
 

 

    

E CONTAS 2019 

 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 

 



                                                                                        Relatório de Actividades e Contas 2019 | Associação para a Cooperação Entre os Povos 

2 

ÍNDICE 
 

A ACEP E O DEBATE SOBRE A LOCALIZAÇÃO DA 

COOPERAÇÃO ................................................................... 4 

 ................................................................. 4 

PROGRAMAS E PROJECTOS ............................... 5 

PROGRAMAS E PROJECTOS EM CURSO EM 2019 ............ 7 

Portugal / Cooperação e Desenvolvimento: Novos 

desafios, visões partilhadas ................................. 7 

Portugal / Bolsas de Criação Jornalística sobre 

Desenvolvimento ................................................ 8 

Portugal / As ONG no Desenvolvimento e na 

Cidadania ............................................................. 9 

Guiné-Bissau / Casa dos Direitos ..................... 10 

Guiné-Bissau / Espaço de Concertação e Acção 

das ONG´s na Guiné-Bissau .............................. 11 

S. Tomé e Príncipe / Sociedade Civil pelo 

Desenvolvimento: mais transparência, melhor 

governação......................................................... 13 

S. Tomé e Príncipe / Mais Participação, Mais 

Cidadania ........................................................... 14 

 ........................................................................... 15 

 ........................................................................... 15 

Países de Língua Portuguesa / Futuros Criativos 16 

Países de Língua Portuguesa / Vozes de Nós .. 17 

EDIÇÕES ..................................................... 18 

Mundo Crítico n.º 3 ............................................ 19 

 ........................................................................... 19 

Mundo Crítico n.º 4 ............................................ 19 

Futuros Criativos - Angola, Cabo-Verde, Guiné-

Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, 

Timor-Leste ........................................................ 19 

Futuros Criativos -Economia e Criatividade em 

Angola, Moçambique e Timor-Leste .................. 20 

INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO 22 

_ Cantos do Sul – a newsletter da acep ............. 22 

OS RECURSOS DA ACEP .................................. 23 

BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS .... 27 

  

file:///C:/Users/info/Desktop/ACEP%20Relatorio%20Actividades%202019%20-%20DRAFT%20v2Jul.docx%23_Toc44595797
file:///C:/Users/info/Desktop/ACEP%20Relatorio%20Actividades%202019%20-%20DRAFT%20v2Jul.docx%23_Toc44595797


                                                                                        Relatório de Actividades e Contas 2019 | Associação para a Cooperação Entre os Povos 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A produção de conhecimento, a criação de espaços de debate, de discussão 

pública e de confronto de ideias são alguns dos eixos centrais de trabalho da 

ACEP, que têm vindo a ser aprofundados ao longo das últimas décadas. A 

edição da Mundo Crítico – Revista de Desenvolvimento e Cooperação, 

produzida em parceria com o Centro de Estudos sobre África e do 

Desenvolvimento do ISEG/ULisboa, representa inegavelmente um marco desse 

trabalho, desenvolvido sobretudo em articulação com a academia e com 

outras organizações da sociedade civil. Nela procuramos colocar em confronto 

diferentes perspectivas sobre o desenvolvimento e a cooperação, hoje e num 

futuro próximo, aliando o rigor da análise académica a outras linguagens que 

permitem ampliar públicos e quebrar barreiras de linguagens e de abordagens. 

Os momentos de apresentação pública da revista servem de prolongamento às 

“conversas imperfeitas” que abrem cada número, permitindo uma 

interpelação directa dos intervenientes e o debate de ideias e de perspectivas 

com outros. 

No trabalho desenvolvido em Portugal, a produção de conhecimento é um eixo 

estratégico da ACEP, que, por um lado, serve de base à acção da organização 

na Cooperação com outros países e, por outro, informa o trabalho de advocacy 

e de monitoria da política da Cooperação Portuguesa, junto de responsáveis 

políticos desta área em Portugal. 

São disso exemplo o 1º debate organizado em 2000, entre ONG’s dos Países 

de Língua Oficial Portuguesa sobre a Luta contra a Pobreza, pelo Bem-Estar 

e a Cidadania, no qual participaram membros de organizações da sociedade 

civil de diversos países parceiros e do qual resultou a publicação a 

Cooperação na Luta contra a Pobreza; ou o debate sobre o papel das 

Autarquias Portuguesas (livro homónimo), desenvolvido em parceria com 

Itália e Bélgica, e que é ainda hoje uma referência nesta área. 

Em 2008, a ACEP promoveu uma reflexão sobre as políticas da União 

Europeia na construção de uma Europa solidária e inclusiva, tendo 

resultado na publicação Fronteiras da Europa – A Europa no Mundo, que 

reúne contributos de responsáveis de ONG africanas e portuguesas, 

investigadores, responsáveis de municípios e de organizações de migrantes.  

No início da década 2010, o projecto Melhor Cooperação, Melhor 

Desenvolvimento, financiado pelo então IPAD, permitiu aprofundar esta área 

de trabalho, ao advogar condições de co-responsabilização de actores públicos 

e privados portugueses sobre a qualidade da Cooperação Portuguesa com 

África. O blogue, criado no âmbito deste projecto, era alimentado diariamente 

com informação útil que circulava em canais internacionais, permitindo trazer 

para a realidade nacional outros debates e as perspectivas mais actuais sobre a 

Cooperação para o Desenvolvimento à escala global. A publicação resultante – 

Portugal e África: Melhor Cooperação, Melhor Desenvolvimento constitui, 

ainda hoje, uma referência nos cursos de Cooperação e de Desenvolvimento. 

Estes são apenas alguns exemplos. A aposta nesta área de trabalho merece 

também reconhecimento juntos dos pares, traduzido, por exemplo, na 

elaboração, ao longo dos últimos anos, do Relatório AidWatch da 

Plataforma Portuguesa das ONGD, que monitoriza a política da Cooperação 

Portuguesa e que é um instrumento de influência da tutela desta política 

pública. 

