos de sete anos e adotados formalmente pelos Chefes de
Estado e de Governo dos agora vinte e cinco países membros.
Começou atualmente o debate sobre as perspectivas financeiras
2007 – 201317 , período para o qual a Comissão propôs um total de
95 bilhões de euros na rubrica da ajuda exterior. Esta discussão
anuncia-se difícil devido ao pedido de seis Estados-Membros no
sentido de que o total do orçamento comunitário não exceda 1%
do PIB apesar da ampliação. Existiria, inclusive, a possibilidade de
uma redução das disponibilidades financeiras reais da ajuda exte-
rior da UE, especialmente se o debate sobre a integração do FED
no orçamento comunitário se misturar com o estabelecimento do
quadro financeiro disponível para o período e se levarem em conta
as dificuldades pelas quais passou o FED nos últimos anos para
autorizar as quantidades disponíveis.

17 http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/pt/s27000.htm
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A história da cooperação para o desenvolvimento da CE foi afeta-
da, ao longo dos anos, por várias mudanças de orientação e de
filosofia fundamental. Mudanças estas que responderam à múlti-
plas razões que vão desde a mudança dos Comissários responsá-
veis até as repercussões das novas tendências que periodicamen-
te aparecem na comunidade internacional, ou às conclusões das
grandes conferências mundiais sobre o desenvolvimento, como
Monterrey ou Joanesburgo, para citar apenas as realizadas nos
últimos anos. As estratégias regionais podem também ver-se
modificadas por acordos concluídos por ocasião de reuniões de
alto nível como, por exemplo, a Reunião de Cúpula de Guadalajara
em Maio de 2004, que definiu a coesão social como uma priorida-
de para o desenvolvimento sustentável da América Latina e lançou
o programa EURosociAL destinado a esta finalidade.

Atualmente, toda a ajuda exterior da CE gira em torno da redução
da pobreza no mundo expressa através dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio18. A fim de medir os progressos conse-
guidos no caminho para a realização destes objetivos, a Comissão
Européia definiu – em estreita colaboração com os Estados-
Membros e outras organizações internacionais, como o Banco
Mundial19, o Programa de Nações Unidas para o Desenvolvimento20

(PNUD) ou o Comité de Assistência ao Desenvolvimento21 (CAD) da
OCDE – um conjunto mínimo de 10 indicadores-chave (ver quadro
anexo), extraído da lista de 48 indicadores dos Objetivos do Milênio. 

A seleção destes indicadores foi feita tendo muito particularmen-
te em conta vários fatores tais como a sua disponibilidade, fiabili-
dade e frequência com que eram citados pelos países receptores
de ajuda nas avaliações e revisões periódicas dos seus documen-
tos de estratégia de redução da pobreza22 (Poverty Reduction
Strategy Papers - PRSP). A evolução de seis dos dez indicadores
(3, 4, 5, 7, 8 e 9) é medida anualmente, enquanto os outros quatro
são medidos com uma periodicidade superior. Seis indicadores
têm relação direta com o bem-estar das crianças e três deles têm 

AS PRIORIDADES 
DA AJUDA COMUNITÁRIA 
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18 www.un.org/millenniumgoals/
19 http://www.bancomundial.org/
20 http://www.undp.org/
21 http://www.oecd.org/topic/0,2686,en_2649_37413_1_1_1_1_37413,00.html
22 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/
0,,menuPK:336998~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:336992,00.html
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uma dimensão específica relacionada com o gênero. Além disso,
leva-se em conta a evolução do PIB per capita e o crescimento
bruto do país. 

A fim de maximizar o impacto das suas ações no contexto do
desenvolvimento mundial, a Comunidade decidiu, em Novembro
de 200023, centrar a sua ajuda exterior em seis áreas nas quais
teriam um valor adicional especialmente importante. Enumeramos
a seguir estas prioridades24 com um breve comentário sobre a sua
aplicação específica na América Latina :

Relação entre comércio e desenvolvimento
Em Novembro de 2002, o Conselho de Ministros adotou as
conclusões sobre a Comunicação25 relativa ao Comércio e
Desenvolvimento preparada pela Comissão, o que deu
lugar a uma série de iniciativas da CE. O objetivo-chave da
Comissão é garantir que os países em desenvolvimento,
em especial os mais vulneráveis, obtenham benefícios
importantes da sua participação no sistema mundial de
comércio. Em consequência, a Comissão vem trabalhando
para melhorar a coerência entre as novas regras comer-
ciais da OMC e os objetivos da política de desenvolvimen-
to. Atualmente, utilizam-se regularmente as Avaliações de
Impacto da Sustentabilidade para avaliar as eventuais
repercussões econômicas, sociais e ambientais dos acor-
dos comerciais à escala bilateral ou regional. 
Praticamente todos os países da América Latina participam
em projetos concebidos para melhorar as suas capacidades
comerciais tendo em vista o processo de liberalização
mundial em curso.

23 Declaração comum do Conselho e da Comissão sobre a Política de
Desenvolvimento da Comunidade Européia ref. 13458/00 de 16/11/2000, ver
em: http://europa.eu.int/comm/development/body/legislation/docs/council_
statement.pdf#zoom=100 
24 Para consultar os documentos setoriais de base e as suas atualizações,
ver: http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/pt/s05036.htm
25 Proposta política da Comissão aos Estados-Membros da UE e ao
Parlamento Europeu.

INDICADORES-
CHAVE DOS
OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMEN-
TO DO MILÊNIO

1/ Proporção da po-
pulação com ren-
dimentos inferiores
a 1 USD por dia.        

2/ Subnutrição in-
fantil até aos 5 anos.  

3/ Taxa líquida de
escolarização no en-
sino primário.

4/ Percentagem de
crianças que termi-
nam o ensino primá-
rio.

5/ Percentagem de
moças/rapazes no
ensino primário,se-
cundário e superior

6/ Taxa de mortali-
dade até aos 5 anos.

7/ P r o p o r ç ã o  d e
crianças de 1 ano
imunizadas contra a
varíola.

8/ P r o p o r ç ã o  d e
crianças atendidas
por pessoal sanitá-
rio qualificado.

9/ Prevalência do
vírus HIV entre a
população com
idades entre 15 e
24 anos e entre as
mu-lheres grávidas.

10/ Proporção da
população com aces-
so sustentáve l  à
água potável.
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- Integração e cooperação regional 
A UE considera a integração regional dos países em de-
senvolvimento um passo importante para a integração
deles na economia mundial. A integração regional consti-
tui, portanto, um elemento fundamental do apoio da UE ao
Mercosul, ao Mercado Comum Centro-americano e à Co-
munidade Andina. Neste momento, estão sendo executa-
dos a bom ritmo vários programas destinados a melhorar a
capacidade das alfândegas e a sua adaptação às novas
normas internacionais. Na América Central trabalha-se no
estabelecimento de um quadro aduaneiro e de um sistema
estatístico comum.

Apoio a políticas macroeconômicas e acesso igualitário aos 
serviços sociais (saúde e educação)
O princípio da ajuda orçamental direta para auxiliar os
países a implementarem as suas estratégias de redução da
pobreza é utilizado com bastante êxito. A ajuda orçamen-
tal e a assistência macroeconômica são dois métodos dife-
rentes, ambos essenciais para reduzir a pobreza, apoiar o
gasto público nos serviços vitais de saúde e educação e
poder medir os seus resultados na prática.

O trabalho da política de desenvolvimento da CE no capí-
tulo da educação se inscreve na estratégia definida na
Comunicação de Março de 2002 relativa à educação e à
formação no contexto da redução da pobreza nos países em
desenvolvimento26. 

A Comissão desempenhou um papel ativo na planificação
e lançamento da chamada Iniciativa Acelerada ("fast-
track") internacional Educação para Todos, cuja finalidade é
acelerar o avanço no sentido do ensino primário universal
nos países em desenvolvimento. A formação profissional
tem uma particular relevância na execução desta priorida-
de na América Latina.

26 http://www.europa.eu.int/comm/development/body/theme/human
_social/pol_education2_en.htm
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Na estratégia da Comissão Européia foi atribuída uma
grande prioridade aos progressos realizados relativamente
aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio relacionados
com a saúde27, como a mortalidade infantil, a saúde mater-
na e as doenças infecciosas. Até agora, a CE contribuiu
com 460 milhões de euros, mais de metade de todos os
recursos desembolsados, ao Fundo Mundial contra o SIDA
(aids), tuberculose e malária, de que também beneficia a
América Latina.

Transportes
Os transportes são serviços essenciais para melhorar o
acesso à saúde, à educação, à água e à ajuda alimentar. A
realização e modernização de infra-estruturas de trans-
portes (estradas, portos e aeroportos) reveste-se de menor
importância na América Latina do que noutras regiões do
mundo como a África ou a Europa do leste. Contudo, a
melhoria da estrada Santa Cruz-Puerto Suárez, na Bolívia,
é um exemplo de projeto em execução que ajudará não só
o país receptor como também a sua integração com o
Brasil e a interconexão entre a Comunidade Andina e o
Mercosul através desta importantíssima via.

Ajuda alimentar e desenvolvimento rural sustentável
A pobreza nas áreas rurais continua a ser a característica
dominante da incidência e profundidade da pobreza nos
países em desenvolvimento. Em 2003, a Comissão presidiu
a um Grupo Especial de Estados-Membros da UE para
conceber uma nova política da terra em apoio aos países
em desenvolvimento. Nessa política definem-se os ali-
cerces de políticas da terra sustentáveis, participativas e
favoráveis aos pobres, bem como a modernização dos
regimes de administração territorial baseados no reconhe-
cimento de direitos existentes nas culturas e sociedades
locais. Este último conceito tem sido particularmente
importante nos últimos anos em alguns países da América
Latina, como o Paraguai (Projeto Prodechaco28)

27 http://www.europa.eu.int/comm/development/body/theme/
human_social/pol_health1_en.htm
28 http://www.delury.cec.eu.int/paraguay/cooperacion/ue_para_proyecto2.htm
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Reforço institucional : governabilidade, consolidação da
capacidade institucional e Estado de Direito 
A comunidade internacional, incluindo a União Européia,
definiu o bom governo e a promoção da democracia como
elementos críticos para alcançar os Objetivos de Desen-
volvimento do Milênio. Um número importante de Estados
latino-americanos, desde a Nicarágua ou a Guatemala ao
Perú ou Paraguai, realizou nos os últimos anos programas
deste tipo com financiamento e assistência técnica comu-
nitária. O processo de paz na Colômbia continua a ser, por
outro lado, uma das tarefas prioritárias para a Comissão no
continente.

Cooperação científica e tecnológica em apoio do 
desenvolvimento
Embora a investigação não seja uma das prioridades defi-
nidas pela CE, o Sexto Programa-Quadro de Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico (2002-2006) inclui uma com-
ponente de investigação para o desenvolvimento inteira-
mente baseada na cooperação com países em desenvolvi-
mento que se podem associar a determinados programas
de pesquisa da CE.

Estas seis prioridades são continuamente adaptadas e atualizadas
como resultado das decisões e dos planos de ação apresentados
em conferências internacionais, geralmente organizadas pelas
Nações Unidas, nas quais a UE participa. 
A criação do Fundo Mundial contra a SIDA29 ou a Iniciativa
Mundial para a água30 recebem o apoio político e financeiro da UE.
No quadro anexo, podem ver-se alguns elementos dos planos de
ação adotados a partir das conferências internacionais organiza-
das pelas Nações Unidas.

29 http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/r12510.htm
30 http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/r12520.htm e
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/water/index_en.htm
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PLANOS DE AÇÃO ADOTADOS PELA UNIÃO EUROPÉIA COMO
CONSEQUÊNCIA DE CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DAS NAÇÕES
UNIDAS DESDE 1992

RIO 1992 : Convenções sobre as Alterações Climáticas e a Biodiversidade.

VIENA 1993 : Promoção e Proteção dos Direitos Humanos.

CAIRO 1994 : População e Desenvolvimento.

PEQUIM 1995 : Mulheres e Desenvolvimento.

COPENHAGEM 1995 : Desenvolvimento Social.

ROMA 1996 : Ajuda Alimentar.

ISTAMBUL 1996 (Habitat II) : Compromisso para alcançar os objetivos do
Programa Habitat II das Nações Unidas.

NOVA IORQUE 1997 : Ambiente – Reunião de Cúpula da Terra + 5).

NOVA IORQUE 1999 : População e Desenvolvimento, centrado na saúde
reprodutiva e materna, redução do aborto e prevenção do HIV/SIDA.

GENEBRA 2000 : Desenvolvimento Social + 5.

NOVA IORQUE 2000 : Reunião de Cúpula do Milênio. Declaração “Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio”.

BRUXELAS 2001 : Terceira conferência das Nações Unidas sobre os países
menos desenvolvidos31 (LDC). Iniciativa da UE sobre a liberdade de comércio,
exceto armas, para os países menos desenvolvidos (Everything But Arms232).

MONTERREY 2002 : Financiamento para o Desenvolvimento. Compromisso
dos Estados-Membros da UE no sentido de alcançar 0,33% do respectivo PIB
para a ajuda oficial ao desenvolvimento (ODA) a fim de atingir os 0,39% como
média em 2006, a caminho do objetivo dos 0,7%33.

JOANESBURGO 2002 : Reunião de Cúpula Mundial para o Desenvolvi-
mento Sustentável. O acesso à água potável, o saneamento e os assentamen-
tos humanos passam a formar parte das prioridades absolutas da política de
desenvolvimento das grandes organizações internacionais34.

31 http://r0.unctad.org/conference/
32 http://europa.eu.int/comm/trade/issues/global/gsp/eba4_sum.htm
33 http://www.un.org/spanish/conferences/ffd/
34  http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/
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A Comunidade Européia manteve, desde o início, uma política
ativa de cooperação para o desenvolvimento. Inicialmente, esta
cooperação restringia-se às antigas colônias dos seis Estados fun-
dadores, concentradas todas elas na África, Caraíbas e Pacífico
(ACP).
Assim, após sucessivas atualizações, os países destas regiões se
beneficiam hoje do chamado Acordo de Cotonu35, que institucio-
naliza esta cooperação e estabelece uma série de órgãos de
decisão, como a Assembléia Paritária CE-ACP. 
O instrumento de execução da ajuda comunitária aos países ACP
é o Fundo Europeu de Desenvolvimento36 (FED), gerido pela Co-
missão Européia a partir de contribuições extra-orçamentais dos
Estados-Membros37. O FED funciona de maneira diferente dos res-
tantes programas de assistência externa da UE e, atualmente, as
instituições comunitárias procedem a uma reflexão e discussão
sobre a integração da cooperação com os países ACP num quadro
jurídico e financeiro semelhante ao do resto das regiões do
mundo, isto é, a transformação do FED em mais um programa,
incluído nos orçamentos da UE.

A entrada da Espanha e de Portugal na CE trouxe consigo o inter-
esse destes dois países pelo ampliação do esquema de coopera-
ção comunitária à América Latina. As discussões internas para
estabelecer a base jurídica desta cooperação culminaram na ado-
ção do regulamento PVD-ALA38 (Países em Vias de Desenvol-
vimento da América Latina e da Ásia), o instrumento de referência
obrigatória para a execução das ações da UE nesses dois conti-
nentes. Ao mesmo tempo, o reforço do "bloco mediterrâneo" na
CE possibilitou, com a Conferência de Barcelona, o lançamento de
um programa de cooperação com os países do Sul do
Mediterrâneo e do Oriente Médio, resultando na adoção do regu-
lamento PVD-MED e do programa MEDA39.

OS PROGRAMAS 
DE AJUDA EXTERIOR 

04

35 http://europa.eu.int/comm/development/body/cotonou/index_en.htm
36 http://europa.eu.int/eur-lex/accessible/pt/lif/reg/es_register_
11702020.html#content
37 Para mais detalhes, http://europa.eu.int/comm/development/body/orga-
nisation/assess_enlarg_en.htm 
38 http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!
CELEXnumdoc&lg=FR&numdoc=31992R0443&model=guichett
39 http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/cr2698_00_pt.pdf
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A queda do muro de Berlim e o subsequente desaparecimento dos
regimes de economia de estado da Europa Central e Oriental in-
troduziu uma nova região no panorama da cooperação comunitá-
ria. Cedo se desdobraria entre, por um lado, as antigas repúblicas
da URSS, para as quais se adotaria o programa TACIS40 (Assistên-
cia Técnica para a Comunidade de Estados Independentes), e os
países candidatos à adesão à UE, beneficiários do Programa
PHARE. Dez destes candidatos converteram-se a 1 de Maio 2004
em membros de pleno direito da UE. A cooperação continua com
os quatro restantes candidatos41, Romênia, Bulgária, Croácia e
Turquia (também beneficiária do programa MEDA).

Por último, a situação nos Balcãs, depois das diversas guerras que
se sucederam na antiga Iugoslávia, deu lugar ao programa
CARDS42, o instrumento jurídico da CE para estabilizar e ajudar ao
desenvolvimento econômico e político dos países desta região
com vocação para se converterem futuramente em Estados-
Membros de pleno direito da UE.

