Cooperação

ODS
17

P : Pessoas, Prosperidade, Paz, Parcerias e Planeta
“A Cooperação para o Desenvolvimento são ações conjuntas entre regiões, países e comunidades, de modo a garantir a
redução das desigualdades e assimetrias mundiais. Este conceito não tem uma definição única e plena, aceite e adaptada a
todos os contextos e espaços temporais. Na realidade, tem sido objecto de debate desde o fim da II Guerra Mundial. A sua
definição foi acompanhando a evolução do contexto internacional, moldando-se ao pensamento e aos valores políticos que,
época a época, eram dominantes e que moldavam a perspectiva sobre o desenvolvimento e a visão do relacionamento entre
estados”. (Plataforma ONGD)
As ações de cooperação podem ser desenvolvidas no âmbito da erradicação da pobreza, promoção da educação, acesso à
saúde, água, energia …entre outros domínios.

Adaptado de Nações Unidas e União Europeia

Sabias que...

A Agenda 2030 “Transformar o nosso Mundo“ é o eixo
estrutural da política de cooperação e desenvolvimento?
Tendo como objetivo um mundo mais justo, mais digno e
sustentável para todos e todas, os projetos promovidos
através da cooperação para o desenvolvimento contribuem
diretamente para o sucesso dos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.
https://www.unric.org/pt/images/stories/2016/
ods_2edicao_web_pages.pdf
Foi realizada uma consulta pública à sociedade civil sobre
a implementação dos ODS e uma das recomendações
apresentadas foi a prática de “uma cooperação
verdadeiramente horizontal que permita uma aprendizagem
e responsabilização mútuas, sem imposições de padrões
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de desenvolvimento existentes e em respeito pelos direitos
humanos.”
http://backoffice.plataformaongd.pt/documentacao/site/
Repositorio/Documentos/Noticias/Relat%C3%B3rio_
Em%20dire%C3%A7%C3%A3o%20ao%20
Desenvolvimento%20Sustent%C3%A1vel.pdf
Todos os anos há milhões de crianças, por todo o mundo,
alguma em locais de muito difícil acesso, que só são
vacinadas, graças à cooperação entre países e organizações.
https://www.msf.org.br/o-que-fazemos/atividadesmedicas/vacinacao

Trocado por miúdos

A cooperação para o desenvolvimento é o caminho para um
mundo melhor, onde todas as pessoas em todos os lugares,
têm acesso a meios, bens e serviços que lhes permitem
ter uma vida digna. Uma Vida com acesso à alimentação,
à educação, à saúde, à água, ao saneamento, à energia, à
habitação, ao emprego, à liberdade…Na Cooperação para o
Desenvolvimento, pessoas ou instituições de vários países,
trabalham em conjunto para apoiar os países e as pessoas
a sair da pobreza pelos seus próprios meios para serem
elas a controlar o seu próprio futuro. Como trabalham em
conjunto? Por exemplo, alguns professores vão para os sítios
onde há menos professores para dar aulas. Esses professores
trabalham com os professores desses locais e com os alunos
para garantir que todos e todas têm acesso à educação.
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Mais unânime do que o seu conceito, é o papel que a
Cooperação Internacional para o Desenvolvimento tem na
promoção da dignidade e dos direitos humanos, económicos e
sociais. No âmbito da Cooperação para o Desenvolvimento as
ações promovidas pelos diversos atores do desenvolvimento
(governos, sociedade civil, empresas, organismos multilaterais
e cidadãos) tem por objetivo assegurar um mundo mais justo,
digno e sustentável, em que as dimensões do desenvolvimento
sustentável se equilibram de modo a responder às legítimas
aspirações das pessoas, respeitando sempre os limites do
Planeta. A cooperação significa envolver as populações
na definição, planificação e criação do seu próprio futuro,
capacitando as pessoas e comunidades para intervirem e
liderarem o seu próprio processo de desenvolvimento.
A cooperação pode ser:
- multilateral, em que os doadores remetem os fundos para
organizações multilaterais (como a Comissão Europeia, ONU,
Bancos de Desenvolvimento, etc.), para que estas os utilizem
no financiamento das suas atividades e do seu funcionamento;
ou
- bilateral em que os governos doadores mobilizam os seus
fundos diretamente para os “receptores” da ajuda, sejam estes
os governos dos países ou outras organizações.
Destaca-se ainda a cooperação descentralizada, realizada por
administrações estatais como municípios. Até 2030, podemos
afirmar, que é no quadro da Agenda 2030 e no alcance dos 17
ODS que se estão a concentrar as ações de cooperação para
o desenvolvimento, precisamente para que NINGUÉM FIQUE
PARA TRÁS.

Cooperação
Passar à ação...

Lê o guia de ação cidadã e inspira-te para transformar o nosso
mundo.
https://www.imvf.org/wp-content/uploads/2018/11/guiaacaocidada-net.pdf
Escreve aos teus deputados para exigir mais verbas e projetos
que promovam o desenvolvimento sustentável global.
http://www.parlamento.pt/deputadogp/paginas/deputados.
aspx
Desafia a tua escola a aderir ao programa Escolas Solidárias.
https://escolassolidarias.pt/
Aprofunda o teu conhecimento sobre Cooperação para o Desenvolvimento conhecendo o trabalho das Organizações Não
Governamentais para o Desenvolvimento.
http://www.plataformaongd.pt/

Para saber mais...
Desenvolvimento e Cooperação, União Europeia
https://infoeuropa.eurocid.pt/files/database/000062001-000063000/000062254.pdf
Cooperação para o Desenvolvimento, Camões – Instituto da
Cooperação e da Língua
http://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-fazemos/
cooperacao/cooperacao-portuguesa/mandato/ajuda-ao-desenvolvimento

Vídeos

Faces2Hearts
https://youtu.be/0zCbf9oSSmA
Documentário sobre o Programa Integrado para a Redução da
Mortalidade Materna e Infantil (PIMI)
https://youtu.be/GxwlTFy2hN4
European Commission - Development & Cooperation - EuropeAid
https://www.facebook.com/europeaid/videos/
A better phat: the work of Gary White
https://youtu.be/kxUPlsgHNB8
A união faz a força
https://youtu.be/h9n5xIjnYKk

“Os nossos desafios comuns – erradicar
a pobreza, a desigualdade e a exploração
insustentável do nosso planeta - só podem
ser resolvidos através de soluções coletivas.
Agora que estes desafios são mais evidentes,
precisamos mais do que nunca das parcerias
globais e da solidariedade. “

Neven Mimica, Comissário responsável pela
Cooperação Internacional e o Desenvolvimento

Ficha Temática de Cooperação para o Desenvolvimento, Plataforma das ONGD
http://backoffice.plataformaongd.pt/documentacao/site/
Repositorio/Documentos/Publicacoes/Ficha_Tematica_de_
Cooperacao_para_o_Desenvolvimento.pdf

Effective Development Cooperation, United Nations Development Programme
http://www.undp.org/content/undp/en/home/development-impact/effective-development-cooperation.html
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International Cooperation and Development, European Commission
https://ec.europa.eu/europeaid/node/22_en

ONGD ISU

What is development cooperation? Development Cooperation
Forum
http://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf15/2016_dcf_
policy_brief_no.1.pdf
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