DO RELATÓRIO DE 2018: Partilha de Conhecimento, Advocacia Social e Influência Política 
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importantes não só para combater a pandemia 

e financiar a recuperação económica, mas 

também para pagar a sua dívida externa. Se 

nada for feito, podemos assistir a um sério 

retrocesso da solidariedade global crucial para 

“não deixar ninguém para trás”. Porque para 

problemas globais são precisas soluções 

globais e colectivas. 

Em tempos de grande incerteza, as 

organizações não-governamentais para o 

desenvolvimento (ONGD) internacionais estão 

a ser obrigadas a adaptarem e repensarem o 

modo de agir perante o novo contexto. As 

ONGD internacionais continuam a ter um papel 

central no apoio aos seus parceiros locais com 

quem trabalham regularmente na defesa e 

monitoria dos direitos cívicos, sociais, 

económicos e culturais das populações. Só que 

a crise sanitária veio dificultar o 

acompanhamento presencial das actividades e 

projectos junto destes parceiros locais 

acabando por reactivar um debate com 

décadas sobre a prática dominante na CID: 

nesta relação quem é que tem o poder para 

liderar e controlar o desenho e 

implementação das actividades e projectos?    

Na CID, a tendência dominante por parte dos 

doadores da OCDE-CAD é financiar actividades 

e projectos liderados por ONGD internacionais 

e apoiadas na sua implementação por 

parceiros locais. Apesar de se saber que são os 

parceiros locais que melhor conhecem a 

realidade política, económica e social local, 

que têm o direito a tomar decisões sobre o 

seu próprio futuro e que são provavelmente 

muito mais eficazes a encontrar respostas 

para os problemas locais, a verdade é que a 

percentagem de APD que continuam a receber 

directamente é ínfima.  

Uma das principais implicações desta 

pandemia é o reconhecimento da localização 

da cooperação. Se não forem os parceiros 

locais a assumir a liderança e controlo das 

actividades e projectos, bem como a resposta 

à crise, eles simplesmente param, mesmo com 

o apoio à distância, virtual, das ONGD 

internacionais.  O problema é se esta 

localização da cooperação, for vista apenas 

como fruto de um contexto muito particular 

A ACEP E O DEBATE 
SOBRE A LOCALIZAÇÃO 

DA COOPERAÇÃO 

Não se sabe ainda se a pandemia terá ou não o 

efeito de transformar radicalmente a 

Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento (CID). O fluxo de ajuda 

pública ao desenvolvimento (APD), uma 

importante máscara de oxigénio para os países 

mais pobres em momentos de crise como o 

actual, poderá sofrer cortes profundos. Os 

países doadores já sentem a pressão de rever 

os seus orçamentos para dar prioridade aos 

interesses nacionais na luta contra a 

pandemia. O perdão da dívida volta a ser 

debatido na arena multilateral. Com a 

economia e o comércio global em estado de 

espera, as remessas de imigrantes em colapso 

e a fuga de capitais estrangeiros, os países em 

desenvolvimento perdem recursos financeiros 
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‘apropriado localmente’ na realidade (e não 

no papel); 

- Operam através de mediadores locais que 

mobilizam todos aqueles que têm uma palavra 

a dizer no processo (em coligações formais e 

informais e em equipas) para fazer face a 

problemas comuns e provocar uma mudança 

relevante. 

E é esta localização da cooperação que tem 

marcado o trabalho da ACEP iniciado em 1997. 

Primeiro dinamizámos um processo de 

pesquisa assente nas competências 

multivalentes de equipas mistas e cruzadas de 

protagonistas do desenvolvimento de todos os 

PALOP. Depois, e através do primeiro encontro 

de ONGs dos PALOP, realizado em Lisboa em 

1998, promovemos o seu reconhecimento 

como parceiras junto das instituições públicas, 

privadas e organizações congéneres 

portuguesas. Desde então, a identidade do 

trabalho desenvolvido pela ACEP tem vindo a 

assumir alguns contornos particulares como a 

construção de uma visão partilhada do 

caminho e dos processos, não limitada aos 

horizontes temporais de cada financiador ou 

financiamento, sem pressa para mostrar 

resultados visíveis. Ou a vontade por garantir 

o tempo necessário para que os parceiros 

locais se apropriem de cada iniciativa, 

individualmente ou em redes colaborativas, 

favorecendo processos de intercâmbio e 

geração de confiança na criação de múltiplos 

focos, temáticos, geográficos, até geracionais. 

E assim se vem descentrando o foco no nós.  

Para a ACEP esta localização da cooperação 

requer condições de diálogo permanente e 

sem prazo, condições de entreajuda, sem 

biombos ou écrans, com a recusa de criação 

de delegações/escritórios locais ou colocação 

de expatriados. Optámos antes por um 

acompanhamento regular à distância ou 

presencial (periódico), seja para pensar e 

projectar em conjunto, procurar soluções e 

imaginar iniciativas, seja para reforçar 

competências técnicas especializadas, 

garantindo durabilidade. Em síntese, uma 

visão partilhada, compromisso de longo prazo, 

diálogo transparente e entreajuda, com riscos 

partilhados, são algumas das condições de 

confiança essenciais para a construção de 

relações entre iguais na prática da 

(Co)operação. 

dominado pela pandemia. Os sinais por parte 

dos doadores parecem apontar para esta 

percepção ao permitirem a suspensão 

temporariamente das actividades e projectos. 

Só que ao optarem por esta decisão, põe em 

risco a subsistência económica dos parceiros 

locais das ONGD internacionais.  