A situação atual, portanto, é que a UE (Comunidade e Estados-
Membros) contribui com mais da metade (cerca de 30 bilhões de
euros em 2003) de toda a ajuda oficial ao desenvolvimento a nível
mundial (AOD-ODA) e cobre praticamente todos os Estados e ter-
ritórios em desenvolvimento de todos os continentes (mais de
160), exceção feita aos que continuam a desrespeitar os direitos
humanos ou as mínimas regras da democracia.

Após esta pequena introdução histórica, é importante descrever
as várias modalidades que pode assumir a ajuda exterior da UE :

OS PROGRAMAS GEOGRÁFICOS 
Os parágrafos anteriores mostram a evolução da cobertura geo-
gráfica da cooperação comunitária. Os programas e os regula-
mentos mencionados constituem a base jurídica e o instrumento
fundamental para a sua execução.

40 http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/tacis/publications/
general/new_regulation_en.pdf
41 http://europa.eu.int/comm/enlargement/index_pt.html
42 http://europa.eu.int/comm/external_relations/see/docs/cards/2666_00_en.pdf
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Em geral, cada regulamento prevê a utilização de duas ou três
rubricas orçamentais baseadas nos critérios de cooperação finan-
ceira, científica ou técnica, que se podem desenvolver em progra-
mas ou projetos de interesse nacional (num só dos países cobertos
pelo regulamento de referência) ou regional (em toda a região em
causa ou numa das "sub-regiões" estabelecidas em cada caso). 

Existem também programas específicos de âmbito regional e
conteúdo específico (desde Al-Invest até o Observatório no caso
da América Latina) financiados por estas rubricas orçamentais
"geográficas" e nada impede a adoção de programas ou projetos
que cubram zonas fronteiriças entre dois ou mais países. O finan-
ciamento de programas e projetos através destas rubricas orça-
mentais programa-se por períodos anuais.

OS PROGRAMAS TEMÁTICOS 
Como complemento das ações financiadas pelos programas "geo-
gráficos" existem várias rubricas orçamentais "temáticas" ou
"horizontais" destinadas a financiar programas ou projetos de
carácter específico em qualquer região ou país do mundo. Em
muitos casos, estas rubricas orçamentais utilizam-se para comple-
mentar determinados programas ou projetos financiados pelos
orçamentos "geográficos" clássicos. 

Noutras ocasiões, a Comissão Européia, gestora de toda a ajuda
comunitária, pode fazer uso destes orçamentos para lançar ações
com muito maior independência e rapidez do que se fossem finan-
ciadas pelos mecanismos geográficos tradicionais. Em boa parte
dos casos, estas rubricas temáticas não são programáveis e finan-
ciam ações selecionadas através de convites à apresentação de
propostas que aparecem nas páginas web43 que a Comissão
Européia lançou com esta finalidade em 1998. As principais rubri-
cas "temáticas" são :

Iniciativa Européia para a Democracia e os Direitos Humanos44 :
Publica dois convites à apresentação de projetos por ano e finan-
cia os projetos selecionados nos mesmos bem como alguns outros
por sua própria iniciativa. 

43 http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_pt.htm
44 http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/eidhr/index_en.htm
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O reforço e a modernização das administrações da justiça, as
missões de observação dos processos eleitorais (Equador em
2002, Guatemala em 2003), a ajuda às vítimas da tortura ou a pro-
teção dos direitos das minorias indígenas figuram entre os temas
financiados na América Latina por esta ação da Comissão
Européia.

Co-financiamento a ONG45 :
A Comissão Européia dedica uma rubrica orçamental ao co-finan-
ciamento de projetos de ONG, tanto européias como de países ter-
ceiros. Desde 1998, este co-financiamento efetua-se sempre atra-
vés de um convite formal à apresentação de projetos nas páginas
web da própria Comissão.

Nestes convites, estabelecem-se os critérios dos projetos que,
anualmente, poderão candidatar-se ao financiamento comunitário.
Regra geral, existem dois tipos de convites à apresentação de pro-
jetos   anuais : um requer a participação de ONG dos países recep-
tores se bem que sempre seja positiva a colaboração com alguma
ONG da UE. Um segundo convite à apresentação de projetos diri-
ge-se a ONG da UE que promovam ações de comunicação e sen-
sibilização da população européia em relação ao desenvolvimento
e cooperação.

Ambiente e florestas tropicais46 :
A União Européia utiliza esta rubrica orçamental para complemen-
tar determinadas ações financiadas pelas rubricas "geográficas"
tradicionais.

Permite um maior grau de coordenação interna e com outros organis-
mos de desenvolvimento nacionais ou internacionais no momento de
enfrentar problemas ambientais que, pela sua própria natureza, ultra-
passam as fronteiras dos países afetados. Pensemos, por exemplo, em
alguns projetos na Amazônia (como o projeto PPG7 no Brasil47) ou nas
florestas indonésias. Em ambos os casos, existem protagonistas
públicos (os governos) e privados (as empresas que exploram os
recursos das florestas) cuja implicação é necessária para que um pro-
jeto de conservação tenha alguma possibilidade de êxito.

45  http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/ong_cd/index_en.htm
46 http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/forests/index_en.htm
47 http://www.comdelbra.org.br/pt/eu_and_country/5.htm
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Saúde48 :
Esta rubrica orçamental tem particular incidência na luta contra a
SIDA e as chamadas "doenças infecciosas ligadas ao subdesen-
volvimento", principalmente a malária e a tuberculose. Discute-se
atualmente no âmbito internacional sobre a ampliação deste
conceito a outras doenças como o dengue, o mal de Chagas ou a
hanseníase (lepra). Graças a este financiamento podem existir
algumas instituições especializadas no tratamento destas doenças
em países da África, Ásia e América Latina. 

Igualdade entre os gêneros49 :
Esta questão é de importância primordial na preparação e desen-
volvimento de qualquer programa ou projeto tradicional. Qualquer
projeto "clássico" de cooperação para o desenvolvimento social ou
local deve contemplar o impacto que a sua realização terá sobre a
situação das mulheres da área. No caso de, durante a fase de
identificação do projeto, se suspeitar de que este impacto possa
ser negativo, a sua preparação será suspensa. Além disso, desde
2002 existe uma dotação orçamental destinada a programas que
promovam especificamente a igualdade de oportunidades entre as
mulheres e os homens.

Populações deslocadas e refugiados :
As catástrofes naturais e os conflitos armados provocam desloca-
mentos de populações que, por vezes, são de longa duração. Esta
rubrica orçamental proporciona ajuda a estas populações para
que as suas vidas sejam menos difíceis durante o período que tive-
rem de viver longe de casa e, chegado o momento, facilita-se a
reintegração nos seus lugares de origem. 

Na América Latina, esta rubrica financiou, principalmente, a ajuda
aos refugiados guatemaltecos no México durante os últimos anos.

48 http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/health/index_en.htm
49 http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/gender/index_en.htm
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50 http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/mines/index_en.htm  
51  http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/foodsec/index_en.htm
52 Designadamente a Bolívia, o Equador, as Honduras e a Nicarágua.

Luta contra as drogas :
A União Européia mantém uma política firme de luta contra a pro-
dução e o consumo de drogas. Na América Latina, assume funda-
mentalmente a forma de ajuda aos diversos programas nacionais
contra a dependência de estupefacientes, à reinserção social e ao
controle e combate contra os chamados "precursores", elementos
químicos necessários para a produção de cocaína ou heroína.

Vínculo entre ajuda de urgência, reabilitação e desenvolvimento :
Permite consagrar de maneira mais rápida do que o habitual os
fundos necessários para fazer a "ponte" entre a ajuda humanitária
devido a uma catástrofe natural e a preparação das ações de ajuda
ao desenvolvimento mais clássicas. Esta rubrica foi utilizada, por
exemplo, para o lançamento do PRACC (Programa de
Reconstrução e Reabilitação da América Central) depois da pas-
sagem devastadora do furacão Mitch pela região.

Reabilitação e minas antipessoal50 :
Esta rubrica orçamental, intimamente ligada à anterior, ocupa-se
dos trabalhos de reabilitação de serviços de base que permitam a
sobrevivência de uma população nas circunstâncias imediatamen-
te posteriores a um conflito armado de qualquer tipo. Particular
prioridade recebem as operações de desminagem como, por exem-
plo, as realizadas na fronteira entre a Nicarágua e Honduras (2002).
Recordemos aqui que a UE apoia em todos os fóruns internacionais
uma posição clara a favor da proibição deste tipo de armas.

Ajuda alimentar51 : Em estreito contato com o Programa Alimentar
Mundial (PAM) das Nações Unidas e uma série de organizações
não governamentais especializadas, esta linha orçamentaria per-
mite garantir o abastecimento estável de alimentos à população de
32 países em todo o mundo52, fomentando a produção e o estabe-
lecimento de redes de distribuição locais. Qualquer nova situação
de catástrofe alimentar permanente, uma vez verificada pelo
Serviço de Ajuda Humanitária, provocará a ação da UE no país
afetado enquanto for necessário.
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A UE concede uma importância especial aos direitos humanos, ao
ambiente e à igualdade entre os gêneros. Para além das suas
rubricas orçamentais específicas, estes temas têm um tratamento
horizontal na concepção de qualquer programa ou projeto de
cooperação financiado pelas rubricas orçamentais geográficas,
isto é, na ficha de identificação de um projeto (ou na definição de
um programa) devem incluir-se os dados e comentários relativos
ao impacto do referido projeto nos direitos humanos, no ambiente
e na igualdade entre os gêneros e as expectativas de melhoria que
o projeto pode originar nos três campos. Qualquer repercussão
negativa que se possa prever implicará quase automaticamente a
não aprovação do projeto.

UNIÃO EUROPÉIA E COMUNIDADE EUROPÉIA NA AJUDA AO 
DESENVOLVIMENTO
Em quase todos os campos de atividade existe uma certa tendên-
cia para confundir os conceitos de União Européia e Comunidade
Européia. No caso presente, a confusão não é meramente um
matiz terminológico ou jurídico. Esta publicação trata da ajuda
exterior da Comunidade Européia, responsabilidade da Comissão,
que gere cerca de 7,5 bilhões de euros anuais neste domínio,
incluindo o FED. 

Quando se fala de União Européia no campo da ajuda ao desen-
volvimento, referimo-nos a esta contribuição comunitária somada
ao conjunto das contribuições bilaterais dos Estados-Membros,
geridas por cada um deles em função de critérios e mecanismos
nacionais. Atualmente, trabalha-se na identificação e melhoria de
instrumentos precisos de coordenação, de complementaridade e
de coerência entre as ações geridas pela Comissão (comunitá-
rias/CE) e as atividades financiadas diretamente pelos organismos
nacionais de cooperação dos Estados-Membros. 

A abordagem setorial, de que se falará mais adiante, é um dos
mecanismos que permitirá melhorar as sinergias dos diferentes
doadores, incluindo neste caso os restantes organismos interna-
cionais como o Banco Mundial ou os diferentes organismos espe-
cializados das Nações Unidas, principalmente o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
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A desconcentração da ajuda exterior da CE, gerida a partir de
agora pelas Delegações da Comissão, pressupõe um passo em
frente de indiscutível importância no sentido da coordenação da
ajuda ao desenvolvimento de toda a comunidade internacional de
forma a conseguir-se uma maior eficácia da mesma, que foi reco-
nhecido como tal por todos os outros protagonistas e pelos países
que a recebem.

DISTRIBUIÇÃO PROGRAMÁTICA DA AJUDA EXTERIOR DA UE

A) Programas geográficos

• Países (77) da África, Caraíbas e Pacífico. Acordo de Cotonu. Fundo Europeu
de Desenvolvimento.

• Países da bacia sul e leste do Mediterrâneo: Regulamento MEDA.
• Países da América Latina e Ásia : Regulamento PVD-ALA.
• Países da Europa do Leste e Ásia Central (repúblicas procedentes da antiga

União Soviética) : Regulamento TACIS.
• Países dos Balcãs Ocidentais (procedentes da antiga Iugoslávia) :

Regulamento CARDS.

B) Programas temáticos e horizontais

• Iniciativa européia para a democracia e os direitos humanos.
• Ambiente e florestas tropicais.
• Questões de igualdade entre os gêneros.
• Saúde (SIDA, malária e tuberculose)
• Populações deslocadas e refugiados.
• Ajuda alimentar e desenvolvimento rural.
• Luta contra as drogas.
• Reabilitação e minas antipessoal.
• Vínculo entre ajuda de urgência, reabilitação e desenvolvimento.
• Co-financiamento de ONG e cooperação descentralizada.
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A cooperação é um dos setores que mais e maiores mudanças
organizacionais sofreu no seio da Comissão Européia durante os
últimos anos. A ampliação de regiões destinatárias da ajuda exte-
rior da UE, descrita no capítulo anterior, implicou geralmente
modificações no organograma da Comissão. De cada vez que se
adotava um novo regulamento geográfico de assistência externa,
criava-se um novo serviço responsável pela sua execução e por
todas as infra-estruturas técnicas e de procedimentos necessários,
incluindo as bases de dados financeiras.

A publicação de concorrência à apresentação de propostas para o
fornecimento de bens e serviços destinados aos programas e pro-
jetos de cooperação não respondia a critérios homogêneos, sendo
diferente para cada uma das regiões, apesar de, em todos os
casos, ser a Comissão Européia a instituição responsável pela
gestão dos diferentes programas com os mesmos objetivos gerais
e as mesmas regras de base.

A multiplicação de bases jurídicas, rubricas orçamentais e procedi-
mentos específicos diminuía indubitavelmente a eficácia da assis-
tência comunitária. A distribuição interna de tarefas na Comissão
também não contribuía para uma otimização da atividade. Cada
Direção-Geral responsável pela assistência a uma região contava
com serviços "geográficos" e serviços "técnicos". Com certa fre-
quência, estes últimos recebiam os projetos identificados e formu-
lados pelos serviços geográficos sob critérios fundamentalmente
políticos, sem que os diversos elementos técnicos tivessem sido
suficientemente avaliados, incluindo por vezes a própria sustenta-
bilidade do projeto uma vez terminada a intervenção comunitária.
Esta situação dava lugar a uma elevada porcentagem de projetos
financeiramente autorizados que, contudo, não entravam em fase
de execução ou faziam-no com um atraso significativo.

A gestão integral de todo o ciclo em Bruxelas era outro fator que
contribuía para aumentar a imagem burocrática da UE e os atra-
sos na execução dos projetos. Não devemos esquecer que a
escassez crônica de pessoal nos serviços especializados da
Comissão Européia fazia com que cada funcionário comunitário
devesse gerir mais do dobro de fundos que a média de todas as
grandes organizações doadoras do mundo.

A TOMADA DE DECISÕES 
NA COMISSÃO EUROPÉIA.
A REFORMA DA GESTÃO 
DA AJUDA EXTERIOR
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A REFORMA DA COMISSÃO
Em 1998, a Comissão decidiu resolver este problema e deu um pri-
meiro passo significativo para a reforma dos serviços responsáveis
pelo setor. Criou-se o Serviço Comum de Relações Exteriores
(SCR), responsável pela gestão financeira de toda a ajuda exterior
da Comunidade européia. Além de assegurar a gestão corrente, o
SCR procedeu urgentemente à harmonização e simplificação de
procedimentos e à identificação das chamadas "autorizações
adormecidas", isto é, aqueles projetos que, desde a sua identifica-
ção e a autorização financeira inicial, não tivessem registrado
movimentos em mais de três anos. 

O inventário das autorizações adormecidas alcançou a impressio-
nante cifra de 20 bilhões de euros, alguns deles autorizados desde
meados da década de oitenta. Há que esclarecer que aproximada-
mente um terço desta quantidade correspondia a projetos que já
tinham sido anulados por diversos motivos mas cujo lançamento
contabilístico não tinha sido convenientemente cancelado. Quanto
à simplificação, passou-se, por exemplo, de cerca de oitenta for-
mulários diferentes para as concorrências de bens e de serviços
para apenas oito (quatro para os programas e quatro para o FED).

A 1 de Janeiro de 2001, a Comissão deu mais um passo no sentido
da reforma. Na sequência da decisão de 16 de Novembro de 2000,
foi criado o Serviço de Cooperação EuropeAid53 , responsável pela
gestão integral do ciclo de projeto, incluindo a identificação indivi-
dual e a avaliação de resultados. As relações "políticas" bilaterais
com os países terceiros e a programação da assistência ficaram nas
mãos das duas Direções-Gerais "programáticas" anteriormente
mencionadas, a do Desenvolvimento para os países ACP e a das
Relações Externas, responsável por todas as restantes regiões, à
excepção dos países candidatos à adesão que ficaram sob a res-
ponsabilidade integral da nova Direção-Geral da Ampliação.

O EuropeAid continua indo mais além em matéria de harmonização
e simplificação de procedimentos e progride na definição de novas
técnicas de cooperação, além de manter contatos com os outros
grandes doadores para assegurar um enfoque comum e a necessá-
ria coordenação dos diferentes protagonistas nos países receptores.

53 www.europa.eu.int/comm/europeaid/
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Por outro lado, o reforço nos recursos humanos permitiu resolver
o acúmulo de autorizações paralizadas e acelerar de forma gradual
a gestão financeira dos programas e projetos54 .

A SITUAÇÃO ATUAL
Segue-se uma explicação do processo decisório e das responsa-
bilidades dos diferentes protagonistas no mesmo.

