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DO RELATÓRIO DE 2019: A ACEP e o debate sobre a localização da Ajuda
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 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, me smo
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
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.
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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 ‘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 temp o 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.
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QUE RUMO(S) PARA
A COOPERAÇÃO
PORTUGUESA?
Em 2020, finda o actual Conceito
Estratégico da Cooperação Portuguesa 20142020 que, de forma genérica, serve de guião
à aplicação da política da Cooperação
Portuguesa. No prefácio da referida
estratégia, o então Secretário de Estado dos
Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Luís
de Campos Ferreira, apontava já o rumo
político da Cooperação Portuguesa, ao dizer
claramente que “Portugal tem que saber
articular a cooperação com outras áreas da
política externa, nomeadamente a
diplomacia económica e a acção cultural
externa”. Terminada a vigência do
documento, o balanço dos últimos sete anos
é, em termos gerais, negativa e vários

indicadores, agora disponíveis, permitemnos fazer essa leitura de forma informada.
Em primeiro lugar, a decisão política de não
alterar a arquitectura institucional do
Camões – Instituto da Cooperação e da
Língua (que resulta da fusão entre o IPAD e
o então Instituto Camões) teve repercussões
na capacidade de resposta da agência para
os desafios da Cooperação Portuguesa, por
um lado pelo esvaziamento de recursos
humanos e, a par disso, da memória
institucional, e por outro lado dos cortes
orçamentais a que foi sujeito, situação
confrangedora para a agência que é
responsável pela gestão e coordenação da
política da Cooperação Portuguesa. Este
desinvestimento advém da diminuição do
peso político e estratégico da Cooperação,
no quadro das políticas públicas portuguesa,
incluindo da política externa, que tem
implicações também na visibilidade pública
4

da própria Cooperação e na (falta de)
estratégica de comunicação com a
sociedade.
Nestes anos de vigência da estratégia, é
também notório o desinvestimento
progressivo na Ajuda Pública ao
Desenvolvimento, sobretudo a nível
bilateral, e a aposta na ajuda multilateral
(representando cerca de dois terços da
APD), uma tendência que coloca a
Cooperação Portuguesa numa situação cada
vez mais periférica e pode comprometer
décadas de investimento, nomeadamente na
sua relação com os principais países
parceiros de cooperação. O aumento
exponencial do investimento na Cooperação
Multilateral, sobretudo para a União
Europeia, está intrinsecamente relacionado
com a aposta na Cooperação Delegada, que
está a esgotar as capacidades institucionais
neste domínio e, como consequência, vem
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diminuindo as capacidades para a realização
de programas e projectos da iniciativa da
Cooperação Portuguesa e dos seus parceiros
de intervenção. Esta subalternização à
Cooperação Delegada, incluindo a sociedade
civil, coloca-nos numa postura de meros
prestadores de serviços e implementadores
de uma política de Cooperação discutida e
decidida em Bruxelas.
É particularmente importante aproveitar
esta oportunidade para debater princípios e
valores que devem nortear as acções da
Cooperação Portuguesa, uma vez que
intervêm inúmeros actores e se pretende um
cada vez maior envolvimento do sector
privado que, para muitos, é muito
questionável. Neste contexto, é crucial
questionar procedimentos, balizar as acções
e apostar na transparência. É igualmente
fundamental investir na avaliação dos
processos e programas da Cooperação
Portuguesa, uma vez que é uma área que
tem ficado aquém na sua intervenção.
Sendo da responsabilidade do Camões, I.P.,
a monitoria e avaliação são dimensões
centrais para corrigir eventuais falhas e,