Mas se a localização da cooperação conseguir 

ganhar relevância e maior aceitação política 

pelos múltiplos intervenientes na CID, dos 

doadores às ONGD internacionais, durante e 

após a pandemia então poderemos estar a 

assistir finalmente ao proposto, e que tem 

sido difícil de implementar, pelo Manifesto 

DDD (Doing Development Differently) e 

subscrito pela ACEP em 2015. Neste Manifesto, 

em conjunto com outras instituições da área 

da CID, a ACEP reconhece que as iniciativas de 

sucesso: 

-Resultam da resolução local dos problemas 

através do debate, da definição e redefinição 

realizada pelas pessoas locais num processo 

em curso; 

-São legitimadas a todos os níveis (político, de 

gestão e social), construindo apropriação e 

um momentum durante o processo para ser 
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PROGRAMAS 
E PROJECTOS 

 © ACEP, Lançamento da Mundo Crítico n.º 4, Dezembro 2019 
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PROGRAMAS E 
PROJECTOS EM CURSO 
EM 2019 
 

Portugal / Cooperação e 
Desenvolvimento: Novos desafios, 
visões partilhadas 
 
parceria ACEP Associação para a Cooperação Entre os 

Povos, CEsA Centro de Estudos sobre África, Ásia e 

América Latina 

 

financiamento 

Camões - Instituto da Cooperação e da Língua 

 

 

O ano de 2019 serviu para consolidar a Mundo 

Crítico – Revista de Desenvolvimento e 

Cooperação, enquanto publicação semestral de 

debate, reflexão e de confluência de 

diferentes abordagens em torno de temas como 

o presente e futuro do Desenvolvimento 

internacional e da a Cooperação para o 

Desenvolvimento, e o papel da comunicação e 

do jornalismo no Desenvolvimento. A 

publicação é, de facto, o ex libris deste 

projecto, que contribuiu para afirmar a ACEP 

enquanto ONGD que se posiciona e que está 

atenta aos debates actuais sobre o 

Desenvolvimento e as políticas de Cooperação 

para o Desenvolvimento, não só nacionais como 

internacionais. 

À semelhança dos números anteriores, os 

lançamentos das revistas foram o pretexto 

para prolongar as conversas imperfeitas 

iniciadas em cada edição, colocando os 

interlocutores em diálogo com o público. Em 

Fevereiro, a conversa iniciada na Mundo 

Crítico n.º 3 continuou na Fundação Calouste 

Gulbenkian entre a antiga ministra do 

Desenvolvimento britânico, Clare Short e a 

assessora política do INESC Brasil, Nathalie 

Beghin, com moderação da jornalista do 

Público Bárbara Reis. 

Já em Novembro, a revista dedicada às 

questões do Jornalismo e da Comunicação para 

o Desenvolvimento juntou na edição e, 

posteriormente, na Casa do Impacto, em 

Lisboa, a jornalista portuguesa Cândida Pinto e 
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o antropólogo moçambicano Euclides 

Gonçalves, com moderação do investigador 

António Pinto Ribeiro. 

Para além dos convites endereçados a 

diferentes pessoas para participar em cada 

uma das edições, foram também lançados dois 

períodos de chamadas de contribuições, de 

forma a integrar diferentes abordagens e 

visões sobre cada uma das temáticas, 

sobretudo ao nível da academia. 

O quarto número foi publicado fora do período 

de financiamento deste projecto e foi possível 

graças à união de esforços das duas 

organizações parceiras, que procurarão fontes 

alternativas de financiamento da revista no 

futuro. Este projecto permitiu não só criar uma 

publicação inédita em português na área da 

Cooperação para o Desenvolvimento, como 

também estreitar o relacionamento e a 

articulação entre dois parceiros com mandatos 

diferentes, embora com uma missão comum de 

espoletar o debate em torno do 

Desenvolvimento nacional e internacional e 

promover a pesquisa-acção. O site 

www.mundocritico.org manter-se-á activo. 

Portugal / Bolsas de Criação 
Jornalística sobre Desenvolvimento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

site www.projectomedia.wix.com/aqueleoutromundo 

 

parceiros ACEP, Associação CoolPolitics, CEsA – Centro 

de Estudos sobre África, Ásia e América Latina e CEIS20 –

Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX 

 

financiamento Fundação Calouste Gulbenkian 

Na sua quinta edição e três anos após o final 

do período de financiamento do projecto 

Aquele Outro Mundo que é o Mundo, a ACEP, 

em conjunto com os outros parceiros, pro- 

moveu a realização de mais duas reportagens 

jornalísticas, no âmbito das Bolsas de Criação 

Jornalística sobre Desenvolvimento. 

Em 2019, foi aprovada a realização de dois 

trabalhos: 

- um sobre o povo Herero, no sul de Angola, da 

autoria do jornalista do Público António 

Rodrigues; 

- uma reportagem televisiva sobre Kigali, a 

capital do Ruanda, como cidade mais limpa de 

África, da autoria da jornalista da SIC Susana 

André, em parceria com o jornalista ruandês 

Paru Rukundo. 

A cada edição, denota-se um aumento 

significativo de interesse por parte dos 

jornalistas portugueses, dado o número 

crescente de propostas recebidas (em 2019, 23 

candidaturas). Sendo um dos eixos centrais de 

trabalho, a ACEP procurará continuar a 

promover espaços e oportunidades para a 

realização de reportagens nos media nacionais.

http://www.mundocritico.org/
file:///C:/Users/info/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Temp/www.projectomedia.wix.com/aqueleoutromundo
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Portugal / As ONG no Desenvolvimento 
e na Cidadania 

 

parceiros ACEP, e CEI/ISCTE Centro de Estudos 

Internacionais do ISCTE 

 

financiamento Camões – Instituto da Cooperação e da 

Língua 

 

Este projecto de reflexão sobre o papel das 

ONG no Desenvolvimento e na Cidadania no 

mundo actual, volvidas duas décadas desde o 

último projecto de sensibilização da ACEP 

neste domínio, tem possibilitando perceber o 

lugar das ONG na Cooperação Portuguesa e as 

principais tendências a nível internacional, 

permitindo assim também pensar no seu futuro 

e na forma como se deve posicionar, num 

contexto de profundas alterações do sector. 