Como vimos, existem na Comissão duas Direções-Gerais "políticas"
ou "programáticas" e o Serviço de Cooperação EuropeAid, res-
ponsável pela execução da ajuda ao desenvolvimento em todo o
mundo.

Enquanto a Direção-Geral do Desenvolvimento (DG DEV) se ocupa
de tudo o que se refere aos países ACP, a Direção-Geral das
Relações Exteriores (DG RELEX) é responsável pelas relações polí-
ticas e pela programação da ajuda das restantes regiões, incluindo
a América Latina. A DG RELEX e a DG DEV mantêm um sistema de
funcionários ("desk-officers" ou "desks") que acompanham a evo-
lução de cada um dos países com os quais a Comissão mantém
relações. São estes "desk-officers" a pedra fundamental destas
relações, sempre em contato com as administrações dos países ter-
ceiros e as delegações da Comissão em todo o mundo.

Graças ao seu trabalho, são elaborados os documentos que consti-
tuem a base da cooperação da CE, sempre em estreita cooperação
com os restantes serviços da Comissão, especialmente os que têm
alguma responsabilidade na ajuda exterior (Comércio55 , Orçamento56,
Alargamento57, Ajuda Humanitária58 e Economia e Finanças59, além,
do Serviço EuropeAid), e com os Estados-Membros.

Assim se produzem os chamados documentos de estratégia por
país ou regionais (Country Strategy Paper – CSP ou Regional
Strategy Paper – RSP) negociados sempre com os países tercei-
ros, onde se descreve a situação política e econômica do país de
referência, os seus problemas e dificuldades e os setores e zonas 

54 http://europa.eu.int/comm/enlargement/index_pt.html
55 http://www.europa.eu.int/pol/comm/index_pt.htm
56 http://www.europa.eu.int/pol/financ/index_pt.htm
57 http://www.europa.eu.int/pol/enlarg/index_pt.htm
58 http://www.europa.eu.int/pol/hum/index_pt.htm
59 http://www.europa.eu.int/pol/emu/index_pt.htm
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geográficas prioritários para o desenvolvimento da assistência da CE.

Nestes documentos também há informações sobre a ajuda de
outros doadores, incluindo os Estados-Membros e os outros
grandes organismos e instituições de cooperação do mundo, e
sobre as estratégias dos mesmos, com frequentes indicações
sobre as possibilidades reais de coordenação das diferentes
contribuições financeiras recebidas pelo país em questão. 

Por último, o CSP estabelece os setores de intervenção comunitária e
fixa as quantidades globais que a CE investirá no país durante o perío-
do de validade do documento, geralmente cinco anos. Nada impede
uma revisão do documento de estratégia antes do final da sua valida-
de sempre que existam circunstâncias que o aconselhem e que as
duas partes (governo nacional e Comissão) estejam de acordo.

Os documentos de estratégia dão imediatamente lugar aos planos
operacionais plurianuais (geralmente incluídos nos mesmos), pos-
teriormente repartidos, com periodicidade anual, em planos ope-
racionais anuais (POA).

Estes são os documentos que chegam ao Serviço de Cooperação
EuropeAid para que este inicie a execução da assistência da
maneira que se verá mais adiante. 

Durante as primeiras fases do ciclo do projeto (até à decisão de
financiamento, decisão de apoio orçamental ou de transferência
macroeconômica - ver capítulo 9), as consultas entre todos os ser-
viços da Comissão implicados são incessantes. Incluem-se aqui,
geralmente, as Direções-Gerais de "políticas internas" (Ambiente,
Pesca, Transportes e Energia, Investigação, etc.) com responsabi-
lidade setorial sobre o conteúdo do projeto ou programa em
questão. Considera-se, por exemplo, que a experiência da
Direção-Geral do Ambiente pode ajudar a melhor definir as com-
ponentes ambientais de um programa ou projeto e a evitar erros
na sua concepção e execução.

Em resumo, a decisão financeira submete-se a uma consulta inter-
serviços formal na Comissão, antes de se poder realizar a autori-
zação financeira legal.
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Um passo importante, imediatamente anterior ao lançamento da
proposta de financiamento, é a passagem dos programas, projetos
e transferências orçamentais pelo chamado Comité de Gestão
(PVD-ALA neste caso) onde estão representados os Estados-
Membros que fazem valer a sua opinião e podem chegar a blo-
quear uma proposta da Comissão.

A DESCONCENTRAÇÃO
A pedra angular da reforma é, contudo, a chamada desconcentra-
ção60, pela qual as delegações da Comissão em países terceiros
receberam a capacidade de gestão do ciclo completo do projeto,
acompanhada, naturalmente, do necessário esforço em recursos
humanos e materiais e de um esforço persistente em formação.

Foram criados mais de mil e quinhentos novos postos nas delega-
ções entre 2001 e 2004, enquanto o pessoal da sede central de
Bruxelas diminuiu ligeiramente. O número de dias de formação por
pessoa aumentou de sete para catorze entre 2001 e 2003. Quanto
à carga de trabalho, a média passou de 2,9 para 4,6 funcionários
por cada dez milhões de euros geridos.

O EuropeAid trabalha de uma maneira cada vez mais descentrali-
zada. A desconcentração converteu as delegações em autênticos
motores da execução da assistência externa. A frase "Tudo o que
se puder fazer in situ não se deve efetuar em Bruxelas" é o lema da
ação comunitária neste momento. O papel da sede central evolui
lentamente para o de um centro de assistência e apoio às delega-
ções e um intercambiador de experiências que ajudem a chama-
da fertilização cruzada e a extensão das melhores práticas, de for-
ma que o aprendido numa região qualquer se possa utilizar quan-
do parecer conveniente em qualquer outra região do mundo.

Este intercâmbio de informações que se produz entre a sede cen-
tral de Bruxelas e as delegações é particularmente intenso duran-
te as primeiras fases do ciclo do projeto, até à formulação. 

60 http://europa.eu.int/comm/europeaid/decentr/index_en.htm
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Ao transferir as responsabilidades de gestão para as delegações,
aumenta de maneira radical a importância das tomadas de posi-
ção do país beneficiário que, graças a esta desconcentração, dá
um grande passo no sentido da apropriação do programa ou pro-
jeto e da sua integração nos recursos nacionais, uma vez termina-
da a execução e, portanto, o financiamento comunitário.

A desconcentração não teria sido possível sem a existência de um
sistema de gestão informática que permite o acompanhamento
quotidiano da atividade fundamentalmente financeira mas com
vocação para ampliar as suas possibilidades de informação a
todos os âmbitos do projeto, incluindo a avaliação do impacto e
resultados e a localização de todos os documentos produzidos em
torno do projeto ou programa. 

Este sistema de gestão recebe o nome de CRIS ("Common Relex
Information System" ou sistema comum de informação de relações
exteriores) e unificou as múltiplas bases de dados de gestão finan-
ceira e outras, existentes antes da reforma. Seria importante citar
aqui que, até 2001, cada programa regional da CE geria a informa-
ção administrativa e financeira de maneira individual e isolada,
com sistemas contabilísticos tecnicamente incompatíveis entre si,
o que dava lugar a situações embaraçosas para a Comissão, inca-
paz de extrair dados gerais sobre o conjunto das suas atividades
de cooperação no mundo.

O CRIS permite que os responsáveis da sede e da delegação tra-
balhem numa mesma página e que, desta maneira, cada um dos
protagonistas intervenientes no processo administrativo e finan-
ceiro de qualquer programa ou projeto tenha à sua disposição a
qualquer momento todas as informações atualizadas. Ao mesmo
tempo, garante a transparência da gestão financeira e permite a
atribuição de responsabilidades, se necessário, em caso de pro-
blemas durante a execução de um projeto.
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A União Européia compartilha com a América Latina numerosos
valores sociais, políticos e culturais. O respeito pelos direitos
humanos e pelos princípios democráticos, o Estado de Direito e o
primado da lei, a economia de mercado, a distribuição equitativa
dos benefícios e dos ônus da mundialização, bem como das van-
tagens resultantes das novas tecnologias.

Apesar da difícil história recente de alguns dos países da região, a
UE desenvolveu e manteve vínculos com a América Latina desde
os anos sessenta. Porém, é a partir da adoção do já mencionado
regulamento PVD-ALA, em vigor desde 1992, que estas relações
entre as duas regiões se vão poder institucionalizar e aprofundar
no terreno da cooperação política e comercial62 e da ajuda ao
desenvolvimento62 . Este regulamento constitui a base sobre a qual
se construiu, ao longo dos últimos anos, toda uma série de acor-
dos específicos bilaterais e "birregionais" que permitiram à UE, por
exemplo, compartilhar a sua experiência de integração regional
com o MERCOSUL ou a Comunidade Andina. 

No quadro adiante figura uma cronologia sucinta das relações UE -
América Latina.

Independentemente da cooperação pontual entre a UE e cada país
ou grupo de países latino-americanos, a política global inscreve-se
atualmente na chamada "Associação Estratégica Birregional" da UE
com a América Latina e os países das Caraíbas. Esta associação
iniciou-se em 1999 com a primeira Reunião de Cúpula de Chefes de
Estado e de Governo realizada no Rio de Janeiro63 (Brasil) em 1999 e
continuou com Reuniões de Cúpula periódicas similares como a de
Madrid64 (Espanha) em 2002 e a de Guadalajara65 (México) em 2004. 

Entre os eixos desta associação figuram o aprofundamento do diá-
logo político e a cooperação econômica, científica e cultural.
Também se consideram objetivos prioritários desta associação a
consolidação dos laços comerciais e a inserção harmoniosa de
todos os protagonistas na economia mundial.

A COOPERAÇÃO 
UNIÃO EUROPÉIA – AMÉRICA LATINA 

06

61 http://europa.eu.int/comm/external_relations/la/index.htm
62 http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/amlat/information_generale.htm
63 http://europa.eu.int/comm/external_relations/andean/doc/rio_sum06_99.htm
64 http://europa.eu.int/comm/world/lac/conc_fr/decl.htm
65 http://europa.eu.int/comm/world/lac-guadal/00_index.htm
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Se no Rio, em 1999, se lançou a mencionada Iniciativa de
Associação Estratégica, em Madrid em 2002 puderam reforçar-se
os laços políticos, econômicos e culturais através de uma declara-
ção política assinada pelos trinta e três países da América Latina
e das Caraíbas e pelos quinze da União Européia. Madrid foi tam-
bém uma oportunidade para a realização de negociações do
Acordo de Associação entre o Chile e a União Européia, que ins-
taura um diálogo político e de cooperação e, como novidade,
contempla o estabelecimento progressivo de uma zona de livre
comércio. Também se puseram em marcha os programas "regio-
nais" ALBAN e @LIS (ver capítulo seguinte) e renovou-se o apoio
ao chamado "Plano de Ação do Panamá" (1999) de luta contra a
droga, baseado na responsabilidade compartilhada.

A Reunião de Cúpula de Guadalajara, como se disse, impulsionou
a cooperação estratégica no terreno da coesão social, cujos indi-
cadores para a América Latina figuram entre os mais baixos do
mundo. Como afirmou Chris Patten, membro da Comissão
Européia responsável pelas relações externas em 2004, "a luta
contra a desigualdade e a construção de sociedades mais coesas
e justas são as prioridades supremas não só para a América Latina
como também para a UE." Em 1999, 15% dos habitantes da UE
viviam próximo do limiar de pobreza e mais de metade deles (33
milhões de pessoas nos quinze Estados-Membros) viviam com
este risco de maneira persistente66.

Contudo, os problemas de coesão social são mais agudos na
América Latina. Numa escala de 0 a 100, em que 100 representa a
desigualdade absoluta, a América Latina situa-se no nível 53,9,
muito mais elevado do que a média mundial (38) e inclusive mais
elevado do que na África. Segundo estimativas do Banco Mundial,
os 10% mais ricos da população da América Latina desfrutam de
48% dos rendimentos totais, enquanto os 10% mais pobres rece-
bem apenas 1,6%. Tal como manifestou o Banco Inter-americano
de Desenvolvimento67 (BID), se a riqueza gerada na América Latina
estivesse distribuída como na Ásia, a pobreza na região seria ape-
nas um quinto do que é na realidade.

66 Ver o discurso de Chris Patten em http://www.europa.eu.int/comm/external_rela-
tions/news/patten/speech04_61.htm 
67 http://www.iadb.org/index.cfm?Language=portuguese 
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A importância destes dados não se refere unicamente aos domí-
nios humanitários ou de justiça social. A redução da população
pobre pela metade significaria duplicar o tamanho do mercado e
aumentaria o grau de compromisso social dos que são atualmen-
te marginalizados pelo sistema democrático. Não se pode esperar
um crescimento persistente num ambiente de forte desigualdade
social. Em Guadalajara falou-se de medidas sociais e fiscais que
contribuam para "romper o curso da história" como apontava um
estudo do Banco Mundial sobre a região, publicado em Outubro
de 200368.

A necessidade de aprofundar as medidas de democratização, a
aprendizagem dos cidadãos a reclamarem os seus direitos sem
utilizar a violência, a eficácia das instituições democráticas, a inde-
pendência do poder judicial e a transparência dos processos elei-
torais são algumas das áreas inventariadas pela UE para que
Guadalajara mostre um caminho a percorrer em comum por todos
os países da América Latina e das Caraíbas com o apoio e a ajuda
da UE. São medidas que devem preceder o longamente esperado
arranque econômico da região e o cumprimento das expectativas
que a maioria dos países da região vem defraudando há demasia-
do tempo, apesar das riquezas naturais e do inegável capital
humano.

Guadalajara também manifestou de novo a vontade comum de
fomentar um sistema internacional baseado nos princípios do mul-
tilateralismo, vontade traduzida na prática pelas posições conver-
gentes de ambas as partes em torno do Protocolo de Quioto ou do
Tribunal Penal Internacional, para citar os dois exemplos mais
importantes dos últimos anos. Reforçou-se também o compromis-
so da UE em apoiar a integração regional, incluindo o estabeleci-
mento de Acordos de Parceria Econômica (APE) e em colaborar no
reforço institucional dos países da América Latina e das Caraíbas
tendo em vista a criação da Área de Livre Comércio das Américas
(ALCA).

A ampliação de 15 para 25 Estados-Membros em 2004 significa
uma oportunidade para os parceiros da UE na América Latina.

68 http://www.iadb.org/res/index.cfm?fuseaction=
Publications.List&type=pub_type&pub_type_id=NEW&pub_type_id1=IDE
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A UE ampliada conta com uma população de quase 500 milhões de
pessoas e um PIB superior a 9,2 bilhões de euros. Representa uma
quinta parte de todo o comércio mundial, quase metade do investi-
mento direto estrangeiro e 30% da recepção de investimentos dire-
tos estrangeiros efetuados em todo o mundo. Continuará provavel-
mente a ser o primeiro doador mundial em ajuda humanitária e de
urgência. Por último, a aplicação automática a 25 países dos atuais
acordos de associação assinados pela UE-15 com os diferentes
Estados latino-americanos, ampliará as possibilidades comerciais
destes últimos, que beneficiarão de maior e mais fácil acesso aos
mercados dos dez novos membros da UE. 

AS RELAÇÕES UNIÃO EUROPÉIA –AMÉRICA LATINA HOJE
Do ponto de vista do comércio internacional, a União Européia é o
segundo parceiro da América Latina e consolidou progressivamen-
te as suas relações econômicas e comerciais até conseguir duplicar
os números de 1990. 
A UE mantém um déficit comercial com a América Latina em pro-
dutos agrícolas e energéticos, principais exportações latino-ameri-
canas para a Europa, enquanto se regista um excedente comercial
no resto dos setores, fundamentalmente maquinaria, material de
transporte e produtos químicos. A UE tem sido tradicionalmente o
primeiro investidor na região.

Contudo, determinados dados atuais referentes ao comércio entre
alguns países da América Latina e a UE mostram o caminho que
ainda falta percorrer : os intercâmbios comerciais da UE com o
Vietnam são maiores do que com a Venezuela, maiores com o
Kazaquistão do que com a Colômbia, com o Bangladesh do que
com o Perú, com as Maurícias do que com o Equador, com Aruba
do que com a Bolívia. Estes dados tendem a melhorar. A luta pela
coesão social em toda a região é um primeiro passo necessário
para que estas comparações passem a fazer parte do passado. 

No campo da cooperação, a UE destina, desde 1996, uma média de
500 milhões de euros por ano (além das contribuições bilaterais dos
Estados-Membros) para programas e projetos na região.

42
GUIA SOBRE A COOPERAÇÃO UNIÃO EUROPEIA - AMÉRICA LATINA



69 http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/amlat/statfinances/charts.htm

Quanto ao financiamento concedido pelo Banco Europeu de
Investimento (BEI), a disponibilidade financeira para a América
Latina entre 2000 e 2007 corresponde a 2,48 bilhões de euros para
apoiar projetos públicos e privados de infra-estruturas, indústria,
exploração mineira e serviços com especial ênfase na melhoria ou
proteção do ambiente. 

Quanto às relações políticas, a UE tentou reforçar os laços políticos,
econômicos e culturais entre a América Latina e as Caraíbas, desde
a Reunião de Cúpula do Rio em 1999, para desenvolver uma parce-
ria estratégica que possa permitir um aprofundamento das relações
entre ambas as regiões, apesar de estas relações estarem enquadra-
das, como já vimos, por diferentes bases jurídicas e financeiras
comunitárias. Uma parceria que melhorará a situação dos países da
América Latina e das Caraíbas. 