acima de tudo, aprender com as lições de
programas anteriores, de forma a aumentar
a eficácia e a qualidade da própria política.
Em Janeiro de 2019, a equipa editorial da
Mundo Crítico divulgou seis propostas para
debate sobre a Cooperação Portuguesa.
Entre algumas das preocupações já
enumeradas anteriormente, acrescem duas
dimensões que são igualmente relevantes:
investigação / produção de conhecimento e
a comunicação e ligação à opinião pública.
Importa questionar de que forma a produção
científica portuguesa tem contribuído para
responder aos desafios do sector e, por
outro lado, qual a percepção pública e o
conhecimento que a sociedade detém sobre
aquilo que efectivamente é a Cooperação
Portuguesa.
É, por isso, necessário um novo consenso
alargado sobre a visão para a Cooperação
Portuguesa, perante os novos desafios
universais, sobretudo num momento de
recuperação lenta da (ainda em curso) crise
pandémica. O espaço privilegiado de
contacto e de consensualização alargado
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entre todos os actores – o Fórum da
Cooperação – é cada vez mais uma
plataforma de informação da Secretaria de
Estado da tutela com os restantes actores, e
nos últimos dois anos não tem reunido com a
regularidade prevista.
Enquanto actores da sociedade civil,
aguardamos com expectativa o
envolvimento no debate sobre as áreas
prioritárias desta política, instrumentos a
utilizar e actores prioritários a envolver.
Será a partir da análise da anterior visão (o
que foi feito e o que ficou por fazer) e da
avaliação dos desafios que se nos colocam à
escala global (crescente polarização
política, regresso dos nacionalismos, novas
situações de fragilidade, desigualdades
entre e dentro dos países, migrações, etc…)
que a Cooperação Portuguesa traçará um
novo rumo e iniciará um novo período de
vigência. A nós, sociedade civil, cabe-nos a
tarefa de procurar influenciar o documento
final, monitorizar a sua aplicação,
questionar eventuais desvios e influenciar
o(s) rumo(s) que a estratégia (ou a falta
dela) tomará.

Relatório de Actividades e Contas 2020 | Associação para a Cooperação Entre os Povos

PESQUISA, MONITORIA
E ADVOCACY
Portugal / Os Futuro(s) da Cooperação:
do Compromisso Social às
Responsabilidades 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

A aprovação deste projecto de Educação para o
Desenvolvimento no segundo semestre de 2020
permite continuar a levar a cabo o trabalho de
sistematização, produção de conhecimento e
de influência política sobre o rumo da política
da Cooperação Internacional Portuguesa, que é
uma das áreas de trabalho centrais na ACEP.
Por outro lado, permite também continuar a
consolidação da Mundo Crítico – Revista de

Cooperação e Desenvolvimento, enquanto
espaço de debate e de confrontação de ideias
sobre a Cooperação em diferentes geografias e
âmbitos, bem como o trabalho com os
jornalistas, através da concessão das Bolsas de
Criação Jornalística sobre Desenvolvimento (a
próxima edição está reservada para o primeiro
semestre de 2021).
No final de Outubro de 2020, foi lançada a
quinta edição da revista Mundo Crítico,
dedicada à questão das desigualdades, e que
começou a ser preparada num período anterior
à aprovação do projecto, e cujo lançamento
estava previsto para Maio. A situação
pandémica alterou o calendário e os próprios
conteúdos foram adaptados para integrar uma
dimensão sobre os primeiros impactos da
COVID-19 no mundo da Cooperação. São disso
exemplo os textos do director do gabinete do
Relatório de Desenvolvimento Humano do
PNUD, Pedro Conceição, sobre como
perspectivar o mundo pós-pandémico; ou do
director do think tank catalão CIDOB, Pol
Morillas, que lista as 10 lições da crise global.
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Uma vez mais, a conversa imperfeita, iniciada
na edição, foi o pretexto para o prolongamento
numa sessão pública que, num período de
alívio momentâneo das restrições impostas
pela pandemia, aconteceu na Gulbenkian num
regime misto, com a presença do economista
Rogério Roque Amaro e, à distância, a partir
de Basileia, do sociólogo Elísio Macamo. O
evento contou com cerca de 20 pessoas em
sala e mais de 80 a assistirem online, sendo
que actualmente as visualizações do vídeo no
Facebook já ultrapassam as 600.
Ainda em 2020, foi constituída a equipa para a
elaboração do estudo inicial deste projecto,
sobre cenários futuros da Cooperação
Internacional Portuguesa e a nível
internacional. De forma a cruzar e integrar
diferentes perspectivas, a equipa integra
elementos da ACEP, mas também uma
investigadora africana, contando com a
coordenação científica do CEsA/ISEG. O estudo
será o ponto de partida para a elaboração de
materiais de advocacy e de influência política
dirigidos a diferentes decisores políticos
nacionais, incluindo deputados.