Ao longo de 2019, a ACEP e o CEI/ISCTE 

auscultaram diferentes protagonistas com 

relevância para o sector – desde membros de 

ONGD, da agência de Cooperação, membros do 

Governo, deputados e jornalistas – de forma a 

compreender as diversas percepções sobre o 

papel das ONG. Além das entrevistas realizadas 

a cerca de 30 pessoas, foram também 

divulgados dois inquéritos distintos – um 

dirigido a membros de ONG e outro dirigido a 

outros actores com os quais as ONG se 

relacionam. O estudo, em fase de finalização e 

com edição programada para 2020, servirá de 

base a um conjunto de conversas e debates 

sobre o tema. 

Em simultâneo ao estudo, a ACEP propôs a 

diferentes jornalistas portugueses a realização 

de reportagens sobre o trabalho de ONG nos 

diversos países africanos de língua portuguesa, 

que permitiram dar a conhecer protagonistas e 

projectos de ONG locais com os quais a ACEP 

mantém uma relação de cooperação de há 

várias décadas. Em Angola, a jornalista da 

Antena 1 Rita Colaço deu a conhecer a ONG 

Okutiuka, uma “casa-refúgio” para centenas de 

crianças órfãs no Huambo. Em S. Tomé e 

Príncipe, Lúcia Crespo, do Jornal de Negócios, 

acompanhou as ONG que trabalham na área do 

ambiente, procurando mitigar os efeitos das 

alterações climáticas no coração do Obô. Já o 

jornalista do Público António Rodrigues, em 
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Moçambique, acompanhou iniciativas de 

monitoria e observação eleitoral da sociedade 

civil, em plenas eleições gerais do país. E, por 

fim, Susana André (SIC) foi conhecer de perto o 

trabalho quotidiano da Casa dos Direitos, 

enquanto espaço de promoção e de protecção 

de Direitos Humanos na Guiné-Bissau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guiné-Bissau / Casa dos Direitos 
 

site www.casadosdireitos-guinebissau.blogspot.com 

parceria ACEP Associação para a Cooperação Entre os 

Povos, AMIC Associação dos Amigos das Crianças, LGDH 

Liga Guineense dos Direitos Humanos, RA Rede Ajuda, 

Cooperação e Desenvolvimento, RENAJ Rede Nacional de 

Juventude, RENLUV Rede Nacional de Luta contra a 

Violência baseada no Género e Criança e a Tiniguena – 

Esta Terra é Nossa 

 

financiamento 

Camões – Instituto da Cooperação e da Língua 

Fundação Calouste Gulbenkian 

http://www.casadosdireitos/
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Num contexto 

particularmente 

difícil de 

instabilidade 

política, que se 

seguiu às 

eleições 

legislativas de 

Março de 2019, a 

Casa dos Direitos 

procurou manter 

a sua missão, 

enquanto, por 

um lado, espaço 

promotor de Direitos Humanos e de encontro 

entre diferentes sectores da sociedade civil e, 

por outro, enquanto lugar de vigia e de 

denúncia de violações dos Direitos Humanos. 

Ainda em Março, organizou a Roda de Mulheres 

anual, na qual participaram algumas deputadas 

recém-eleitas à Assembleia Nacional Popular. A 

sessão, que contou com a participação de cinco 

das 13 deputadas, serviu para discutir o papel 

da mulher guineense na política, bem como a 

agenda das mulheres para a nova legislatura 

entretanto em curso. 

O ano terminou com a realização da 6.ª 

Quinzena dos Direitos que se tem vindo a 

afirmar enquanto iniciativa agregadora de 

projectos e iniciativas da sociedade civil em 

torno dos Direitos Humanos. Sob o lema “Bo 

bin no papia di diritus” (“Vamos falar de 

direitos”), participaram mais de três dezenas 

de organizações no certame que se realizou em 

Bissau e noutras zonas do país. A Feira do 

Livro, que anualmente integra o certame, 

reuniu mais de uma centena de obras sobre 

direitos humanos e de literatura africana. 

Guiné-Bissau / Espaço de Concertação 
e Acção das ONG´s na Guiné-Bissau 
 

 
 
Iniciativa: Casa dos Direitos 

Grupo dinamizador: 

ACEP Associação para a Cooperação Entre os Povos, AD 

Acção para o Desenvolvimento, AIDA Ayuda, Intercambio 

y Desarrollo, AMIC Associação dos Amigos das Crianças, 

DIVUTEC Associação Guineense de Estudos e Divulgação 

de Tecnologias Apropriadas, HI Humanité et Inclusion, 

OGD, Organização Guineense de Desenvolvimento, 

Plataforma de ONGs de Bafatá, RENAJ Rede Nacional de 

Juventude, RENLUV Rede Nacional de Luta contra a 

Violência baseada no Género e Criança e a Tiniguena – 

Esta Terra é Nossa 

 

financiamento 

Camões – Instituto da Cooperação e da Língua 

PNUD - Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento 

SWISSAID 
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Cerca de vinte anos após o último encontro, 

diferentes ONGs na Guiné-Bissau reuniram-se 

em Maio de 2019 novamente para discutir a 

criação de um espaço de concertação e acção 

das ONGs na Guiné-Bissau. Após um dia de 

intenso debate e de troca de experiências, as 

ONG participantes elegeram a comissão 

coordenadora, composta por cinco ONG 

nacionais e duas estrangeiras, nomeadamente 

a ACEP, a LVIA, a Tiniguena, OGD, RENLUV, 

Plataforma de ONGs de Bafatá e Tchitchor, de 

forma a constituir o Espaço de Concertação das 

ONG’s. Este encontro resultou de um processo, 

que teve como ponto de partida a Casa dos 

Direitos e foi levado a cabo pelo Grupo de 

Trabalho ao longo dos últimos dois anos, nos 

quais foram auscultadas as diferentes ONG 

sobre o modelo e as funções do espaço de 

concertação a criar, bem como foi elaborada 

documentação orientadora como a Declaração 

de Valores e Princípios e o Código de Ética. No 

Manifesto das ONGs na Guiné-Bissau, 

resultante do primeiro encontro, as 

participantes reclamaram o seu espaço 

enquanto actores de cidadania e de acção 

pública. 
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Guiné-Bissau / A cooperação na 
promoção dos Direitos Humanos: o 
caso da Justiça na Guiné-Bissau 

 

 

parceiro CEsA Centros de Estudo sobre África, Ásia e 

América Latina 

 

financiamento Camões – Instituto da Cooperação e da 

Língua 

Os dois parceiros desta iniciativa têm 

desenvolvido trabalho na área dos direitos 

humanos na Guiné-Bissau, ao longo dos últimos 

anos, nomeadamente na dinamização do 

Observatório dos Direitos. 