Para além desta parceria "birregional", as relações de cooperação da
UE com a América Latina mantêm-se a dois níveis fundamentais.
Bilateralmente, com cada um dos países latino-americanos, do
México ao Chile, e com os três agrupamentos regionais constituídos
na região, na sequência da prioridade que a UE concede aos proces-
sos de integração regional em todo o mundo. Regulamentarmente, o
financiamento comunitário à América Latina realiza-se através das
rubricas orçamentais69 B7 – 310 (cooperação financeira e técnica) e
B7 - 311 (cooperação econômica) decorrentes do regulamento PVD-
ALA. Além disso, a América Latina é uma das principais regiões bene-
ficiárias das rubricas orçamentais temáticas descritas no capítulo 4.

É importante resumir, a seguir, a situação das relações entre a UE e
as três grandes regiões latino-americanas : 

MERCOSUL 
O MERCOSUL constitui um processo dinâmico de integração regio-
nal entre a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai. O MERCOSUL
é o quarto maior grupo econômico do mundo, com um PIB total de
606 bilhões de euros e uma população de 217 milhões de habitantes.
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A UE apoia incondicionalmente os projetos e os objetivos de inte-
gração do MERCOSUL desde os seus primórdios, em 1991. Em
1995, foi assinado um acordo-quadro de cooperação inter-regio-
nal para aprofundar as relações entre as partes e preparar as
condições para a criação de uma parceria inter-regional. Durante
a Reunião de Cúpula do Rio, ambas as partes decidiram encetar
negociações de associação abrangendo a liberalização do comér-
cio de bens e serviços, a intensificação da cooperação e o apro-
fundamento do diálogo político. 

Pela primeira vez na História, dois blocos comerciais negociaram
este tipo de acordo que esteve muito próximo da assinatura em
2004, depois de dezesseis séries de negociações. 

A UE é o principal parceiro comercial do MERCOSUL (represen-
tando quase 23 %) com 18,2 bilhões de euros de exportações
comunitárias para os quatro países do MERCOSUL e 24,1 bilhões
de euros de exportações do MERCOSUL para a UE em 2002. A UE
é, igualmente, o principal investidor estrangeiro com 16,4 bilhões
de euros no mesmo ano70. 

Quanto à assistência ao desenvolvimento, a UE é o principal doa-
dor de ajuda ao MERCOSUL. Entre 2000 e 2006, o financiamento
concedido pela CE no contexto da cooperação regional e bilateral
chega a quase 250 milhões de euros, repartidos da seguinte forma:
48 milhões de euros para projetos MERCOSUL, 65,7 milhões para
a Argentina, 64 milhões para o Brasil, 51,7 milhões para o Paraguai
e 18,6 milhões para o Uruguai. Além, como nos outros casos, das
ações financiadas pelos programas regionais analisadas no próxi-
mo capítulo. 

COMUNIDADE ANDINA DE NAÇÕES (CAN) 
A UE apoiou o processo andino de integração regional desde o
nascimento da CAN em 1969 com a assinatura do Acordo de
Cartagena, que estabeleceu o chamado "Pacto Andino", posterior-
mente transformado na Comunidade Andina graças ao Protocolo
Trujillo de 1996. Nesse mesmo ano, a Declaração de Roma iniciou
o diálogo político entre as duas partes e desde então realizaram-
se reuniões presidenciais e ministeriais específicas. 

70 http://www.europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/regions/
MERCOSUL/index_en.htm
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71 http://www.europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/regions/andean/index
_en.htm

Em 2003, foi assinado um acordo de diálogo político e cooperação
que permite o aprofundamento de todo o tipo de relações. Este
acordo institucionalizará o diálogo político e alargará o seu alcan-
ce para incluir assuntos como a prevenção de conflitos, a boa
governabilidade, a imigração, a lavagem de dinheiro, a luta contra
o crime organizado e o terrorismo.

A luta contra os estupefacientes é um dos temas prioritários no
diálogo político entre as duas regiões. É a única região do mundo
com a qual a UE mantém um diálogo especializado contra a pro-
dução e o tráfico de drogas. Este diálogo iniciou-se em 1995 e rea-
liza-se sob a forma de reuniões anuais de alto nível, baseadas em
princípios fundamentais, como a responsabilidade comum de
abordar este problema.

A União Européia é o segundo parceiro comercial da Comunidade
Andina, representando 12,3% do comércio total desta última.
Todavia, a CAN representa apenas 0,8% do comércio total da UE.
As relações comerciais entre as duas partes baseiam-se no siste-
ma de preferências generalizadas, que inclui um regime especial
"drogas". Combinado com a cláusula da nação mais favorecida,
permite que 90% das exportações andinas entrem na UE sem
estarem sujeitas a direitos aduaneiros. A UE é o principal investi-
dor na CAN, representando mais de um quarto do investimento
direto estrangeiro na região71. 

A Comunidade Andina é a primeira região latino-americana que
recebeu ajuda ao desenvolvimento da UE. O primeiro acordo de
cooperação regional foi assinado em 1983. Em 1993, um segundo
acordo ampliou o seu alcance e definiu mecanismos de acompan-
hamento. A UE é o principal doador de ajuda oficial ao desenvol-
vimento à CAN. 

Entre 1996 e 2002, esta ajuda subiu a um total de 420 milhões de
euros correspondentes às rubricas financeiras de cooperação eco-
nômica, financeira e técnica, assim distribuídos : 126 milhões para
a Bolívia, 86 milhões para o Perú, 38,5 milhões para a Venezuela,
92 milhões para o Equador e 105 milhões para a Colômbia.
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72 http://www.europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/regions/
central_america/index_en.htm

No mesmo período, os programas regionais receberam 29 milhões
de euros. Contudo, a Comunidade Andina é uma das regiões do
mundo que mais beneficiam das rubricas orçamentais "temáticas"
(ver capítulo 4). Alguns exemplos: a Colômbia com os "laboratórios
de paz", a Bolívia com os projetos de desenvolvimento alternativo,
um projeto de formação profissional no Perú, um projeto ambiental
no Equador e um projeto de prevenção de inundações na Venezuela
que, por si mesmo, recebeu da rubrica orçamental horizontal "rea-
bilitação" o montante de 25 milhões de euros.

A soma dos dois tipos de rubricas orçamentais (geográficas e temá-
ticas) para o período 1996 – 2002 chegou a 750 milhões de euros. A
Bolívia recebeu 200 milhões, a Colômbia 157 milhões, o Equador 80
milhões, o Peru 200 milhões e a Venezuela 113 milhões. 

AMÉRICA CENTRAL 
O elemento fundamental das relações entre a UE e a América
Central é o Diálogo de São José, fórum de discussão política inicia-
do em 1984 com o fim principal de apoiar a resolução de conflitos,
a democratização e o desenvolvimento. Foi renovado em Florença
(1996) e em Madrid (2002), ampliando o seu alcance a questões de
integração regional, segurança, ambiente e catástrofes naturais,
relações birregionais e concertação política sobre assuntos interna-
cionais. A última versão deste diálogo foi assinada em Dezembro de
2003 sob forma de um acordo político e de cooperação que sucede
ao diálogo de São José, embora conserve esta denominação, e aos
anteriores acordos de cooperação, o primeiro dos quais tinha sido
assinado em 1985 e renovado em 1993.

A UE é o segundo parceiro comercial da região centro-americana,
com 10% do comércio total, superado pelos Estados Unidos (43% do
total). Para a UE, estes intercâmbios representam apenas 0,4% do
seu comércio total72. As relações comerciais entre a UE e a América
Central estão, como no caso da CAN, sujeitas ao sistema de prefe-
rências generalizadas.
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A maior parte das exportações centro-americanas entra na UE
livre de direitos ou com direitos preferenciais. O regime atual
incorpora a acumulação regional entre os países centro-america-
nos e andinos. 

A cooperação da UE com a América Central tomou corpo em impor-
tantes programas de promoção dos direitos humanos e da demo-
cracia, do desenvolvimento das pequenas e médias empresas, da
redução da pobreza, da proteção do ambiente e da ajuda alimentar,
do desenvolvimento rural e da redução da dívida. O programa mais
conhecido talvez tenha sido o destinado à reconstrução da América
Central após a passagem devastadora do furacão Mitch pela região
em 1998, programa dotado de 250 milhões de euros. 

As contribuições orçamentais entre 2002 e 2006 chegam a outros
581 milhões de euros, repartidos da seguinte forma : 31 milhões
para a Costa Rica, 60 milhões para El Salvador, 72 milhões para a
Guatemala, 138 milhões para Honduras, 176 milhões para a
Nicarágua, 24 milhões para o Panamá e 75 milhões para progra-
mas à escala regional. Os principais objetivos desta ajuda são a
integração regional (40 milhões de euros), a prevenção de catás-
trofes naturais e a gestão ambiental (20 milhões), o apoio à boa
governabilidade (150 milhões), a luta contra a pobreza e a
exclusão social, com especial atenção às minorias indígenas (110
milhões), o desenvolvimento local e rural, sobretudo na Nicarágua
(110 milhões) e a gestão viável dos recursos naturais, especial-
mente em Honduras (60 milhões).

Além disso, em 2003, a Comissão aprovou o seu primeiro programa
de financiamento setorial, com 52,5 milhões de euros sob a forma de
apoio orçamental para o setor da educação na Nicarágua. As rubri-
cas orçamentais temáticas são particularmente ativas na região
como o demonstram, entre outros projetos, as missões de observa-
ção eleitoral na Nicarágua (2002) e na Guatemala (2003).

MÉXICO E CHILE 
Estes dois países não fazem parte de nenhum dos agrupamentos
regionais da América Latina, o que não quer dizer que as suas
relações com a UE não sejam particularmente intensas. O México
foi o primeiro país latino-americano a assinar uma parceria privi-
legiada com a UE, traduzida no Acordo de Associação Econômica,
Pacto Político e Cooperação, assinado em 1997. 
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Este acordo estabelece a celebração de um diálogo político de alto
nível sobre os negócios bilaterais e internacionais.

A UE é o segundo parceiro comercial73 do México (7% do comér-
cio total), depois dos Estados Unidos da América, que represen-
tam 77% do comércio mexicano. Em 2000, foi assinado um acordo
de livre comércio entre as partes. Desde então, os fluxos comer-
ciais aumentaram 25,5 %. Cerca de 95% das exportações mexica-
nas para a UE são constituídas por produtos industriais. Quanto
aos investimentos europeus no México passaram de 11 bilhões de
euros em 1999 para 24 bilhões em 2001. 

Do ponto de vista da cooperação, o Estado de Direito, o desenvol-
vimento social e a cooperação econômica são as principais priori-
dades da estratégia de cooperação da UE com o México, com uma
previsão de 56 milhões de euros para o período 2002 – 2006. O
desenvolvimento dos programas regionais neste país assume uma
especial importância. 

Cerca de 3 700 empresas mexicanas participaram de encontros
organizados por Al-Invest. O México é igualmente um dos três
países declarados prioritários na América Latina pela Iniciativa
Européia para a Democracia e os Direitos Humanos. 

Em Fevereiro de 2004, o México e a UE assinaram um acordo de
cooperação científica e tecnológica que facilitará a participação de
institutos de pesquisa mexicanos no programa-quadro comunitá-
rio de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. 

Relativamente ao Chile, existe um acordo de associação, assinado
em 2002, articulado em torno de três componentes básicos: o diá-
logo político para coordenar posições nos fóruns internacionais, a
cooperação e o comércio. 

A parte comercial do acordo de cooperação UE – Chile é muito
ambiciosa e excede amplamente os seus compromissos respecti-
vos na OMC. Estabelece, por exemplo, uma zona de comércio livre
de bens mediante a liberalização recíproca e progressiva durante

73 http://www.europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/countries/
mexico/index_en.htm
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74 http://www.europa.eu.int/comm/trade/issues/bilateral/countries/
chile/index_en.htm

um máximo de dez anos, até se atingir uma liberalização comple-
ta para 97, 1% dos intercâmbios comerciais. Atualmente, a UE é o
principal parceiro comercial do Chile e também o principal inves-
tidor estrangeiro no país74. 

A cooperação da UE com o Chile prevê o financiamento comunitá-
rio num total de 34,4 milhões de euros para o período 2002 – 2006.
Os setores prioritários são a cooperação e a inovação tecnológica
(59% do orçamento indicativo), o desenvolvimento de capacidades
para a promoção da equidade social (32,5 %) e a proteção do
ambiente e os recursos naturais (8,5 %). Em 2002, a UE e o Chile
assinaram um acordo para melhorar a cooperação científica e tec-
nológica entre as partes e aumentar os investimentos em capital
humano e institucional utilizando os recursos disponíveis em diver-
sos programas da Comissão Européia.

Por último, os chamados programas regionais permitiram avanços
significativos nos seus diversos campos de aplicação como se verá
no capítulo seguinte. 
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CRONOLOGIA DAS RELAÇÕES 
UNIÃO EUROPÉIA – AMÉRICA LATINA

1954 : Começa a funcionar a Comunidade Européia do Carvão e do Aço,
ponto de partida do processo de integração que deu lugar à
União Européia em 1992.

1969 : Criação do Pacto Andino, que originaria a Comunidade Andina
de Nações (Ato de Trujillo) em 1996.

1973 : Criação do CARICOM, Comunidade e Mercado Comum das
Caraíbas (Tratado de Chaguaramas).

1974 : Início das conferências bianuais do Parlamento Europeu e do
Parlamento Latino-americano (Parlatino).

1975 : Criação do grupo ACP (África, Caraíbas e Pacífico) e assinatura
da primeira Convenção de Lomé (ACP – CE).

1976 : Primeiras atividades de cooperação entre a CE, a América Latina
e alguns países das Caraíbas que não eram ainda membros do
grupo ACP

1983 : Assinatura do primeiro acordo de cooperação entre a CE e o
Pacto Andino.

1984 : Início do Diálogo de São José entre a CE e os países da América
Central.

1985 : Assinatura do Acordo de Cooperação CE – América Central.
1986 : Criação do Grupo do Rio, fórum de consulta política que reúne

hoje todos os países da América Latina.
1990 : Declaração de Roma, que estabelece o diálogo político entre a CE

e o Grupo do Rio.
1990 : Quarta Convenção de Lomé (Lomé IV) com a adesão do Haiti e

da República Dominicana.
1991 : Assinatura do Tratado de Assunção, que criou o MERCOSUL

(Mercado Comum do Sul). É composto pela Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai.

1992 : Criação do Cariforum, fórum de diálogo político dos países cari-
benhos.

1994 : Assinatura do Protocolo de Ouro Preto, que consolida e institu-
cionaliza o processo do MERCOSUL.

1994 : Quarta Reunião Ministerial entre a UE e o Grupo do Rio em São
Paulo. Adoção de uma declaração sobre a parceria.

1995 : Comunicação da Comissão Européia “União Européia – América
Latina : atualidade e perspectivas do reforço da parceria 1996 –
2000”, COM (95) 495.
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1996 : Primeira reunião para estabelecer um diálogo de alto nível entre
a UE e a Comunidade Andina sobre a luta contra as drogas, após
vários acordos sobre os chamados "precursores químicos” em
1995.

1997 : Assinatura do Acordo de parceria econômica, concertação políti-
ca e cooperação com o México.

1999 : Comunicação da Comissão Européia : “Uma Nova Parceria União
Européia-América Latina na Alvorada do Século XXI”, COM
(1999) 105.

1999 : Reunião de Cúpula do Rio : lançamento da parceria estratégica
UE, América Latina e Caraíbas.

1999 : Início das negociações sobre o acordo de parceria entre a União
Européia e o MERCOSUL.

2000 : Comunicação da Comissão Européia sobre o seguimento da
Reunião de Cúpula do Rio : “Seguimento da Primeira Reunião de
Cúpula entre a América Latina, as Caraíbas e a União Européia",
COM (2000) 670.

2000 : Assinatura do Acordo de Cotonu entre a UE (15 países) e os
Estados ACP (77 países).

2000 : Adesão de Cuba, como observador, ao grupo ACP.
2000 – 2001 : Entrada em vigor progressiva do Acordo de Livre Comércio

UE – México.
2002 : Reunião de Cúpula de Madrid entre a América Latina, as

Caraíbas e a UE.
2002 : Assinatura do Acordo de Associação UE – Chile.
2002 : Assinatura do Memorando de Entendimento entre a Comissão

Européia e o Banco Inter-americano de Desenvolvimento (BID).
2003 : Entrada em vigor do Acordo de Cotonu.
2003 : Entrada em vigor das disposições comerciais provisórias do

Acordo UE – Chile.
2003 : Assinatura do Acordo de diálogo político e de cooperação entre

a UE e a Comunidade Andina.
2004 : Início das negociações dos acordos de parceria econômica (APE)

com as Caraíbas.
2004 : Reunião de Cúpula de Guadalajara (México) entre a América

Latina, as Caraíbas e a UE.
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A Comissão Européia começou a concepção dos chamados
Programas Regionais para a América Latina em 1993, com a ado-
ção do primeiro deles, Al-Invest. Estes programas, particularmente
ativos na região, complementam o financiamento executado a nível
nacional ou sub-regional. Em função do seu campo de atividade, são
elegíveis as entidades, instituições ou empresas de todos os países
da UE e da América Latina, isto é, são geograficamente horizontais
para as duas regiões. Em geral, o seu método de trabalho passa pela
constituição de redes nas quais estão representados os dois lados do
Atlântico.

