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P : Parcerias
“Coerência das Políticas para o Desenvolvimento (CPD) significa assegurar que os objetivos e resultados das políticas de
desenvolvimento de determinado governo não são prejudicados por outras políticas do mesmo, que impactem diretamente
nos países em desenvolvimento e que essas outras políticas suportem os próprios objetivos de desenvolvimento sempre
que possível”.
OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico

A Coerência das Políticas para o Desenvolvimento (CPD)
é um requisito fundamental para perceber a natureza
transformadora da Agenda 2030 e implementar os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável. Mais do que nunca é necessário
alinhar as prioridades políticas e os orçamentos disponíveis
aos objetivos que queremos atingir. Assim, a CPD baseia-se
no reconhecimento de que várias políticas setoriais - como a
política agrícola, comercial, de segurança e defesa, de alterações
climáticas ou de migrações – têm um profundo impacto nos
países em desenvolvimento. Sabemos mais do que nunca que
o Desenvolvimento é marcadamente multidimensional e que
as várias políticas se interligam. São os efeitos dessas políticas
junto dos beneficiários que queremos garantir que estão
alinhadas com o princípio do Desenvolvimento. Em matéria de
CPD, a União Europeia orientou a sua ação em torno de cinco
áreas temáticas: Migrações, Alterações Climáticas, Soberania
Alimentar, Segurança e Comércio e Finanças.
Adaptado de Guia de sobrevivência em Coerência das Políticas para o
Desenvolvimento: Tudo o que precisa de saber para se desenrascar

Sabias que...

A erradicação da pobreza continua a ser o principal objetivo
da política de desenvolvimento da UE?
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/pressreleases/2017/05/19/european-consensus-ondevelopment/

“O grande desafio para termos mais
coerência das políticas na prática é assumir
que os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável só podem ser concretizados com
transformação, com inovação e com ação.”
Jorge Moreira da Silva, Diretor- geral de
Desenvolvimento e Cooperação da OCDE

Trocado por miúdos

A Coerência das Políticas para o Desenvolvimento
consiste em garantir que não damos com uma
mão e retiramos com outra. Ou seja, não podemos
promover uma política agrícola, cujos resultados
são prejudiciais em termos ambientais, ou
comerciais, porque desse modo não estaríamos
a promover o desenvolvimento sustentável. O
que se procura é que todas as políticas da UE não
prejudiquem os direitos humanos e a erradicação
da pobreza, mas pelo contrário que reforçem o
desenvolvimento sustentável global.

www.ddesenvolvimento.com

Nações Unidas

Nações Unidas

A maior dificuldade na implementação da CPD a nível
internacional, nacional e local é mesmo a falta de vontade
política? Apesar de ser uma obrigação legal, ter honras em
tratados e resoluções, a verdade é que não existe vontade
política para garantir que a CPD passe do papel à prática.

Coerência das Políticas
para o Desenvolvimento
Passar à ação...

Ler, Entender e Agir: para agir em termos de CPD é necessário
perceber do que estamos a falar e da sua importância. Podes
começar por ouvir os testemunhos sobre CPD disponíveis em:
www.coerencia.pt/testemunhos/
Fazer ouvir a tua voz: quando queremos mudanças legislativas, temos de escrever aos nosso deputados e apresentar os
nossos argumentos. Na promoção da CPD também é possível
escrever aos deputados nacionais e europeus:
http://coerencia.pt/
Partilha nas redes sociais exemplos de políticas coerentes e
políticas incoerentes . Dar visibilidade às causas é permitir
que mais pessoas as conhecem. Na tua disseminação utiliza o
#CPD e junte-se ao movimento.

Vídeos

Entender a Coerência das Políticas para o Desenvolvimento
https://youtu.be/k2xJTa1oVc0
Coerência.pt: o eixo do desenvolvimento mais justo, mais digno
e mais sustentável
https://www.youtube.com/playlist?list=PLvn_PfWZwxUbYyeZz2Y7-hjh0er_738CO
Policy Coherence for Sustainable Development - Achieving the
Agenda 2030
https://youtu.be/P-NpUC1kqRg

Para saber mais...
Guia de sobrevivência em Coerência das Políticas para o Desenvolvimento: Tudo o que precisa de saber para se desenrascar
https://www.imvf.org/wp-content/uploads/2018/11/guiasobrevivencianet.pdf
Guia de Ação Cidadã
https://www.imvf.org/wp-content/uploads/2018/11/guiaacaocidada-net.pdf

Naçoes Unidas

Portal coerência.pt
http://coerencia.pt/

Estudos temáticos sobre a CPD
https://www.imvf.org/wp-content/uploads/2018/11/guiasobrevivencianet.pdf

PCD and the Sustainable Development Goals
http://www.oecd.org/gov/pcsd/pcdandthesustainabledevelopmentgoals.htm

Naçoes Unidas

Policy Coherence for Sustainable Development -CONCORD
https://concordeurope.org/category/hub1/policy-coherence/

Naçoes Unidas

Coerência das Políticas numa Perspetiva de Desenvolvimento
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/coerencia-das-politicas-numa-perspetiva-de-desenvolvimento_pt
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