Esta iniciativa surge nesse quadro e procurou 

sistematizar experiências e a investigação 

desenvolvida em torno da promoção dos 

direitos e o acesso à justiça naquele país. 

Em Março, a ACEP e o CEsA organizaram um 

seminário internacional sobre Cooperação 

Internacional e Acesso à Justiça na Guiné-

Bissau, que contou com a participação de 

especialistas nacionais e internacionais sobre o 

tema, nomeadamente James Putzel (professor 

na LSE e especialista em crisis states), dos 

juristas Sara Guerreiro e Fernando Loureiro 

Bastos, e de Juliano Fernandes (coordenador 

do Gabinete de Informação e Consulta Jurídica 

do Ministério da Justiça guineense). 

As comunicações e a investigação realizada no 

âmbito deste projecto estão reunidas no livro 

Justiça e Direitos Humanos na Guiné-Bissau 

(ver PUBLICAÇÕES, neste relatório). 

S. Tomé e Príncipe / Sociedade Civil 
pelo Desenvolvimento: mais 
transparência, melhor governação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
site www.sociedadecivilstp.blogspot.com 

 

parceria ACEP e FONG-STP Federação das ONG em São 

Tomé e Príncipe 

 

financiamento União Europeia e Camões – Instituto da 

Cooperação e da Língua 

 

Ao longo dos últimos 6 anos e duas fases, 

procurou-se capacitar as organizações da 

sociedade civil no domínio da monitoria de 

políticas públicas e advocacia, reforçando, 

neste processo, o acesso dos cidadãos à 

informação. No âmbito do projecto, foi criada 

http://www.sociedadecivilstp.blogspot.com/
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a Rede da Sociedade Civil para a Boa 

Governação, cujo número de organizações e de 

temas tratados tem sido progressivamente 

alargado. 

Em 2019, com o intuito de fomentar o 

jornalismo de investigação no país, a FONG, 

em parceria com a ACEP promoveu uma acção 

de formação destinada aos jornalistas de meios 

de comunicação públicos e das rádios 

comunitárias. O workshop foi dinamizado pela 

jornalista Ana Dias Cordeiro, do Público. Com o 

mesmo intuito, foram atribuídas 3 bolsas de 

criação jornalísticas, duas em televisão e uma 

em rádio.No final de Janeiro, dinamizou-se o 

seminário “Ajuda Pública ao Desenvolvimento 

em São Tomé e Príncipe: perspectivas e 

desafios”, onde se apresentaram os resultados 

preliminares do relatório A Cooperação 

Internacional para o Desenvolvimento de São 

Tomé e Príncipe entre 2010 e 2016, o primeiro 

processo de monitoria dos fluxos do género 

desencadeado pela sociedade civil local. Em 

Agosto, os membros da Rede da Sociedade Civil 

para a Boa Governação participaram numa 

formação em monitoria da Ajuda Pública ao 

Desenvolvimento (APD). O atelier de cinco dias 

tratou, entre outros assuntos, o papel da 

sociedade civil na monitoria dos fluxos de APD 

e o seu seguimento junto de decisores 

políticos. A formação contou foi dinamizada 

por dois técnicos da administração pública são-

tomense. 

Este projecto, desenvolvido em duas fases, 

contribui para a afirmação da sociedade civil 

local, enquanto interlocutor com outros 

actores do Desenvolvimento do país, 

nomeadamente a nível político. A criação do 

Conselho Consultivo da Sociedade Civil, sob 

tutela do primeiro-ministro, é um dos 

exemplos do aprofundamento do diálogo e da 

afirmação da sociedade civil na monitoria e 

influência de políticas com relevância para o 

país. O trabalho com os jornalistas também foi 

crucial para colocar na agenda pública temas 

relacionados com os direitos humanos, 

governação e transparência governativa. O 

trabalho desenvolvido ao longo de 6 anos tem a 

sua afirmação na aprovação de mais um 

projecto da UE desta parceria, dedicado à 

participação cívica. 

S. Tomé e Príncipe / Mais Participação, 
Mais Cidadania 
 

 
 

site www.direitosmulheresstp.wordpress.com 

 

parceiros ACEP, AJS Associação de Jornalistas 

Santomenses, FONG-STP Federação das ONG em São Tomé 

e Príncipe, FNF Fundação Novo Futuro, PDHEG Plataforma 

para Direitos Humanos e Equidade de Género  

 

financiamento União Europeia e Camões – Instituto da 

Cooperação e da Língua 

 

https://direitosmulheresstp.wordpress.com/
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O projecto Mais Participação, Mais Cidadania, 

com duração de três anos, tem como principal 

objectivo melhorar os processos democráticos 

em São Tomé e Príncipe, através do 

incremento da participação cívica nas políticas 

públicas, em matérias essenciais para o 

desenvolvimento equitativo e sustentável.  

O semestre inicial do projecto foi dedicado à 

organização da equipa técnica local, composta 

por um coordenador operacional do projecto, 

quatro coordenadores temáticos, um técnico 

de  comunicação e um técnico de apoio ao 

secretariado. Para facilitar e promover o 

trabalho em rede, foram reabilitados, 

mobilados e apetrechados dois espaços na 

capital do país. Definiu-se, igualmente, a 

identidade gráfica do projecto, através da 

criação do logótipo, presente nos vários 

suportes de comunicação do projecto 

(folhetos, cartazes, publicações, vídeos, etc.). 