Ao longo dos últimos anos, a UE criou e desenvolveu uma série de
programas em vários setores em que participam de forma desta-
cada as organizações representativas da sociedade civil latino-
americana e européia. Estes programas dizem respeito ao ensino
superior e investigação ( LFA e Al AN), cooperação econômica
entre empresas (Al-Invest), sociedade da informação (@LIS),
energia (ALURE), desenvolvimento urbano (URB-AL) e coesão
social (EUROsociAL). Um último programa, o chamado Obser-
vatório, estuda e analisa as relações entre as duas regiões. O
financiamento comunitário produz-se geralmente mediante a sele-
ção de projetos de qualidade através de convites à apresentação
de propostas (ver capítulos 8 e 9) 

AL AN
Lançado oficialmente na segunda Reunião de Cúpula UE – ALC
(Madrid) em Maio de 2002, é um programa de bolsas de estudos de
alto nível. Os seus objetivos são o reforço da cooperação no campo
da educação superior, o aumento da mobilidade de cidadãos latino-
americanos para os sistemas de ensino superior da UE e o reforço
das capacidades dos recursos humanos, as possibilidades de empre-
go e o aumento das competências dos cidadãos latino-americanos
nos seus países de origem.

As suas atividades principais têm sido a concessão de bolsas de pós-
graduação (mestrado e doutorado) e bolsas de especialização para
profissionais experimentados, a formação de uma rede com pontos
focais de informação e comunicação identificados na América Latina
e a abertura de uma rede de ex-bolsistas, aberta também aos bolsis-
tas de LFA e de outros programas na América Latina. A sua dura-
ção prevista vai até 2010 e o orçamento total é de 113,5 milhões de
euros.

OS PROGRAMAS REGIONAIS NA
AMÉRICA LATINA   

07
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A contribuição da UE será de 88,5 milhões de euros, dos quais 75
milhões estão destinados exclusivamente às bolsas mencionadas.
Nos dois primeiros convites à apresentação de propostas (2003 e
2004) foram seleccionadas 1 030 candidaturas para um período
médio de dois anos cada uma, o que significa um total de 2 060 bol-
sas anuais. A contribuição comunitária por este período chegou,
portanto, a 26,9 milhões de euros. Toda a informação disponível
encontra-se no seguinte website :
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alban/index_
pt.htm

LFA (América Latina - formação acadêmica) 
Impulsiona a cooperação entre as instituições de ensino superior
das duas regiões. Os seus objetivos são: proporcionar valor acres-
centado às relações entre a UE e os países da América Latina, esta-
belecer e reforçar os mecanismos de cooperação universitários e
melhorar a qualidade dos recursos humanos e as instituições nos
dois continentes com mobilidade tanto entre a UE e a América
Latina como entre os diferentes países latino-americanos. 

Este programa construiu uma rede de instituições de ensino super-
ior na UE e na América Latina na qual estão presentes a maior parte
das universidades de ambas as regiões. Na sua segunda fase (2000
– 2005), que já assistiu à publicação e encerramento de nove
convites à apresentação de propostas, foram até agora aprovados
208 projetos dos quais 86 correspondem à gestão acadêmica e ins-
titucional e 122 à formação científica e técnica. 
Toda a informação disponível encontra-se no seguinte website :
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alfa/index_pt.htm

Al-Invest
O primeiro programa regional a começar a funcionar (1993), Al-
Invest contribui para a internacionalização e para os contatos
mútuos de empresas das duas regiões, com especial preferência
para as pequenas e médias empresas (PME). Os seus objetivos são:
reforçar as relações comerciais inter-regionais através da transfe-
rência de tecnologias e de conhecimentos técnicos da Europa para
a América Latina e manter uma cooperação sustentável e de inter-
esse mútuo entre as empresas de ambas as regiões. 
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Nas duas primeiras fases de Al-Invest, os resultados foram muito
positivos. Participaram mais de 30 000 empresas e foram assinados
acordos comerciais num montante superior a 200 milhões de euros. 

A terceira fase do programa Al-Invest (2004 – 2007) tem prevista uma
contribuição de 46 milhões de euros da UE. Em Dezembro de 2003, a
Comissão Européia assinou um contrato com um consórcio de insti-
tuições representativas dos dois continentes que serão responsáveis
pela sua execução. 
Todas as informações disponíveis encontram-se no seguinte website :
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/al-invest/index_pt.htm

URB-AL
Este programa estabelece laços diretos entre as cidades da Europa e
da América Latina mediante a difusão, aquisição e aplicação de boas
práticas em matéria de políticas urbanas, através de ações de coope-
ração entre cidades, províncias e regiões dos dois lados. Entre os
objetivos figura também o apoio institucional. 

Nos seus sete anos de funcionamento, o programa URB-AL reuniu mais
12 000 entidades locais européias e latino-americanas com cerca de
2 000 casos de participação. Na sua primeira fase (1996 – 2000), esta-
beleceram-se 8 redes temáticas e aprovaram-se 79 projetos comuns,
dos quais já terminaram 70. A sua dotação orçamental foi de 14 milhões
de euros, que chegou a 50 milhões na segunda fase (2001-2006). 

Nesta segunda fase, incluem-se, como temas novos, o financiamento local
e o orçamento participativo, a luta contra a pobreza urbana, o fomento da
participação de mulheres nos organismos de decisão locais, a segurança
dos cidadãos e, por último, a cidade face a sociedade de informação. 
Todas as informações disponíveis encontram-se no seguinte website :
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/urbal/program/gui
de_mep_pt.pdf

@LIS (ALIANÇA PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO) 
Tem como objetivo a redução da chamada fratura digital ou informá-
tica, fomentando o uso das novas tecnologias da informação e da
comunicação. Partindo de um primeiro convite à apresentação de
propostas, realizado em 2003, foram selecionados 19 projetos distri-
buídos por quatro campos temáticos : governabilidade local, educa-
ção e diversidade cultural, saúde pública e integração social.
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Nestes projetos participam atualmente 103 organizações da União
Européia e 109 da América Latina. Foram igualmente estabelecidas
três redes de cooperação que correspondem a representantes dos
organismos reguladores, investigadores e participantes no programa
que se encontra também aberto aos países das Caraíbas. O seu orça-
mento (2001 – 2006) é de 85 milhões de euros, dos quais 75% cor-
respondem à participação financeira da UE. 
Todas as informações disponíveis encontram-se no seguinte website :
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/alis/index_pt.htm

EUROsociAL
Lançado oficialmente na terceira Reunião de Cúpula UE-ALC
(Guadalajara, 2004), conta com um financiamento comunitário de 30
milhões de euros que devem contribuir para a redução das desigual-
dades sociais na região. A 15 de Março de 2005, foi encerrado o pri-
meiro convite à apresentação de projetos, em torno de três grandes
eixos verticais centrados na educação, saúde, administração da
justiça e equilíbrio fiscal. Uma ação transversal relacionada com o
emprego será executada em cooperação com a OIT (Organização
Internacional do Trabalho). 
Todas as informações disponíveis encontram-se no seguinte website :
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/amlat/eurosocial_pt.htm

OBSERVATÓRIO PARA AS RELAÇÕES UNIÃO EUROPÉIA –   
AMÉRICA LATINA 
Aprovado em Setembro de 2003, trata de identificar e desenvolver
todas as possibilidades de parceria entre as duas regiões. Os objeti-
vos do observatório são : contribuir para a reflexão sobre os desafios
comuns que a UE e a América Latina devem enfrentar em conjunto,
reforçar as relações entre as instituições de ensino de ambas as
regiões dispostas a partilhar o seu potencial de estudo e informação
e propiciar a difusão na Europa e na América Latina das informações
pertinentes com uma visão estratégica das relações entre as duas. 
Todas as informações disponíveis encontram-se no seguinte website :
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/amlat/oreal_es.
htm

OS PROGRAMAS
REGIONAIS:
A CONTRIBUIÇÃO
FINANCEIRA DA UE
(EM MILHÕES DE
EUROS)
ATUALMENTE
(JUNHO DE 2005)

AL AN 88,5

LFA  II 52,0

AL-INVEST III 46,0

@LIS         63,5

URB-AL  II 50,0

EUROsociAL  30,0

OBSERVATÓRIO 1,3

TOTAL 331,3

Não se inclui nesta
repartição as contri-
buições de AL-Invest
I e II (98 milhões de
euros), de ALFA I (32
milhões), de URB-AL
I (14 milhões), nem
as de programas já
concluídos como
ALURE, no setor da
energia, e outros (29
milhões de euros).
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Nos capítulos anteriores descreveram-se as bases políticas, jurídi-
cas e financeiras sobre as quais assenta a cooperação entre a
União Européia e a América Latina. Nos próximos capítulos passa-
se em revista, a execução das ações de cooperação, as formas que
esta pode assumir e os processos sucessivos necessários para que
o programa ou projeto de cooperação seja executado com êxito. 

Nos capítulos 4 a 7 vimos como a Comissão Européia mantém um
diálogo permanente com os países receptores no momento de
estabelecer as prioridades setoriais e geográficas e fixar as moda-
lidades de execução das ações de cooperação. A assistência
externa da UE caminha decididamente no sentido da apropriação
das ações – e, portanto, dos resultados das mesmas – por parte
dos Estados receptores aos quais a UE prefere chamar "parceiros"
a fim de deixar claro o conceito de responsabilidade comparti-
lhada e o processo de interações sucessivas que dão lugar à defi-
nição de um programa ou projeto.

Um dos resultados desta atitude de co-responsabilidade é que o
principal interlocutor da Comissão Européia, no momento de defi-
nir e decidir as atividades de desenvolvimento que receberão
financiamento comunitário, é o Governo de cada um dos países
parceiros. Em princípio, estas atividades decidem-se, como já
vimos, entre o Governo nacional e os serviços da Comissão (as
delegações em primeiro lugar) e tomam forma nos documentos a
que se fez referência no capítulo 5 e que são detalhados no Anexo
1. Ou seja, a maior parte das atividades são financiadas pela
Comissão, através de propostas enviadas pelas autoridades do
país receptor. 

A participação da sociedade civil parece reduzida no âmbito que
acabamos de sublinhar. Contudo, a imensa maioria de programas
e projetos necessita da participação ativa de pessoas, organiza-
ções e sociedades no momento da sua execução. Desde empre-
sas de engenharia civil (infra-estruturas) até organizações profis-
sionais (desenvolvimento social) ou não governamentais (saúde,
educação, ambiente) e peritos individuais em qualquer dos cam-
pos de atividade contidos em qualquer projeto.

A Comissão Européia dá grande importância à participação de
todas estas entidades e pessoas na execução dos projetos de
cooperação que financia. 

A GESTÃO DA COOPERAÇÃO : 
OS DIFERENTES ENFOQUES

08
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Convencida de que a transparência é uma virtude em si mesma e
contribui significativamente para aumentar a eficácia da coopera-
ção, a Comissão Européia lançou em 1998 um website único em
que são publicadas todas as oportunidades de cooperação ofere-
cidas ao exterior, com o amplo leque descrito anteriormente.

Em http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/index_pt.htm
podem-se encontrar todas as concorrências de obras e de forne-
cimento de bens e serviços assim como os convites à apresenta-
ção de propostas que podem estar abertos a todo o tipo de orga-
nizações e cujo mecanismo é descrito no próximo capítulo. Este
website está dotado de um motor de busca multifuncional que
permite ter acesso a todos os convites à apresentação de propo-
stas de um tipo determinado (obras, fornecimentos, serviços e
subvenções) numa região ou num país, em qualquer fase da rea-
lização de um programa ou projeto. 
Através do mesmo site pode-se chegar também à todo um conjun-
to de documentos de orientação que são especificados em
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/gestion/index_pt.htm. 

Como se verá mais adiante, a fase de formulação de um projeto de
cooperação deve conter todas as contribuições necessárias para a
boa execução do mesmo e a planificação das necessárias publica-
ções de concorrência ou convite à apresentação de propostas.
Relativamente às rubricas orçamentais temáticas, a imensa maio-
ria das suas dotações orçamentais é concedida a ONG ou a orga-
nizações civis de todo o tipo através de convites à apresentação de
propostas, igualmente publicados no referido website. 

O guia prático para a interpretação dos procedimentos contratuais
da ação externa da CE encontra-se em http://www.europa.eu.int/
comm/europeaid/tender/gestion/pg/npg_pt.doc. O regulamento
financeiro de aplicação geral, a que já se fez referência anterior-
mente, encontra-se em http://europa.eu.int/geninfo/query/engi-
ne/search/query.pl. 

Uma vez feitos estes ajustes, descrevem-se a seguir as principais
modalidades de execução da assistência externa financiadas ou
co-financiadas pela Comissão Européia. Existem atualmente várias
aproximações possíveis. A estratégia de apoio a projetos é a mais
utilizada embora, num futuro próximo, possa ceder o lugar à cha-
mada abordagem setorial ou à ajuda orçamental.
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É importante recapitular de maneira rápida estas estratégias : 

ABORDAGEM SETORIAL 
Ao longo dos anos, os programas setoriais foram recebendo dife-
rentes denominações: programas de investimento setorial, progra-
mas de desenvolvimento setorial e, atualmente, abordagem seto-
rial. Apesar da diferente terminologia, há certos princípios gerais
com os quais a Comunidade internacional está fundamentalmen-
te de acordo.

Em primeiro lugar, reconhece-se que são os Governos receptores
quem têm de garantir a liderança na gestão e no desenvolvimen-
to destes programas. O seu objetivo comum é melhorar a eficácia
e a eficiência com que são usados os recursos internos e externos,
mediante a aceitação mútua de prioridades estabelecidas nos pro-
gramas nacionais de redução da pobreza ou documentos similares
e a melhoria da qualidade da gestão. 

A abordagem setorial concede maior capacidade de decisão aos
Governos dos países receptores em relação à política, à estratégia
e à despesa no setor em questão. Aumenta a coerência entre a
política setorial, a despesa atribuída ao setor e os resultados,
mediante uma maior transparência e uma visão mais ampla e geral
do setor e respectivos problemas. Por último, diminui drasticamen-
te os custos de transação para o país beneficiário. 

Na prática, a abordagem setorial implica a criação de um grupo de
trabalho, dirigido pelo Governo receptor e com a participação de
todos os organismos doadores, que produzirá um programa seto-
rial baseado em três componentes : 
1) Um documento de política setorial com o seu correspondente

quadro estratégico. 
2) Um quadro de previsões de despesa setorial a médio prazo.
3) Um processo de coordenação entre os diferentes doadores no

setor, liderado pelo Governo receptor. 
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O APOIO ORÇAMENTAL 
O apoio orçamental é a transferência de recursos para o Governo
do país receptor. Uma vez recebido, o dinheiro é gerido por este,
mediante a utilização dos seus próprios sistemas e procedimentos
de gestão financeira. Isto é, maximiza-se a apropriação local e a
coerência com as demais políticas nacionais enquanto se minimi-
zam os custos de transação. 

Existem duas modalidades de apoio orçamental : 
1) Apoio macroeconômico. Dirige-se ao conjunto da política

nacional de desenvolvimento de um país no quadro macroeco-
nômico e orçamental do mesmo. 

2) Apoio orçamental setorial, que proporciona fundos adicio-
nais a um setor específico, apoiando uma política setorial
nacional e um quadro de despesa acordado entre o país
receptor e o doador.

Sempre que as condições o permitam, a segunda é a preferida
pela CE. Em qualquer caso, dependerá da verificação de quatro
critérios básicos : 
1) Que a gestão macroeconômica seja estável e proporcione um

ambiente favorável para o desenvolvimento do setor privado. 
2) Que a política nacional reflita um compromisso confiavel no

sentido da redução da pobreza e no crescimento do país. 
3) Que a gestão das finanças públicas tenha um nível de qualida-

de e/ou que exista um programa coerente com as reformas
deste sistema.

4) Que exista uma série de indicadores de eficácia acordados que
possam medir o progresso realizado no sentido dos objetivos
de política nacional. 

PROJETO
Segundo a definição clássica, um projeto é uma série de atividades
que conduzem a objetivos claramente definidos dentro de um cro-
nograma preciso e com um orçamento específico. Um projeto deve
dispor de várias entidades parceiras que incluam o grupo de
população alvo e os principais beneficiários. Para a sua realização,
devem concluir-se acordos de coordenação, de gestão e de finan-
ciamento. Deve existir um sistema de acompanhamento e avalia-
ção que permita extrair lições para o futuro e um nível adequado
de análise econômica e financeira que demonstre que os benefí-
cios previstos serão superiores aos custos.
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Como se disse, os grandes organismos internacionais de coopera-
ção estão de acordo em substituir a abordagem "projeto" pela
abordagem setorial a médio prazo. As características específicas
de desenvolvimento econômico, social e político de cada
país/região serão determinantes no calendário de substituição de
um método por outro. Convém corroborar aqui que a maioria dos
peritos em cooperação pensa que a América Latina será provavel-
mente a última região do mundo em que esta mudança de estra-
tégia se produzirá. Por esta razão, é importante deter-se com mais
atenção no desenvolvimento do ciclo do projeto, incluindo as
modificações e correções que a Comissão Européia introduziu ao
longo dos últimos tempos. 

