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Resumo executivo 

Está na hora de uma nova narrativa para a cooperação para o desenvolvimento 

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável e o Acordo de Paris sobre as alterações climáticas 

assentam na constatação de que a resolução dos grandes problemas sistémicos e das crises políticas, 

económicas, sociais e ambientais que confrontam o mundo exige cooperação. Mas as metas estão a 

revelar-se difíceis de concretizar. Os progressos são desiguais e surgem constantemente novos desafios 

que, com frequência, ensombram os resultados positivos já alcançados. 

Num momento de crescente ceticismo sobre inúmeras instituições e normas internacionais, os 

intervenientes no desenvolvimento têm de intensificar e lutar pelo trabalho que estão a desenvolver. Os 

jovens estão a unir-se para agirem, suscitando a necessidade de uma nova narrativa. Para envolver os 

jovens e os cidadãos de uma forma mais alargada e contrariar uma narrativa impulsionada pelos meios 

de comunicação que vem reforçar as perceções do público sobre as insuficiências da cooperação para o 

desenvolvimento, esta precisa de uma narrativa nova que explique à opinião pública mais alargada o que 

é, como funciona e o motivo pelo qual é necessária. 

Inspirar esperança: Contribuir para vidas melhores e um futuro de partilha 

As nações e as sociedades são em larga medida responsáveis pelo seu próprio progresso. A cooperação 

internacional para o desenvolvimento não pode reclamar todo o mérito dos progressos alcançados ao 

nível do desenvolvimento, mas pode reclamar uma função de apoio ao contribuir para a concretização do 

progresso. A essência da cooperação para o desenvolvimento é o apoio aos países em desenvolvimento 

nos seus esforços para melhorar as vidas dos seus cidadãos, sem deixar ninguém para trás. Existem 

inúmeros exemplos convincentes que demonstram como acrescenta valor, dinamiza investimentos 

adicionais, custa significativamente menos do que a inação e beneficia todos ao ajudar a eliminar 

problemas no futuro. 

A cooperação para o desenvolvimento é mais necessária do que nunca 

Há, contudo, motivos para alarme sobre o futuro da cooperação internacional para o desenvolvimento e 

sobre a disponibilidade e capacidade de a comunidade global cooperar de forma eficaz e concretizar as 

suas promessas. Quando as ações destinadas a concretizar metas bem definidas e acordadas para o 

bem-estar das pessoas e para uma vida sustentável se desviam do que está programado, isso deveria 

constituir um alerta que obrigasse os intervenientes da cooperação para o desenvolvimento a fazer 

perguntas difíceis sobre se estarão a cumprir realmente tudo aquilo a que se propuseram. 

O aumento das tensões geopolíticas e comerciais entre as maiores economias do mundo parece estar a 

enfraquecer o potencial de crescimento. O multilateralismo global e as metas ambiciosas definidas pela 

comunidade mundial em 2015 estão sob ameaça. A rápida digitalização da economia global e as 



   3 

RELATÓRIO DA COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 2019: UM AMANHÃ MAIS JUSTO, MAIS VERDE E MAIS 
SEGURO © OECD 2019 

  

interações sociais de todos os dias estão a transformar o futuro do trabalho à escala global. Choques mais 

frequentes na vertente ambiental estão também a afetar o crescimento e as perspetivas de crescimento, 

prejudicando os ganhos que foram conseguidos com tanta dificuldade ao agravarem a insegurança 

alimentar, os riscos de saúde e a vulnerabilidade das pessoas a episódios meteorológicos extremos. Os 

dados mais recentes mostram que a ação para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável está a ser insuficiente em questões que são essenciais para um mundo melhor, 

nomeadamente a igualdade de género, assim como todas as outras formas de desigualdade, pobreza, 

fragilidade, conflito e alterações climáticas. 

 