De forma a orientar as actividades futuras, 

começou-se por produzir dois estudos 

diagnósticos. O primeiro, que se relaciona com 

os mecanismos de participação política e cívica 

em São Tomé e Príncipe, enumera uma série 

de boas práticas nesta área a nível nacional e 

regional. O segundo, faz um diagnóstico do 

enquadramento legal e do panorama dos media 

em São Tomé e Príncipe. Analisa, num segundo 

momento a situação actual dos órgãos de 

comunicação e das organizações profissionais 

no país.  

No culminar do ano, as organizações parceiras 

dos projectos Mais Participação, Mais 

Cidadania e Sociedade Civil pelo 

Desenvolvimento organizaram a primeira 

"Quinzena da Cidadania", de forma a promover 

o envolvimento dos cidadãos na vida 

democrática do país.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quinzena da Cidadania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na 2.ª quinzena de Novembro, a ACEP e os 

parceiros do projecto +Participação, 

+Cidadania organizaram a 1.ª edição da 

Quinzena da Cidadania em S. Tomé e 

Príncipe. Ao longo de duas semanas, foram 

organizadas diversas actividades em torno da 

participação cívica no país, desde uma feira 

do livro, lançamentos de estudos, debates, 

conferências, teatro e música. 
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Países de Língua Portuguesa / Futuros 
Criativos 

financiamento Camões – Instituto da Cooperação e da Língua 

 

O Futuros Criativos começou com um projecto 

da ACEP em 2014, que se propôs a estudar e 

divulgar iniciativas de economia criativa em 

Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e 

Príncipe. Em 2018, o Camões – Instituto da 

Cooperação e da Língua propôs à ACEP que o 

estudo se estendesse a Angola, Moçambique e 

Timor-Leste. Desta segunda fase resultou um 

livro, publicado em 2019, que pretende 

divulgar e sistematizar iniciativas criativas e 

analisar o papel da cultura e da criatividade no 

desenvolvimento dos três países. Ao longo dos 

vários anos de projecto, foram mapeados um 

total de 550 casos e inquiridos 280. 

Além dos estudos, em 2019, a ACEP editou um 

álbum ilustrado, que reúne iniciativas criativas 

dos PALOP e Timor-Leste. A publicação recorre 

ao texto e à fotografia para retratar um 

conjunto variado de iniciativas, que vão desde 

as artes performativas, aos media e 

tecnologias aos serviços criativos nos 

diferentes países. Ainda em 2019 iniciou-se a 

discussão com o Camões, I.P. sobre a 

reformulação do site Futuros Criativos, de 

modo a incluir uma secção PROCULTURA, o 

projecto de Cooperação Delegada gerido pela 

agência portuguesa de Cooperação Portuguesa. 

Nesta secção serão publicitadas notícias, 

oportunidades e resultados associados ao 

programa. A plataforma Futuros Criativos, que 

pretende ser uma montra de iniciativas 

criativas dos seis países, permitirá igualmente 

fazer o tracking das iniciativas mapeadas bem 

como o registo de novas iniciativas. Facilitará 

o matching entre iniciativas e 

empreendedores, que pretendem concorrer a 

bolsas ou outro tipo de acções em conjunto. 

Por fim, servirá como um repositório de 

informação, documentação e notícias do 

sector. No final do ano decorreu a preparação 

do Encontro Futuros Criativos, que irá reunir, 

em Janeiro de 2020, em Lisboa, no Museu do 

Oriente, empreendedores de várias áreas 

criativas e geográficas. O encontro pretende 

fomentar a discussão sobre os desafios e 

oportunidades associados ao sector e facilitar 

parcerias entre empreendedores criativos, 

académicos, jornalistas e representantes de 

organismos públicos e privados de Portugal, 

PALOP e Timor-Leste.  

© Anita Wasik, Futuros Criativos, Guiné-Bissau 
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Países de Língua Portuguesa / Vozes de 
Nós 
 
site www.vozes-de-nos.blogspot.com 

 

parceiros ACEP, ACRIDES – Associação Crianças 

Desfavorecidas, AMIC – Associação dos Amigos da Criança, 

CRIA – Centro de Referência Integral de Adolescentes, FCJ – 

Fórum Comunicação e Juventude, FNF – Fundação Novo 

Futuro, MDM – Meninos De Moçambique, Okutiuka 

 

financiamento CPLP – Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa 

 

A rede Vozes de Nós iniciou a quarta fase do 

projecto Meninos de Rua, em 2018. Nesta fase 

procurou-se reforçar e sistematizar as 

competências das organizações nos domínios 

da arte e educação e recolher e sistematizar 

propostas, em cada país, para a elaboração de 

documentos de política da CPLP e dos PALOP e 

Timor-Leste para esta área. Entre Fevereiro e 

Junho de 2019 foram dinamizados, nos vários 

países, encontros sobre arte-educação e 

sessões de trabalho direccionadas para a 

construção de propostas de políticas e de leis. 

Para facilitar a elaboração dos documentos de 

política, os países realizaram diagnósticos que 

permitissem ter uma visão clara sobre a 

legislação vigente a nível nacional, os tratados 

internacionais ratificados e por ratificar e as 

medidas políticas de protecção da infância. A 

partir do Encontro da Rede Vozes de Nós, 

realizado em Salvador da Baía em 2018, e dos 

encontros realizados a nível nacional, foram 

elaborados dois documentos. Um dos 

documentos visa contribuir para a criação de 

uma estratégia a adoptar pela CPLP, no 

domínio da protecção de crianças em situação 

de vulnerabilidade. Um segundo documento foi 

criado com o objectivo de reunir uma série de 

recomendações dirigidas aos governos 

nacionais. 

A Rede sugere, entre outras acções, a 

constituição da rede Criança CPLP, que 

viabilize interligações e intercâmbios entre as 

redes nacionais e a criação de uma iniciativa 

de Práticas Artísticas de Inclusão Social, ao 

nível da CPLP, que permita financiar projectos 

que aliem a arte à inclusão social de crianças e 

jovens em situação de vulnerabilidade social. 

 

 

 

http://vozes-de-nos.blogspot.pt/
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EDIÇÕES 

 

A ACEP, no âmbito da sua intervenção, tem 

procurado sempre sistematizar experiências e 

contribuir para a construção de conhecimento 

na área do Desenvolvimento e da Cooperação. 