Os projetos de desenvolvimento são uma maneira clássica de defi-
nir e gerir processos de investimento e mudança. A abordagem
por projetos individuais pode efetuar-se numa série de setores:
saúde, educação, infra-estruturas, reforma institucional, etc. O seu
custo, o investimento financeiro necessário, pode variar entre
alguns milhares de euros e muitos milhões. Em qualquer caso,
como se verá depois, um projeto deve fazer parte de uma progra-
mação que responda a linhas políticas básicas adotadas pela CE e
pelo país receptor. 

Esta abordagem por projetos individuais foi a preferida por todos
os organismos de cooperação do mundo durante muitos anos.
Contudo, os problemas resultantes desta estratégia foram-se tor-
nando mais evidentes ao longo dos anos, especialmente devido a : 

Uma inadequada apropriação do projeto, uma vez terminado,
por parte do Governo receptor, com as evidentes implicações
negativas para a sustentabilidade dos benefícios do projeto.

O enorme número de projetos isolados, financiados por dife-
rentes organismos e instituições num mesmo país, cada um deles
com os seus próprios métodos e procedimentos, produziu uma
delapidação de recursos, basicamente nos chamados custos de
transação dos países receptores de ajuda exterior. 

O estabelecimento de uma multiplicidade de acordos de gestão,
financiamento e avaliação de um mesmo país receptor com as
diferentes entidades doadoras contribuiu para minar a capacidade
e a responsabilidade local em vez de a reforçar. 
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QUANDO É
ADEQUADO O
PROJETO?

A prática de financiar
projetos individuais
continua a ser a prin-
cipal na cooperação
da CE. Além disso,
existem casos em
que é a melhor (ou
me smo a  ún ic a )
alternativa :
• C o o p e r a ç ã o
descentralizada
com entidades não
estatais, como os
projetos geridos pelas
ONG.

• Intervenções de
emergência e pós-
crises.

• Projetos de assis-
tência técnica ou
projetos-piloto de re-
forço das capaci-
dades institucio-
nais.
• Projetos ambien-
t a i s  ( o u  o u t r o s )
transfronteiriços.
• Projetos de inves-
timento com eleva-
dos custos de tran-
sação para o Gover-
n o  r e c e p t o r  ( a s
grandes infra-estru-
turas como portos e
aeroportos).

Por último, sempre
que as condições de
um país ou um setor
não permitam a uti-
l i zação de  out ra
estratégia. 75 Para mais informações, pode consultar-se o manual do ciclo de projeto publicado em: 

http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/qsm/documents/pcm_manual_2004_en.pdf

Por último, a abordagem por projetos individuais pode contribuir para
a chamada "fungibilidade" de recursos locais. Quer dizer, quando
um organismo de cooperação decide investir 100 milhões de euros
num setor primordial para o desenvolvimento do país – saúde, por
exemplo – o Governo do país receptor pode desviar esses 100 mi-
lhões do seu próprio orçamento, previstos inicialmente para esse
setor, e investi-los em despesas militares ou de qualquer outro tipo
não considerado prioritário para o desenvolvimento do país. 

Não obstante, a "abordagem por projetos" continua a ser  majo-
ritária na atividade de cooperação da CE. Nos últimos anos, a
Comissão Européia avançou significativamente no seu grau de
coordenação com os demais doadores e melhorou substancial-
mente a eficácia dos projetos de última geração se bem que, len-
tamente, se vão ensaiando misturas das diferentes estratégias
descritas. No momento de conceber uma mistura entre elas, há
que levar em conta quatro importantes considerações : 
• O grau de controle que os doadores desejam conservar sobre

os seus recursos; 
• A atribuição da responsabilidade principal quanto aos recur-

sos disponíveis; 
• O nível em que o doador e o receptor desejam estabelecer o

diálogo político geral ou específico quanto ao projeto; 
• Por último, o nível de custos de transação associados à

gestão de fundos do doador. 

A maioria do orçamento de ajuda exterior da CE (7,8 bilhões de
euros em 2003) continua a ser autorizada e executada através de
projetos e programas. A cooperação com a América Latina pode
continuar ainda bastante tempo com a atual abordagem por "pro-
gramas e projetos", se bem que com uma maior coordenação e
uma melhor coerência entre as intervenções dos diversos protago-
nistas e das autoridades locais. Nos capítulos seguintes, são
desenvolvidos elementos fundamentais de compreensão sobre o
funcionamento da técnica do projeto de cooperação, o chamado
"ciclo do projeto"75. 
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GENERALIDADES E CONTEXTO 
A gestão operacional do projeto-tipo de cooperação da CE é
constituída por um ciclo de cinco fases: 

Programação. 
Identificação. 
Formulação. 
Execução. 
Avaliação e Auditoria.

Idealmente, os resultados desta última fase devem fechar o ciclo e
realimentar a fase de programação seguinte, de forma que as
lições extraídas durante a execução do projeto, ou os próprios
resultados, se possam acrescentar ao volume de conhecimentos
teóricos e práticos existentes e melhorar a geração seguinte, seto-
rial e/ou nacional de projetos. 

A duração e a importância de cada fase do ciclo dependerão da
natureza do projeto. Um grande projeto de engenharia civil (traça-
do e construção de infra-estruturas de comunicações, por exem-
plo) pode necessitar de vários anos para passar da identificação à
execução, enquanto um projeto que consiste em proporcionar a
assistência a grupos de população afetados por uma situação de
conflito pode necessitar somente de algumas semanas antes de
começar as operações no terreno. Todavia, é imprescindível asse-
gurar-se de que se autorizam os recursos e se dispõe do tempo
necessário nas primeiras fases para que a execução se realize com
êxito e os resultados finais do projeto sejam os esperados. 

Existe uma diferença fundamental entre os diferentes programas
de assistência externa da CE quanto ao lugar no ciclo do projeto
em que se situa a decisão de financiamento. Enquanto em progra-
mas como MEDA ou TACIS esta decisão se realiza normalmente
no final da fase de identificação, nos países ACP ou nos incluídos
no regulamento ALA (por conseguinte, na América Latina) a
decisão financeira só se efetua depois de completar a formulação
do projeto. 

O CICLO DO PROJETO 
09

OS TRÊS PRINCI-
PIOS BÁSICOS DO
CICLO DO PROJETO

Em cada fase defi-
nem-se os critérios
de  tomada  de
decisão e os proce-
dimentos oportu-
nos que devem
incluir as principais
necessi-dades de
informação e os
critérios qualitati-
vos que per-mitam
aval iar  os resulta-
dos desta fase.

As fases do presen-
te ciclo são “pro-
gressivas”. Cada fase
deve realizar-se por
completo para que
a seguinte possa
ser abordada com
êxito.

Por úl t imo,  a se-
guinte fase de pro-
gramação e identi-
ficação deve levar
em conta os resul-
tados do acompa-
nhamento (contro-
le) e da avaliação
como partes inte-
grantes de um pro-
cesso es-truturado
de realimentação
e aprendizagem ins-
titucional.
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O CICLO DO PROJETO E OS CONVITES À APRESENTAÇÃO 
DE PROPOSTAS 
Os convites à apresentação de propostas (Appels à propositions
/Calls for Proposals) usam-se normalmente nas rubricas orçamen-
tais "temáticas" ou "horizontais", como, por exemplo, a Iniciativa
Européia para a Democracia e os Direitos Humanos, o ambiente, a
ajuda alimentar ou o co-financiamento com ONG. É praticamente
a única maneira de conceder subvenções a intervenientes não
estatais, de acordo com o novo regulamento financeiro. O uso
deste procedimento está aumentando nas rubricas orçamentais
"geográficas", sobretudo nos chamados programas regionais
(como, por exemplo, Alfa) e nas novas facilidades de financiamen-
to como as chamadas iniciativas globais para a água ou para a
energia. 

Este tipo de procedimento difere do normalmente utilizado nos
projetos de cooperação "clássicos". Através do recurso aos
convites à apresentação de propostas, a CE transfere a responsa-
bilidade da identificação, formulação e execução dos projetos para
as entidades não estatais que respondem aos referidos convites,
desde que cumpram os requisitos estabelecidos nos mesmos, fun-
damentalmente quanto ao tipo de projeto e aos critérios de "elegi-
bilidade" para os candidatos. 

Existe ainda outra exceção de procedimento ao projeto "clássico" :
quando a CE estabelece um acordo direto quer porque, de alguma
forma, existe uma situação de monopólio, quer porque o interlocu-
tor da Comissão Européia é o Estado beneficiário. Nestes últimos
casos, contudo, a CE conserva um papel mais direto e a responsa-
bilidade de gestão nas fases de identificação e formulação do pro-
jeto. Porém, inclusive nestes casos, o acompanhamento das dire-
trizes de gestão do ciclo do projeto é útil dado que :

• Todos os projetos de cooperação com financiamento comu-
nitário podem ser avaliados em função dos critérios de quali-
dade descritos nas páginas seguintes; 

• Os princípios de boas práticas de gestão podem ser aplicados
por parte de quem esteja a receber e gerir fundos provenientes
da CE. 
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O CICLO DO PROJETO E O QUADRO LÓGICO 
A gestão do ciclo do projeto (Project Cycle Management, PCM) é
um termo, já consagrado nas instituições doadoras de todo o
mundo, utilizado para descrever as atividades de gestão e os pro-
cedimentos de tomada de decisão durante toda a vida do projeto
de cooperação. Inclui as tarefas básicas, a distribuição de papéis e
responsabilidades, os documentos-chave e as diferentes opções
de decisão num dado momento. A utilização destas técnicas per-
mite assegurar que : 
• Os projetos estão em conformidade com os principais objeti-

vos políticos da CE e dos Estados beneficiários; 
• Os projetos são relevantes no âmbito de uma estratégia pre-

viamente estabelecida e em relação aos problemas reais dos
grupos beneficiários; 

• Os projetos são viáveis, isto é, os objetivos podem conseguir-
se de forma realista dentro das dificuldades do contexto em
que se realizam e tendo em conta a capacidade das entidades
executantes; 

• Os benefícios gerados pelo projeto têm possibilidades reais de
sustentabilidade.

Para a consecução destes resultados, a gestão do ciclo de projeto : 
• Requer a participação de parceiros claramente identificados

(stakeholders) e promove a apropriação local do projeto; 
• Usa, entre outras ferramentas, o quadro lógico para apoiar

uma série de opiniões e análises, incluindo os problemas e ris-
cos, os objetivos e as estratégias das entidades parceiras; 

• Inclui critérios de avaliação qualitativos em cada fase do ciclo; 
• Necessita da produção de documentos de qualidade em cada

uma das fases, de forma que as decisões partam de uma boa
informação sobre a situação real e a sua evolução. Ver quadro
anexo. 

O quadro lógico é uma ferramenta de análise e gestão utilizada
atualmente pela imensa maioria dos organismos bilaterais e mul-
tilaterais e outros protagonistas da cooperação internacional.
Normalmente, a CE pede a criação de uma "matriz" de quadro
lógico como parte integrante dos seus procedimentos de formula-
ção do projeto. 
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Quando se aplica de forma inteligente, o quadro lógico é uma ferra-
menta muito eficaz. Não substitui, contudo, a experiência e a opinião
profissional e deve complementar-se com a utilização de outras fer-
ramentas como a análise econômica e financeira e a avaliação de
impacto ambiental, bem como por técnicas de trabalho que garantam
a participação efetiva de todas as partes implicadas. 

É importante destacar aqui que a preparação dos estudos de viabili-
dade, a preparação dos planos operacionais anuais e os relatórios
periódicos de acompanhamento são geralmente da responsabilidade
dos parceiros executantes do projeto e não da CE, embora esta possa
contribuir ou proporcionar recursos para a realização dessas tarefas.
Apesar de a CE não ditar o formato exato destes documentos, há que
garantir que a informação neles contida é pertinente e adequada em
quantidade e qualidade. Desta maneira, as decisões estarão razoavel-
mente fundamentadas e garantirão a boa utilização dos recursos
autorizados. 

O SISTEMA DE APOIO À QUALIDADE 
A partir da reforma da gestão da assistência externa, introduzida
em 2001, a CE dotou-se de um sistema de apoio à qualidade dos
projetos financiados com recursos comunitários. O seu instrumen-
to fundamental é o grupo de apoio à qualidade (Quality Support
Group, QSG). 

Os objetivos deste grupo são : 
- Apoiar as melhorias necessárias na documentação e as idéias um

projeto ou programa; 
- Assegurar-se de que as revisões do projeto se realizam de forma

harmonizada mediante a utilização de critérios de qualidade
consistentes e normalizados; 

- Assegurar uma informação (reporting) e um acompanhamento
periódicos; 

- Identificar e facilitar o intercâmbio das "boas práticas" e das abor-
dagens inovadoras. 

O grupo de apoio à qualidade fornece consultoria em dois pontos-
chave do ciclo do projeto : 
- No final da fase de identificação, momento em que é revista a ficha

(projetos individuais) ou a proposta de financiamento (programa
ou conjunto de projetos). 
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- No final da fase de formulação, quando o projeto de proposta
de financiamento foi já preparado (projetos individuais) ou
quando se elaboraram as especificações das previsões técnicas
e administrativas (para projetos contidos num programa).

QUADRO DE QUALIDADE 
Existe um conjunto de critérios de avaliação qualitativos para cada
ponto de decisão principal na vida de um projeto. Estes critérios
refletem-se nos pedidos de informação de documentos tais como
a ficha de identificação ou a proposta de financiamento. Para tal,
desenvolveu-se o chamado "quadro de qualidade" que não impli-
ca, contudo, uma atitude de exclusão. As circunstâncias próprias e
específicas de cada projeto impõem a aplicação, a experiência, a
apreciação e o critério dos gestores do mesmo. 

O quadro de qualidade compõe-se por três atributos básicos
desenvolvidos num total de dezesseis parâmetros : 

A) RELEVÂNCIA : 
O projeto destina-se a solucionar necessidades demonstradas e
de elevada prioridade : 
1) É consistente e contribui para as políticas de desenvolvimento

e cooperação da CE 
2) É consistente e contribui para as políticas do Governo parceiro

e dos programas setoriais existentes. 
3) Foram identificados claramente os parceiros e os beneficiários

principais, foram analisadas as questões de igualdade entre os
gêneros e de capacidade industrial e pôde demonstrar-se a
apropriação local. 

4) Foi efetuada uma análise correta dos problemas. 
5) A experiência anterior e os eventuais vínculos com outros pro-

jetos/programas foram analisados e integrados na seleção de
estratégia. 

B) VIABILIDADE : 
O projeto está bem concebido e produzirá benefícios sustentáveis
aos grupos-alvo. 
6) Os objetivos (geral, propósito e resultados) e o programa de

trabalho são lógicos e claros e abordam necessidades clara-
mente identificadas. 
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7) As implicações de custos e recursos são claras, o projeto é
financeiramente viável e tem um retorno econômico positivo. 

8) Os acordos de coordenação, gestão e financiamento são cla-
ros e apoiam o reforço institucional e a apropriação local. 

9) O sistema de acompanhamento (controle) e os acordos de
auditoria são claros e práticos. 

10) Foram identificadas corretamente as hipóteses e os riscos e
aplicadas as medidas adequadas para os gerir. 

11) O projeto é firme e sustentável dos pontos de vista social, téc-
nico e ambiental. 

C) GESTÃO EFETIVA E CORRETA : 
O projeto está produzindo os benefícios previstos e está correta-
mente gerido. 
12) O projeto continua a ser relevante e viável. 
13) Conseguem-se os objetivos do projeto. 
14) A gestão do projeto por parte dos responsáveis pela sua exe-

cução é correta. 
15) A sustentabilidade do projeto está sendo abordada de forma

eficaz. 
16) Os gestores estão aplicando os princípios de boas práticas. 

Como se verá mais adiante, os atributos e parâmetros do quadro
de qualidade do projeto encontram paralelismo nos critérios de
avaliação e auditoria, processos em que recebem uma pontuação
que permita resumir a qualidade do projeto. 

A DECISÃO FINANCEIRA
No caso da América Latina, a CE toma uma decisão de financia-
mento, uma vez que o projeto tenha passado a fase de formulação.
A tomada desta decisão costuma incluir : 

• A redação de uma avaliação de qualidade do projeto da pro-
posta e a adoção das alterações necessárias; 

• A aprovação (ou rejeição) da proposta; 
• A preparação, negociação e conclusão do Acordo de

Financiamento entre a CE e a entidade de execução parceira,
incluindo as necessárias previsões técnicas e administrativas
de execução. 
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Seguidamente, o grupo de controle de qualidade emite o seu
parecer e, caso seja positivo, são concluídos acordos de financia-
mento e execução. É apenas neste momento que as propostas de
financiamento são enviadas aos Estados-Membros da CE, repre-
sentados no Comité PVD-ALA. Emitido o necessário parecer
positivo por parte do Comitê, a Comissão adota, geralmente por
procedimento escrito, a decisão de financiamento que deve
incluir todos os detalhes de execução de uma forma suficiente-
mente flexível para não implicar em nenhum momento um obstá-
culo à normal execução de um projeto. 