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

Volvidas mais de duas décadas desde o último
encontro de ONG dos países de língua
portuguesa, organizado pela ACEP em Lisboa,
propusemo-nos perceber qual o papel actual
das ONG na Cooperação e na Cidadania e quais
as diferentes percepções que outros
profissionais desta área têm sobre o nosso
papel. Em 2020, foi o ano de sistematização
das mais de 30 entrevistas recolhidas para este
estudo, a diferentes protagonistas com
relevância para este sector – desde membros
de ONGD, da agência de Cooperação, membros
do Governo, deputados e jornalistas. O
resultado foi lançado em livro – As ONGD
portuguesas perante as Mudanças Globais. Nele
7

procuramos traçar as várias megatendências
globais que têm implicações no tecido nãogovernamental e também a forma como
afectam a própria Cooperação Portuguesa.
A crise pandémica não permitiu o lançamento
e as discussões programadas no âmbito do
projecto, pelo que estão já calendarizadas
para o primeiro semestre de 2021 diversas
sessões de apresentação em universidades e
também com associadas da Plataforma
Portuguesa das ONGD.
Sendo um ano atípico pelas razões conhecidas,
foi também possível começar a planear a
publicação final, que incluirá as reportagens
que resultaram do convite a jornalistas
portugueses para conhecerem iniciativas e
dinâmicas de organizações da sociedade civil
com as quais a ACEP mantém relações de
parceria, em países como Angola, S. Tomé e
Príncipe, Guiné-Bissau e Moçambique.
Não sendo possível também a realização do
encontro de ONG que a ACEP havia
programado, foram encetados vários contactos
preparatórias, pensando na sua concretização,
em regime presencial, em meados de 2021.
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DIREITOS HUMANOS
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

A intervenção da Casa dos Direitos, em 2020,
foi marcada simultaneamente pela situação de
pandemia, mas também pela grande
conflitualidade política, após as eleições
presidenciais e a demissão do governo saído
das legislativas.
Em Fevereiro, a Casa tinha iniciado um
processo interno de reflexão e planeamento
estratégico que foi interrompido por aqueles
dois acontecimentos marcadamente
perturbadores. Para fazer face a esta situação
a Casa decidiu reorientar as suas actividades,
encetando uma série de debates online,
acessíveis no Facebook da Casa, sobre diversos
temas considerados prioritários para o
contexto, e, ao mesmo tempo, levar a cabo
uma recolha de histórias sobre a vida em
situação de pandemia, a partir de entrevistas
realizadas sobretudo por uma jornalista ligada
à Casa dos Direitos. Estas histórias foram,
aliás, no final do ano editadas em livro
apresentado durante a Quinzena dos Direitos.
Apesar do clima tenso e dos problemas de
segurança de varia ordem, a Casa dos Direitos
conseguiu, apesar disso, e com a colaboração
8
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de muitos parceiros, realizar um conjunto de
actividade emblemáticas da intervenção da
Casa dos Direitos, como seja a Roda de
Mulheres, sobre os Direitos das Mulheres e
dinamizada pela ONG guineense MIGUILAN,
com inauguração da exposição Estamos Aqui!,
de Dário Pequeno Paraíso; e também a 8.ª
edição da Quinzena dos Direitos, em
Dezembro. Parte considerável das actividades
da Quinzena foi realizada no Centro Cultural
Português e com a colaboração do CCP.
A Casa continuou a ser durante este período
espaço de trabalho e encontro de defensores
dos Direitos Humanos. Durante este período a
Casa lançou um Manifesto sobre Liberdade de
informação, e repudiando a linguagem de ódio,
domínio em que a situação de violação de
Direitos se veio agravando.
No final do ano a Casa retomou a reflexão
estratégica, de forma a que no primeiro
semestre de 2021 esse processo possa ficar
concluído. É um processo vital para a Casa e
que deverá consolidar uma visão de futuro
partilhado para o período compreendido entre
2020 e 2025.

Cabo Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e
Príncipe / Direitos das Mulheres

parceiros ACEP, MIGUILAN – Mindjeris di Guiné Nô Lanta,
OMCV – Organização das Mulheres de Cabo Verde e PDHEG –
Plataforma de Direitos Humanos e Equidade de Género

financiamento Camões – Instituto da Cooperação e da
Língua

Este projecto, que tem como principal
objectivo contribuir para a promoção e defesa
dos direitos das mulheres, está a ser
desenvolvido em Cabo Verde, Guiné-Bissau e S.
Tomé e Príncipe, com recurso a três
abordagens distintas: sensibilização,
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capacitação e coresponsabilização dos actores
não estatais e autoridades locais e nacionais.
EM 2020, foram realizados diagnósticos sobre
as mulheres nos media e nos postos de
direcção, que culminou na publicação Mulheres
e Participação em Cabo Verde, Guiné-Bissau e
S. Tomé e Príncipe. Os estudos foram
realizados por consultoras locais, ligadas às
ONG parceiras do projecto, e permitiram
cruzar diferentes perspectivas e auscultar
protagonistas nos três países. No final do ano,
o lançamento dos estudos deu o mote para
discussões sobre as mulheres em cargos de
chefia – política e económica – nos três países
e para encetar um programa de advocacy e
influência política com autoridades nacionais.
Para isso, foram elaboradas brochuras com as
principais conclusões do estudo e as principais
reivindicações da sociedade civil e organizados
encontros estratégicos com as autoridades.
Para 2021, está prevista a realização de
exposições e vídeos sobre os direitos das
mulheres e um encontro que juntará num dos
países as parceiras desta acção.