Na maior parte das vezes, trata-se de 

processos colectivos, que envolvem parceiros, 

colaboradores, pessoas recurso, instituições 

convidadas, cruzando várias áreas de 

intervenção e do conhecimento, assim como 

diferentes geografias. 
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Mundo Crítico n.º 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O terceiro número da Mundo Crítico – Revista 

de Cooperação e Desenvolvimento parte da 

questão de partida “Cooperação para o 

desenvolvimento: interesses nacionais ou 

agenda do bem comum?”. Entre os convidados 

deste número encontram-se Claire Sort, ex-

ministra britânica do Desenvolvimento, a 

investigadora brasileira do INESC, Nathalie 

Beghin e o fotógrafo siciliano Mario 

Badagliacca. A revista é uma parceria entre a 

ACEP e o CEsA/ISEG.  

Mundo Crítico n.º 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O número 4 da Revista Mundo Crítico centra-se 

na temática do jornalismo e da comunicação 

para a “aprendizagem do mundo”, com 

contributos do escritor português Afonso Cruz e 

do jornalista brasileiro Silvio Caccia Bava, 

entre outros. Na conversa imperfeita deste 

número discutiu-se O jornalismo e a 

necessidade de muitas (outras) histórias. 

 

Futuros Criativos - Angola, Cabo-Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e 
Príncipe, Timor-Leste 

O catálogo 
“Futuros Criativos 
– Angola, Cabo 
Verde, Guiné-
Bissau, 
Moçambique, São 
Tomé e Príncipe e 
Timor-Leste”, 
editado em 2019, 
reúne uma série de 
iniciativas que, 
através da 
criatividade e da 
inovação, 
potenciam o 
desenvolvimento 
das comunidades, 
regiões e países 

onde se inserem. O livro recorre à fotografia e 
ao texto para divulgar iniciativas criativas dos 
seis países mapeados. 
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Futuros Criativos -Economia e 
Criatividade em Angola, Moçambique e 
Timor-Leste 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este estudo constitui o resultado da segunda 

fase de um projecto iniciado em 2014/2015 em 

Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e 

Príncipe. Procura divulgar e sistematizar 

iniciativas que, através da criatividade, tem 

contribuído para a emergência de soluções 

para variados desafios, em Angola, 

Moçambique e Timor-Leste. Propõe-se a 

analisar o papel da cultura e da criativa no 

desenvolvimento.

Justiça e Direitos Humanos na Guiné-

Bissau – Debates e perspetivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A primeira parte do livro “Justiça e Direitos 
Humanos na Guiné-Bissau” aborda a questão da 
justiça e dos direitos humanos a partir de 
vários primas – dos pontos de vista histórico, 
jurídico, político.  A segunda parte reúne um 
conjunto de intervenções realizadas por ONG, 
investigadores, consultores e funcionários 
públicos que estudam e trabalham sobre e no 
setor da justiça na Guiné-Bissau e que 
participaram nos debates e seminários 
organizados. 

A Cooperação Internacional para o 
Desenvolvimento em São Tomé e 
Príncipe entre 2010 e 2016: 
contributos e monitoramento da 
sociedade civil  

Os fluxos 
provenientes de 
parceiros 
internacionais 
(organizações e 
países) 
canalizados para 
S. Tomé e 
Príncipe entre 
2010 e 2016 
foram 
analisados por 
um conjunto de 
organizações da 
sociedade civil 
santomenses e 
reunidos no 

relatório “A Cooperação Internacional para o 
Desenvolvimento em S. Tomé e Príncipe entre 
2010 e 2016”. O relatório traça o perfil do 
financiamento para o Desenvolvimento do país 
e formula um conjunto de recomendações.

https://drive.google.com/file/d/1-weDX71anI05bddbTeIC9XNKFrosrtJf/view
https://drive.google.com/file/d/1-weDX71anI05bddbTeIC9XNKFrosrtJf/view
https://drive.google.com/file/d/1-weDX71anI05bddbTeIC9XNKFrosrtJf/view
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Mecanismos legais e institucionais de 
participação cívica e política em São 
Tomé e Príncipe – estudo diagnóstico  

O estudo diagnóstico 
elaborado por dois 
consultores são-
tomenses elenca os 
principais 
mecanismos de 
participação cívica e 
política existentes 
em São Tomé e 
Príncipe bem como 
um conjunto de boas 
práticas verificadas a 
nível nacional, 
regional e 
internacional. Foi 

produzido no âmbito do projecto “Mais 
Participação, Mais Cidadania”, uma parceria 
entre a ACEP, a AJS, a FNF, a FONG-STP e a 
PDHEG, financiado pela União Europeia e 
cofinanciado pelo Camões – Instituto da 
Cooperação e da Língua. 

Do direito de informar à promoção da 
cidadania: estudo diagnóstico sobre o 
panorama dos media em São Tomé e 
Príncipe  

No âmbito do 
projecto “Mais 
Participação, Mais 
Cidadania”, foi 
elaborado um 
estudo diagnóstico 
sobre a situação 
do media em São 
Tomé Príncipe. 
Para além de 
analisar o 
enquadramento 
legal dos meios 
comunicação no 
país, o estudo 
descreve os 

principais órgãos de comunicação nacionais e 
estuda a relação entre cidadania, 
desenvolvimento e comunicação.