DOCUMENTOS-CHAVE E RESPONSABILIDADES NO CICLO DO PROJETO 

Os documentos fundamentais da CE e as fontes de informação
que apoiam a gestão do ciclo do projeto são :

- A política de desenvolvimento da CE em vigor no 
momento de início do ciclo.

- Os documentos de estratégia regional/nacional.
- Os documentos que comportam o Programa Indicativo 

Nacional (PIN).
- A ficha de identificação do projeto.
- A proposta de financiamento, quer para um projeto indivi-

dual quer para um grupo de projetos, em cujo o caso é cos-
tume denominar-se “Programa de Ação” 

- O acordo de financiamento e os documentos técnicos e
administrativos associados, incluindo os termos de referência
que se utilizarão para os eventuais concursos posteriores

- A informação contida no Sistema Integrado de Infor-
mação e Gestão (CRIS : Common Relex Information
System) 

- Os relatórios de avaliação e auditoria
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1/ PROGRAMAÇÃO 
A ajuda exterior da CE é programada em ciclos plurianuais. A ins-
tituição responsável pela programação é a Comissão Européia em
diálogo com as autoridades dos países beneficiários. O documen-
to resultante deste diálogo é o documento de estratégia por
país (ou regional) que inclui o programa indicativo plurianual.
O período de validade deste documento, peça fundamental da
cooperação comunitária com um país terceiro, costuma ser de
cinco anos a não ser que alguma alteração essencial nas circuns-
tâncias do país parceiro exija modificações durante o período
inicialmente previsto. 

Os documentos de estratégia por país recolhem toda uma série de
dados e indicadores do país em questão bem como as possibili-
dades de ação em função das prioridades indicadas por ambas as
partes. O propósito destes documentos é a identificação dos
setores principais em que a colaboração entre as autoridades
nacionais e a CE pode estabelecer uma ação conjunta que faça a me-
lhor utilização possivel dos recursos disponíveis no âmbito de um
programa pertinente e viável que permita a realização dos proje-
tos e programas. A estrutura-tipo deste documento é a seguinteb : 

1) Uma descrição dos objetivos de cooperação da CE. 
2) Os objetivos políticos do país parceiro. 
3) Uma análise da situação política, econômica e social, incluindo a

sustentabilidade das políticas atuais e os desafios a médio prazo.
4) Uma revisão da atividade de cooperação da CE no passado,

com uma análise da referida experiência e um resumo do
andamento dos programas de cooperação nos Estados-
Membros da CE e de outros doadores internacionais no país
em questão. 

5) A estratégia da CE, incluindo um número estritamente limita-
do de setores de intervenção que sejam complementares das
intervenções de outros doadores. 

Uma vez definida a referida estratégia, deve ser transferida para um
programa indicativo nacional (PIN) que, como se disse, pode ser
parte integrante do documento de estratégia. O PIN é um instrumen-
to de gestão que cobre um período de vários anos (em princípio,
entre 3 e 5). Identifica e define as ações e medidas adequadas para
alcançar os objetivos declarados. O PIN deve decorrer integralmente
das análises precedentes e deve ser coerente com as mesmas. 

AS FASES DO CICLO 
DO PROJETO : I  

10
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2/ IDENTIFICAÇÃO 
A fase de identificação consiste no seguinte : 
• Identificar as idéias do projeto que sejam coerentes com as

prioridades da CE e do país beneficiário; 
• Apreciar a relevância e a viabilidade das referidas idéias; 
• Preparar uma ficha de identificação no âmbito do programa

ALA (como já se disse, outros regulamentos – TACIS e ACP,
prevêem a proposta de financiamento nesta fase); 

• Preparar uma decisão de financiamento ou determinar o
alcance do trabalho que se deverá realizar ulteriormente
durante a fase de formulação para os projetos individuais. 

As idéias iniciais para a identificação de um projeto podem vir de
diversas fontes como os Governos beneficiários, protagonistas não
estatais, organismos de desenvolvimento multilaterais ou regio-
nais, etc. Elementos cruciais nesta fase são as possibilidades de
apropriação local do projeto e o compromisso das autoridades
nacionais. 

A descrição inicial do projeto deve decorrer das prioridades iden-
tificadas no documento de estratégia e no programa indicati-
vo nacional. Como regra geral, no final da fase da identificação
deve dispor-se de suficiente informação em torno dos pontos
recolhidos no quadro anexo. Esta informação deve incluir-se nos
documentos de base resultantes desta fase, isto é, os termos de
referência para qualquer estudo de viabilidade financiado pela CE
e a ficha de identificação do projeto. Uma vez realizado todo este
trabalho, a decisão fundamental consiste em preparar uma
decisão de financiamento no final desta fase. Se a informação
disponível reunir todos os requisitos mencionados anteriormente,
o projeto pode considerar-se maduro para passar à fase de for-
mulação. Caso contrário, a CE pode pedir informações e verifica-
ções complementares, ou rejeitar o projeto. Como se indicou, a
relevância, a viabilidade e a sustentabilidade do projeto são ele-
mentos-chave no momento de tomar a decisão de passar à fase
seguinte. 

O QUE ESPECIFICA
O PROGRAMA
INDICATIVO
NACIONAL ?

• Os objetivos glo-
bais e a seleção
estratégica com
base nas prioridades
do paíse da CE, isto
é, os setores de inter-
venção e as modali-
dades de coopera-
ção mais adequadas
para atingir os ob-
jetivos (projetos indi-
viduais, programas
setoriais, ajuda orça-
mental e outros).

• As estimativas fi-
nanceiras para cada
área de cooperação
definida indicando,
sempre que possí-
vel, um calendário
indicativo das con-
tribuições da CE
bem como o seu
volume.

• Os objetivos espe-
cíficos e os resulta-
dos esperados em
cada área de coope-
ração, incluindo qual-
quer tipo de condi-
cionalidade. 
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• Os indicadores
que permitam medir
o adiantamento do
projeto a médio pra-
zo. No caso de exis-
tir documento estra-
tégico de redução
da pobreza (Poverty
Reduction Strategy
Paper ,  PR S P),  os
indicadores do PIN
devem correspon-
der aos estabeleci-
dos naquele docu-
mento.

• I n f o r m a ç ã o
sobre os chamados
assuntos transver-
sais (gênero,am-
biente, etc.).

• Os programas e
projetos que devem
ser executados para
alcançar os objeti-
vos definidos, bem
como os beneficiá-
rios previstos e o
tipo de assistência
escolhida. Também
podem ser indica-
dos alguns crité-
rios gerais como
os prováveis parcei-
ros para cada proje-
to, a du-ração es-
perada ou uma pri-
meira seleção geo-
gráfica para a inter-
venção.
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3/ FORMULAÇÃO 
Esta fase consiste no seguinte : 
• A confirmação da relevância e da viabilidade do projeto tal

como foi descrito na ficha de identificação; 
• A preparação de um esboço detalhado do projeto, incluin-

do a identificação dos acordos necessários para o desenvolvi-
mento do mesmo, a sua correta gestão e desenvolvimento,
uma análise de custos/benefícios, a gestão de riscos, o acom-
panhamento, a avaliação e a auditoria posterior; 

• Por último, a preparação da proposta e decisão de financiamento. 

Tal como na fase de identificação, os eventuais parceiros e outros
intervenientes locais devem assumir um papel preponderante na
formulação de um projeto. Podem participar também outros doa-
dores, contribuindo com experiências utilizáveis. Os fatores funda-
mentais no momento de distribuir as responsabilidades são : 
• A vocação de integração do projeto nas estruturas locais

existentes e as suas possibilidades de desenvolver as capaci-
dades locais; 

• Os acordos previstos quanto à coordenação e à gestão do
projeto – incluindo a gestão financeira; 

• A capacidade das diferentes partes para participar e financiar
o processo de formulação. 

No final desta fase, devem existir suficientes elementos de infor-
mação relativamente aos seguintes critérios : 

Análise da situação : 
Verificação do contexto do projeto e do programa. 
Análise das partes implicadas e verificação da capacidade 
institucional. 
Análise de problemas. 
Aplicação de experiências passadas e revisão de outras iniciativas
em execução ou planificação. 
Seleção da estratégia. 

Descrição do projeto : 
Objetivo geral e propósito
Grupo-alvo, localização e duração previstas. 
Resultados previstos e indicação de atividades. 
Custo e recursos necessários. 
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Acordos de gestão : 
Estruturas coordenação e gestão. 
Acordos de financiamento e gestão. 
Acompanhamento, avaliação e auditoria. 

Viabilidade e sustentabilidade : 
Financeira e econômica. 
Ambiental. 
Técnica. 
Social. 
Gestão de riscos. 

Se o conjunto de todos estes elementos for satisfatório, a CE acei-
tará a proposta de financiamento, lançará a decisão correspon-
dente e procederá à conclusão do acordo de financiamento,
necessariamente prévio à execução do projeto. 

INFORMAÇÕES RESULTANTES DA FASE DE IDENTIFICAÇÃO

1) Contexto político e programático, tanto do país benefi-
ciário como da CE

2) Análise dos demais parceiros do projeto
3) Análise dos problemas para a realização do projeto,

incluindo os temas “transversais” (especialmente direitos
humanos, ambiente e igualdade entre os gêneros)

4) Aplicação da experiência acumulada (setorial e regional)
e revisão de iniciativas semelhantes em fase de planificação
ou de execução

5) Descrição preliminar do projeto, incluindo as hipóteses
básicas para o seu bom funcionamento, a análise de riscos
e a suas possíveis soluções 

6) Implicações indicativas de custo e recursos necessários
7) Estimativa dos necessários acordos de coordenação, de

gestão e de financiamento
8) Verificação preliminar da sustentabilidade econômico-

financeira, ambiental, técnica e social do projeto
9) Plano de acompanhamento para a fase de formulação



4/ EXECUÇÃO
É nesta fase que o projeto se torna visível no terreno. O seu obje-
tivo é obter os resultados previstos, mediante uma gestão eficaz
dos recursos atribuídos. Paralelamente, deve estabelecer-se um
sistema de acompanhamento do progresso através de relatórios
periódicos. A execução pode dividir-se em três fases principais:
lançamento, execução propriamente dita e encerramento. 

Lançamento 
Neste período realiza-se todo o trabalho administrativo e de pre-
paração necessário para o bom funcionamento do projeto. Entre
outros, devem preparar-se os necessários contratos de execução,
planificar-se a mobilização de recursos que serão necessários ao
longo da execução, estabelecer sobre bases sólidas as relações
com as diferentes partes implicadas, realizar workshops de lança-
mento e informação e rever o plano de trabalho em função da rea-
lidade. Além disso, é neste período que se deve estabelecer o sis-
tema adequado de acompanhamento e avaliação de resultados. 

Execução
As obrigações fundamentais durante o tempo de execução real
situam-se em torno da mobilização e gestão dos recursos de todo
o tipo, a realização das atividades planificadas no prazo previsto, o
acompanhamento das mesmas e a realização dos relatórios de
progresso, a revisão dos planos operacionais à luz da experiência
e a respectiva correção e alteração se necessário. 

Encerramento
A presença da CE vai progressivamente diminuindo até desapare-
cer uma vez assegurada a continuidade do projeto. Transferem-se
todas as responsabilidades para as entidades beneficiárias parcei-
ras, assegurando-se previamente de que existe realmente o plano
de manutenção necessário e de que as capacidades de gestão
foram efetivamente transferidas. Por último, há que estar seguro
de que as necessidades financeiras para a manutenção do proje-
to foram previstas pelas entidades beneficiárias, que se convertem
nas responsáveis únicas pela continuidade do projeto. 

AS FASES DO CICLO 
DO PROJETO : II

11
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Os documentos fundamentais produzidos durante esta fase são os
seguintes : 
• Planos de trabalho operacionais (geralmente anuais); 
• Relatórios periódicos de progresso; 
• Relatórios específicos de etapa (incluindo, por exemplo, a

avaliação intermediária); 
• Relatório de encerramento (no final do projeto).

Todos estes documentos devem fazer referência aos conceitos bási-
cos já mencionados, objetivo, propósito, resultados, atividades,
necessidades de recursos e gestão financeira, bem como ao funcio-
namento dos acordos alcançados quanto à gestão do projeto e ao
cumprimento das responsabilidades atribuídas a cada participante.

Durante a fase de execução podem tomar-se importantes
decisões, tendo em vista o desenvolvimento do projeto. Estas
decisões podem variar entre a revisão de todo o plano de trabalho
e o cancelamento do projeto. Os instrumentos de controle e infor-
mação que serão desenvolvidos nos parágrafos seguintes podem
também dar lugar a importantes alterações de orientação durante
a fase de execução76 . 

5/ ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
Acompanhamento e avaliação são termos que se referem à coleta,
análise e uso de informação pertinente para ajudar a tomar as
decisões necessárias. Contudo, é conveniente compreender as
diferenças entre estes dois conceitos. As revisões periódicas e as
auditorias fazem também parte dos instrumentos de controle exis-
tentes. 

O acompanhamento (controle) e as revisões periódicas são da res-
ponsabilidade da equipe de gestão do projeto. Realizam-se durante
toda a fase de execução com a finalidade de comprovar o progres-
so realizado e compará-lo com as previsões, tomar medidas paliati-
vas se for necessário, e atualizar os planos iniciais. Em geral, deve
contribuir para uma melhoria na tomada de decisões de gestão. 

76 As páginas web das Delegações da Comissão dão informações pon-
tuais sobre o desenvolvimento dos projetos localizados em cada país.
Para ter acesso à lista de Delegações da Comissão, consultar o website : 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/delegations/intro/web.htm 
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A avaliação77 inclui geralmente elementos externos ao projeto para
garantir a maior objetividade possível e realiza-se com uma periodi-
cidade prevista desde o princípio do lançamento do projeto (na
metade do cronograma de execução previsto, uma vez finalizado o
projeto). A sua finalidade é incorporar as experiências aprendidas
durante a realização do projeto no volume de conhecimento das ins-
tituições participantes e proporcionar os elementos necessários
para a responsabilidade institucional da entidade doadora. Os crité-
rios de base de qualquer avaliação são a verificação da relevância,
do impacto, da eficácia, da eficiência e da sustentabilidade do
projeto. 

Existem, atualmente, relatórios de avaliação de conteúdos diferentes :
projetos individuais, setores, atividades num dado país e programa. 

Por último, existem as auditorias (audits). Incluem elementos exter-
nos ao projeto e realizam-se antes de começar a execução e uma
vez encerrado o projeto. A sua finalidade é dar segurança aos par-
ticipantes em relação à boa gestão e proporcionar recomendações
para melhorar projetos em curso ou em fase de concepção. 

Em qualquer dos processos informativos anteriormente menciona-
dos, é fundamental o conhecimento dos diferentes níveis de infor-
mação requeridos por cada uma das entidades participantes. 

Atualmente, a CE utiliza um sistema de acompanhamento externo
que recolhe informações sobre a evolução de todos os projetos de
cooperação em que participa. Este sistema concentra-se em
questões relativas aos princípios de relevância, eficiência, impacto e
sustentabilidade, seguindo o padrão clássico dos relatórios de avaliação.

Em qualquer caso, todos estes sistemas de controle e informação
devem dar prioridade às necessidades de informação dos gestores
no terreno e proporcionar o retorno de informação adequada a
todos os participantes, incluindo os grupos de população-alvo do
projeto. Só desta forma será possível uma participação ativa e a pos-
terior apropriação do projeto pela população beneficiária, finalidade
última da assistência externa da CE. 
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77 Para ter acesso à metodologia, critérios e relatórios de avaliação seto-
riais, regionais ou nacionais, consultar o seguinte website
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/evaluation/index.htm 

http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/evaluation/index.htm
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Ao longo das páginas precedentes passou-se em revista a situação
atual da cooperação entre a União Européia e a América Latina,
mostrou-se a sua evolução ao longo dos anos e aprofundaram-se
as formas e os métodos seguidos para a sua execução. É agora o
momento de avaliar sumariamente os resultados obtidos e de refe-
rir qual pode ser a possível evolução futura desta cooperação. 

No campo da ajuda exterior, a Comissão presidida por Romano
Prodi (2000 - 2004) concentrou os seus esforços na reforma, como
se viu no capítulo 5. Graças, em parte, a esta reforma, foi possível
obviar a falhas na execução de ações como o Programa Regional
de Reconstrução da América Central (PRRAC), que entra agora na
sua fase definitiva. A revisão das autorizações adormecidas (ver
capítulo 5) permitiu, desta forma, esclarecer as razões pelas quais
um volume relativamente importante de dinheiro78 não tinha ainda
sido materializado em programas ou projetos concretos e levou à
redefinição melhorada de projetos e ao lançamento de iniciativas
que já há bastante tempo, inclusive anos, esperavam o início da
sua execução no terreno. A desconcentração de recursos para as
Delegações da Comissão na América Latina intensificou o traba-
lho conjunto entre estas e os Ministérios nacionais, pondo em
marcha novos métodos de trabalho em quase todos os Estados
latino-americanos. 

Durante os cinco anos da anterior Comissão aumentou o relevo
atribuído a temas como a Democracia, o Estado de Direito ou a
igualdade entre os gêneros, que tanta importância têm para o
desenvolvimento de qualquer região ou país do mundo, mas muito
especialmente para a América Latina, dado o grau de desenvolvi-
mento humano deste continente, superior ao de outras regiões. 

OS RESULTADOS DA COOPERAÇÃO
UNIÃO EUROPÉIA – AMÉRICA LATINA :
PERSPECTIVAS DE FUTURO 

12

78 Para recapitular os volumes financeiros da cooperação UE – América
Latina, ver http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/reports/
europeaid_ra2004_fr.pdf 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/reports/COMM_PDF_COM_20
04_0536_F_PT_ACTE.pdf
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/reports/COMM_PDF_SEC_200
4_1027_1_EN_DOCUMENTDETRAVAIL.pdf 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/amlat/
statfinances/charts.htm 
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79 http://www.delnic.cec.eu.int/es/eu_and_country/cooperation_desc/
cooperation_desc_nic.htm
80 http://www.delury.cec.eu.int/ue_paraguay/cooperacion.htm

O fim das últimas ditaduras na região deu lugar a numerosos progra-
mas de reforma institucional, muitos deles já concluídos (reforma do
poder judicial na Nicarágua79) e outros ainda em execução (reforma
institucional no Paraguai80 ), que contribuirão para aumentar a eficá-
cia do Estado perante os seus próprios cidadãos e, consequente-
mente, o seu peso em âmbito internacional. 

A Reunião de Cúpula de Guadalajara, várias vezes mencionada nesta
publicação, esclareceu os objetivos prioritários da cooperação entre
a UE e a América Latina : a coesão social, a integração regional e o
multilateralismo na cena internacional. Estes três objetivos estarão
presentes a partir de agora em qualquer novo documento político ou
programático elaborado pelos Governos nacionais ou pelas institui-
ções regionais da América Latina em colaboração com a Comissão
Européia ou qualquer outra instituição da UE. É necessário sublinhar
aqui a importância que estes três conceitos têm não só para o
desenvolvimento sustentável da América Latina como também para
a configuração de uma ordem mundial multipolar em que o subcon-
tinente poderá ter acesso a posições que lhe permitirão defender
me-lhor os interesses das suas populações. Esta questão não é uni-
camente do interesse dos Governos e das organizações regionais da
América Latina, mas também dos Estados-Membros da União
Européia e das Instituições comunitárias. 

Por outro lado, a nova Comissão que, sob a presidência do português
José Manuel Durão Barroso, começou o seu mandato em Novembro
de 2004 parece, tendo em vista o percurso biográfico dos
Comissários responsáveis pela assistência externa, mais inclinada a
dar maior importância à colaboração com a América Latina do que a
Comissão anterior. Pode ver-se um primeiro indício desta importân-
cia na reestruturação do Serviço de Cooperação EuropeAid, ocorrida
no início de 2005, já sob a responsabilidade da Comissária Benita
Ferrero Waldner.
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Enquanto os serviços responsáveis por outras regiões (TACIS e
MEDA) se fundiram numa Direção única após a redução de recur-
sos humanos em Bruxelas causada pela desconcentração, a
cooperação com a América Latina continua a ser gerida por uma
Direção dedicada exclusivamente ao tema81. 

O recente alargamento a dez novos Estados-Membros permitirá,
desta forma, uma certa "liberação" de prioridades políticas exter-
nas e poderá prestar-se uma maior atenção ao diálogo político
com os países das restantes regiões receptoras de assistência
externa, principalmente a América Latina. 

Uma renovada União Européia que aposta seriamente no multila-
teralismo não pode deixar de melhorar e aprofundar as suas rela-
ções com a América Latina na convicção de que o aprofundamen-
to de fenômenos como a integração regional e a melhoria dos pa-
râmetros de coesão social na região serão tão benéficos, a médio
prazo, para o conjunto da comunidade internacional, incluindo a
própria União Européia, como para os diferentes Estados da
América Latina. 

81 http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/general/org_graph_pt.pdf
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ANEXO 1 : OS DOCUMENTOS DA COOPERAÇÃO 

Nestas páginas, o leitor poderá encontrar a referência electrônica de todos os
documentos existentes que estabelecem algum tipo de acordo entre a União
Européia e os diferentes países e regiões da América Latina. Ficam fora desta
lista os acordos bilaterais de qualquer tipo assinados entre países isolados das
duas áreas geográficas. 

AMÉRICA LATINA 
Documento de estratégia regional : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/la/rsp/02_06_pt.pdf
Página de índice da Comissão Européia : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/la/index.htm
Página de entrada do Serviço de Cooperação EuropeAid : 
http://www.europa.eu.int/comm/europeaid/projects/amlat/index_fr.htm

MERCOSUL
Documento de estratégia regional : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/MERCOSUL/rsp/02_06en.pdf
União Européia – Mercosul: uma parceria para o futuro (2002) 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/MERCOSUL/intro/bro02_es.pdf
Para um Acordo de Associação (2004) : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/MERCOSUL/intro/index.htm#3

ARGENTINA
Documento de estratégia por país : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/argentina/csp/csp04_en.pdf

BRASIL
Documento de estratégia por país : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/brazil/csp/02_06en.pdf 
Acordo-quadro de cooperação : 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=
en&numdoc=2199Ä1101 (01)&model=guichett 

PARAGUAI
Documento de estratégia por país : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/paraguay/csp/02_06en.pdf
Acordo-quadro de cooperação : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/paraguay/intro/fp_eu_par_91.pdf.pdf

URUGUAI
Documento de estratégia por país : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/uruguay/csp/02_06en.pdf
Acordo-quadro de cooperação : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/uruguay/intro/fp_eu_ur.pdf
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COMUNIDADE ANDINA DE NAÇÕES (CAN) 
DDocumento de estratégia por país : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/andean/rsp/02_06_pt.pdf
Acordo de cooperação e diálogo político : 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/andean/doc/pdca_1203_en.pdf
Luta contra a droga: declaração de Cochabamba (1996) : 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/andean/doc/cochabamba_en.htm

BOLÍVIA 
Documento de estratégia por país : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/bolivia/csp/02_06en.pdf
Acordo-quadro de cooperação : 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=
EN&numdoc=2199Å0429 (01)&model=guichett 

COLÔMBIA 
Documento de estratégia por país : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/colombia/csp/02_06en.pdf
Laboratório de Paz de Magdalena Médio : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/colombia/csp/02_06en.pdf

ÉQUADOR
Document de stratégie nationale :
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/ecuador/csp/02_06_en.pdf

PÉROU
Documento de estratégia por país : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/ecuador/csp/02_06_en.pdf

VENEZUELA
Documento de estratégia por país : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/venezuela/csp/02_06en.pdf 

AMÉRICA CENTRAL 
Documento de estratégia por país : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/ca/rsp/02_06_es.pdf
Acordo de cooperação e diálogo político : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/ca/pol/pdca_12_03_en.pdf
Acordo-quadro de cooperação : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/ca/doc/fca93_es.pdf
Sistema de integração econômica centro-americana : 
http://www.sieca.org.gt/
Programa Regional de Reconstrução da América Central (PRRAC) : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/ca/prrac.htm

COSTA RICA
Documento de estratégia por país : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/costarica/csp/02_06pt.pdf
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SALVADOR
Documento de estratégia por país : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/el_salvador/csp/02_06_pt.pdf

GUATEMALA
Documento de estratégia por país : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/guatemala/csp/02_06_pt.pdf

HONDURAS
Documento de estratégia por país : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/honduras/csp/02_05_pt.pdf

NICARÁGUA 
Documento de estratégia por país : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/nicaragua/csp/02_06_pt.pdf
Relatório estratégico de redução da pobreza e de desenvolvimento sustentável : 
http://www.imf.org/external/np/prsp/2001/nic/01/index.htm
Plano nacional de desenvolvimento operacional : 
http://www.pnd.gob.ni/

PANAMÁ
Documento de estratégia por país : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/panama/csp/02_06pt.pdf

MÉXICO 
Documento de estratégia por país : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/mexico/csp/02_06_pt.pdf
Acordo de cooperação científico - técnica : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/mexico/doc/a1_02-12946_es.pdf
Acordo de associação, cooperação e cooperação política : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/mexico/doc/a3_acuerdo_global_es.pdf
Acordo de comércio livre de serviços : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/mexico/doc/a5_dec_02-2001_en.pdf
Acordo de comércio livre de mercadorias : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/mexico/doc/a4_dec_02-2000_en.pdf
Primeira Reunião de Cúpula México – União Européia (2002) : 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/mexico/intro/ma05_02_es.htm
Primeiro Fórum da sociedade civil UE – México : 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/mexico/conf_en/index.htm

CHILE
Documento de estratégia por país : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/chile/csp/02_06en.pdf
Acordo-quadro de cooperação : 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/chile/coop_agr/fca_conclusions.pdf
Acordo de associação (2002) : 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=
EN&numdoc=2200À1230 (01)&model=guicheti
Para um novo acordo de associação : 
http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/chile/assoc_agr/index.htm
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DECLARAÇÕES DAS REUNIÕES DE CúPULA DE CHEFES DE ESTADO
E DE GOVERNO 
Rio de Janeiro (1999) 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/la/rio/sum_06_99.htm
Madrid (2002) 
http://europa.eu.int/comm/world/lac/
Guadalajara (2004) 
http://europa.eu.int/comm/world/lac-guadal/00_index.htm

ANEXO 2 : GLOSSÁRIO 

Apresentamos a seguir uma série de termos e siglas utilizados nesta publicação
e noutros documentos sobre o mesmo tema, para maior facilidade de com-
preensão. 

APE : Acordos de parceria econômica. Acordos comerciais entre a UE e as
regiões ACP. Compatíveis com as normas da OMC, estes acordos têm por
objetivo a eliminação progressiva dos obstáculos ao comércio e o aprofunda-
mento da cooperação em todos os domínios relacionados com as trocas
comerciais. 

ACORDO DE COTONU : Novo acordo de parceria ACP – UE, concluído em
Fevereiro de 2000 por um período de vinte anos (2000 – 2020). Este acordo e
o seu protocolo financeiro serão revistos de cinco em cinco anos. Substitui a
quarta Convenção de Lomé (Lomé IV). 

ACP : África, Caraíbas e Pacífico. O grupo dos países ACP, com relações pri-
vilegiadas com a UE, foi constituído com a assinatura, em 1975, da primeira
Convenção de Lomé com a CEE. Em 2004 agrupava 79 países. 

ALC : América Latina e Caraíbas. Parceria estratégica birregional promovida
pela UE. 

LFA : América Latina - Formação Acadêmica. Programa de cooperação bir-
regional América Latina – UE no domínio do ensino superior. 

Al-Invest : Programa regional de cooperação empresarial entre as PME euro-
péias e as empresas da América Latina. 

@LIS : Aliança para a Sociedade da Informação. Programa regional de coope-
ração destinado a promover a sociedade da informação e a luta contra a fra-
tura digital (gap informático). 
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ALURE : Programa de cooperação regional no domínio da energia.

ASEAN : Associação de Nações do Sudeste Asiático constituída pela
Birmânia/Myanmar, Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Singapura, Tailândia e Vietnam. 

AUNP : Programa de cooperação universitária entre a UE e a ASEAN. 

BEI : Banco Europeu de Investimento. 

BERD : Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento. 
BID: Banco Inter-americano de Desenvolvimento. 

CAD/DAC : Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE.

CAN : Comunidade Andina de Nações. 

CARDS : Programa de assistência da CE para a reconstrução, o desenvolvimento e a
estabilização dos Estados dos Balcãs. 

CARICOM : Comunidade e Mercado Comum das Caraíbas, cujo objetivo principal é
promover a integração econômica e regional. 

CARIFORUM : Fórum de debate destinado a promover a integração regional dos
países das Caraíbas membros do grupo ACP. 

CE : Comunidade Européia (ver UE) 

CEPAL : Comissão econômica das Nações Unidas para a América Latina 

CICAD : Comissão Inter-americana de Controle sobre o Abuso de Drogas. 

CONVENÇÃO DE LOMÉ : A primeira Convenção de Lomé, assinada em 1975, reunia
os nove Estados-Membros da CE de então e 46 países ACP. Esta convenção foi prorro-
gada quatro vezes, entre 1975 e 2000, antes de ser substituída pelo Acordo de Cotonu. 

CSP : Country Strategy Paper: Documento de estratégia por país. Documento estabe-
lecido entre a CE e o país parceiro que lança as bases das atividades de cooperação
por um período determinado, em princípio cinco anos. 

DIPECHO : Programa do ECHO de preparação para catástrofes.

ECHO : Serviço de Ajuda Humanitária da União Européia. Primeiro doador do mundo
em ajuda humanitária e de urgência. 

EURONAID : Associação de organizações não governamentais européias para a ajuda
alimentar e de emergência. 
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EUROSOCIAL : Programa de cooperação regional lançado na Reunião de Cúpula de
Guadalajara (Maio de 2004) cujo objetivo é favorecer a coesão social na América Latina. 

FAO : Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. 

FED : Fundo Europeu de Desenvolvimento. O FED financia projetos e programas nos
Estados ACP e nos países e territórios ultramarinos. O nono FED, que abrange os cinco pri-
meiros anos do Acordo de Cotonu, tem uma dotação de 13,5 milhões de euros. 

FLEX : Sistema que tem por objetivo compensar os desequilíbrios financeiros nos países
ACP causados por perdas significativas das receitas de exportação. 

GRUPO DO RIO : Mecanismo de consulta política que trata de assuntos de interesse
comum para a América Latina e as Caraíbas. 

HIPC : países pobres altamente endividados.

IEDDH : Iniciativa Européia para a Democracia e os Direitos Humanos. 

MDG-ODM : Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. 

MEDA : Programa de cooperação regional entre a UE e os países da margem sudeste do
Mediterrâneo. 

MEMORANDOS DE ENTENDIMENTO : (Memoranda of Understanding – MoU) Acordos
bilaterais concluídos entre a UE e os seus parceiros que definem as prioridades e os orça-
mentos indicativos para a cooperação para o desenvolvimento durante um determinado
período (atualmente, de 2000 a 2006). Realizam-se paralelamente aos documentos de
estratégia por país e utilizam-se para a elaboração final destes últimos. 

MERCOSUL : Mercado Comum do Sul. Organização de integração regional. 

OEA : Organização de Estados Americanos. 

OCDE : Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômicos. Agrupa as eco-
nomias mais desenvolvidas do mundo

OECS : Organização dos Estados das Caraíbas Orientais.

OMC : Organização Mundial do Comércio.

OMS : Organização Mundial da Saúde. 

ONG : Organizações não governamentais. 

PAM : Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas.

PCM : Project Cycle Management: Gestão do ciclo de projeto. Método utilizado pelos prin-
cipais intervenientes na ajuda ao desenvolvimento. Ver capítulo 9.



PESC : Política Externa e de Segurança Comum da União Européia, em construção
desde o Tratado de Maastricht em 1992. 

PHARE : Polônia e Hungria : Ajuda para a reestruturação econômica. Posteriormente
ampliado à Bulgária, República Checa, Estônia, Letônia, Lituânia, Eslováquia e Eslovênia,
serviu, juntamente com outros instrumentos, para ajudar estes países a prepararem-se
para a adesão à UE. 

PNUD : Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 

PRRAC : Programa Regional de Reconstrução da América Central. Criado pela UE
como resposta à destruição causada pelo furacão "Mitch" em 1998.

REGULAMENTO PVD-ALA : Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que
rege a cooperação da Comunidade Européia com os países da Ásia e da América
Latina. 

SAARC : Associação para a Cooperação Regional do Sul da Ásia. Compreende o
Bangladesh, o Butão, a Índia, as Maldivas, o Nepal, o Paquistão e o Sri Lanka. 

SPG : Sistema de Preferências Generalizadas. Sistema que consiste na concessão das
vantagens pautais preferenciais, sem limites quantitativos, unilateralmente e segundo
um princípio de não reciprocidade, a 180 países em desenvolvimento, economias em
transição e territórios dependentes. As preferências pautais são moduladas em função
da classificação dos produtos importados (sensíveis e não sensíveis). Existe um SPG –
Drogas aplicado aos países andinos e da América Central cujo objetivo é encontrar saí-
das para as exportações de culturas de substituição e promover o desenvolvimento
social e econômico, especialmente através da industrialização. 

STABEX : Sistema utilizado até o 9º FED, o STABEX servia para compensar, nos países
ACP, as perdas das receitas de exportação, em virtude das flutuações de preços ou da
procura de produtos agrícolas. 

SYSMIN : Utilizado até o 9º FED, o SYSMIN permitia atenuar os efeitos das flutuações
das receitas da produção e da venda de produtos da exploração mineira. 

SWAP : Sector-Wide Approach. Abordagem específica para o desenvolvimento setorial.
Ver capítulo 8.

TACIS: Assistência técnica para a Comunidade de Estados Independentes. Programa
de cooperação entre a União Européia e as repúblicas da ex-União Soviética. 

UE : União Européia. Criada com base na CEE (Comunidade Econômica Européia), na
CECA (Comunidade Européia do Carvão e do Aço) e na EURATOM (Comunidade
Européia da Energia Atômica), a UE é constituída por 25 Estados-Membros (ver capítulo 1).

URB-AL : Programa de cooperação regional destinado a promover o desenvolvimento
de laços entre as autarquias locais européias e latino-americanas, mediante um inter-
câmbio de experiências no domínio das políticas urbanas.
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