Espaço da sociedade civil em São Tomé 
e Príncipe: condições de atuação das 
ONG 
 

O estudo integra o 

projecto Sociedade 

Civil pelo Desen-

volvimento – Mais 

Transparência, 

Melhor Governação, 

da iniciativa da 

ACEP e da 

Federação das 

ONG’s em S. Tomé e 

Príncipe, com 

financiamento da 

UE e da Cooperação 

Portuguesa. Foi elaborado por Domitília 

Trovoada da Costa e Tânia Santos. O estudo 

analisa o espaço da sociedade civil em São 

Tomé e Príncipe, concluindo que, apesar dos 

progressos feitos nas últimas décadas, esse 

espaço é ainda limitado. 
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INFORMAÇÃO, 
COMUNICAÇÃO E 
SENSIBILIZAÇÃO 

A ACEP tem continuado a explorar as 

potencialidades da comunicação electrónica, 

seja através da participação nas redes sociais, 

seja com a criação de espaços, sob o formato 

de blogue, expressamente concebidos para 

objectivos muito concretos. Este tipo de 

recursos pretende assim responder a dois tipos 

de necessidades: - por um lado, as relativas às 

actividades de projectos, tornando acessíveis 

as suas iniciativas e resultados e, 

- por outro, as necessidades de abrir a casa e 

as suas actividades ao escrutínio externo, 

através da partilha de informação de diversos 

tipos com um público mais amplo, tanto de 

pessoas individuais como de instituições. 

 

_ Facebook 

www.facebook.com/ACEP.ONGD 

www.facebook.com/estoriasdigualdade 

 

_ Cantos do Sul – a newsletter da acep 
A newsletter institucional da ACEP é um dos 

principais instrumentos de comunicação 

utilizado pela ACEP para divulgar as suas 

actividades. Ler mais 

_ www.acep.pt - um sítio onde se pode 

encontrar informação institucional sobre a 

acep e ligações com os projectos 

O site da ACEP foi reformulado em 2016 de 

forma a corresponder mais a um espaço 

institucional articulado com os espaços virtuais 

de projectos e iniciativas. 

------------------------------------------------------- 

_ Alfabeto do Desenvolvimento 
www.projectoalfabeto.wix.com/desenvolvimento 

https://www.acep.pt/cantos-do-sul
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------------------------------------------------------- 
_Mundo Crítico  
https://www.mundocritico.org/ 

--------------------------------------------------------- 

_Direitos das Mulheres em STP 
www.direitosmulheresstp.wordpress.com 

 

------------------------------------------------------- 

_Economia Criativa em Cabo Verde, 
Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe 
www.economiacriatividade.wordpress.com 

--------------------------------------------------------- 

_ 52 Histórias (uma agenda perpétua) 
www.52historias.blosgpot.com 

---------------------------------------------------------- 

_ Aquele Outro Mundo que é o Mundo 
www.projectomedia.wix.com/aqueleoutromundo 

------------------------------------------------------------------- 

_ Casa dos Direitos / Guiné-Bissau 

www.casadosdireitos-guinebissau.blogspot.com 

----------------------------------------------------------- 

_ e-storias d’igualdade 
www.e-storiasdigualdade.com 

-------------------------------------------------------- 

_ Melhor Cooperação, Melhor 
Desenvolvimento 
www.cooperacao-desenvolvimento.blogspot.com 

------------------------------------------------------------ 

_ Observatório dos Direitos 
www.observatoriodireitos-guinebissau.blogspot.pt 

------------------------------------------------------------ 

_ Sociedade Civil STP 
www.sociedadecivilstp.blogspot.com 

-------------------------------------------------------- 

_ Vozes de Nós  
www.vozes-de-nos.blogspot.com 

https://www.mundocritico.org/
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OS RECURSOS 
DA ACEP 

© ACEP, São Tomé e Príncipe 
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O volume de novos fundos recebidos em 

2019 bem como a estrutura das respectivas 

origens tem uma alteração aparentemente 

considerável (decréscimo do total de 

fundos recebidos e inversão na importância 

entre Cooperação Portuguesa e União 

Europeia), mas de facto essa alteração 

resulta apenas dos diferentes calendários 

de desembolsos daqueles dois principais 

financiadores dos projectos em São Tomé e 

Príncipe. Um dado a assinalar em 2019 é a 

recuperação na quota de fundos provados e 

próprios, que volta ao nível dos 14%. 

Em termos de recursos humanos, a eleição 

de novos corpos gerentes veio consolidar a 

abordagem da ACEP quanto à interligação 

entre associação e equipa de trabalho. Os 

corpos gerentes (e nomeadamente a 

Direcção) foram reforçados com 

colaboradores próximos, envolvidos na 

prática da organização e com membros da 

equipa permanente, valorizando os dois 

tipos de colaborações com que a ACEP 

conta para aprofundar o caminho até aqui 

percorrido e fazer face a novas questões 

que se vão colocando. 

Esta mudança nos critérios de composição 

dos corpos sociais faz parte do processo de 

transição de lideranças, cuja discussão 

interna se iniciou em 2018 e se começou a 

concretizar em 2019. Trata-se de uma 

transição que procura também articular 

pessoas com uma longa historia na ACEP 

com outras que com ela se vêm 

identificando e quiseram contribuir de 

forma mais regular e efectiva, reforçando 

competências em diversos domínios. Esta 

orientação tem uma tradução prática na 

forma de garantir a direcção executiva, 

que passa nesta fase a ser partilhada entre 

membros da equipa permanente mais 

jovens e outros que, não estando ou 

deixando de estar na equipa permanente, 

continuam a estar envolvidos directamente 

na intervenção, articulando-a num misto 

de intervenção e tutoria. 

Cremos que assim a ACEP estará em 

condições de continuar a garantir um 

posicionamento e uma intervenção de 

qualidade a vários níveis, valorizando o que 

a diferencia num tempo de uniformização. 
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Fundos 2015 (€) % 2016 (€) % 2017 (€) % 2018 (€) % 2019 (€) % 

Fundos 

públicos 

portugueses 

205.462 38 186.257 50 247.208 48 182.114 32 264.241 63 

Fundos 

europeus 

161.839 30 127.655 34 153.163 30 282.206 49 66.341 16 

Fundos 

multilaterais 
60.000 11 - - 41.892 8 58.953 10 29.477 7 

Fundos 

privados e 

fundos 

próprios 

113.740 21 60.376 16 70.935 14 49.742 9 59.093 14 

Total 541.042 100 374.289 100 513.198 100 573.015 100 419.152 100 
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BALANÇO E 
DEMONSTRA-
ÇÃO DOS 
RESULTADOS 
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