Relatório de Actividades e Contas 2020 | Associação para a Cooperação Entre os Povos

SOCIEDADE CIVIL E
GOVERNAÇÃO
S. Tomé e Príncipe / Mais Participação,
Mais Cidadania

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

O projecto Mais Participação, Mais Cidadania
centra-se no domínio da acção cívica, tanto na
capital santomense como nos distritos. Ao
longo de três anos, pretende-se reforçar o
trabalho em rede e melhorar os mecanismos
legais e institucionais de participação cívica e
política no país.
No início de 2020, o sociólogo guineense Miguel
Barros conduziu uma formação em Métodos
Participativos, dirigida essencialmente aos
membros da Rede da Sociedade Civil para Boa
Governação e aos técnicos da FONG-STP.
No final do ano, o presidente da Direcção da
Associação In Loco e Consultor do Banco
Mundial, Nelson Dias, dinamizou uma formação
em orçamentos participativos, dirigida a
organizações da sociedade civil e técnicos da
administração central e local.
O trabalho em rede foi reforçado neste
segundo ano de projecto. Elaboraram-se planos
de acção em domínios distintos, como os
direitos das mulheres, das crianças e dos
jornalistas. Estes documentos permitirão, em
2021, desenvolver campanhas de advocacia e
de influência política e promover, em parceria
10
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com as autarquias e ministérios, a
implementação de mecanismos de participação
a nível central e local.
A segunda Quinzena da Cidadania, realizada
em Novembro de 2020, teve como tema central
a “Cooperação em Tempos de Pandemia”. Ao
longo de duas semanas, debateu-se o papel da
sociedade civil na monitoria orçamental e de
políticas públicas e a importância da existência
de espaços de participação e de cidadania.
Foram apresentados estudos, dinamizados
teatros, debates televisivos, uma feira do
livro, exposições, workshops e campanhas
cívicas.
A crise pandémica impediu a realização de um
intercâmbio previsto para o segundo ano, com
organizações congéneres brasileiras, que
permitiria, aos parceiros do projecto, tomarem
contacto com processos de participação cívica
ensaiados no país. Procurar-se-á realizar esta
actividade quando as condições sanitárias o
permitirem.

S. Tomé e Príncipe / Sociedade Civil
pela Transparência e Integridade

parceiros ACEP e FONG-STP Federação das ONG em São
Tomé e Príncipe
financiamento União Europeia e Camões – Instituto da
Cooperação e da Língua

11
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Trata-se de um projecto de sensibilização e
influência política no domínio da boa
governação, com financiamento
contratualizado para dois anos. Teve início em
Fevereiro e acabou por ser confrontado com a
emergência pandémica e o confinamento
obrigatório em São Tomé e Príncipe. Optou-se
por não interromper o projecto, mas antes
repensar a implementação das ações, de modo
a encontrar um equilíbrio entre o que era
possível executar, a possibilidade de incluir
novas iniciativas, em resposta à situação de
pandemia e o que se poderia adiar para o
período pós-confinamento. O foco das
actividades foi centrado na realização um
diagnóstico sobre as condições de monitoria
política e jurídica e outro sobre o processo
orçamental e distrital. Face ao contexto de
pandemia a FONG e a ACEP decidiram lançar
duas iniciativas não previstas no projecto: (1)
monitoria da ajuda externa recebida pelo país
para lidar com a COVID-19 e; (2) publicação de
briefings e factsheets sobre o impacto
socioeconómico das medidas governamentais
de luta contra a pandemia.

Na fase pós-confinamento, os dois estudos
foram lançados em formato digital e formato
impresso, durante a 2.ª Quinzena da Cidadania,
realizou-se um programa televisivo e um
workshop com jornalistas para se debater os
dois estudos. Para apoio ao trabalho com
sectores mais alargados da sociedade foram
elaborados e distribuídos folhetos e brochuras
com as principais ideias dos estudos.
Finalmente, contratou-se a produção de 11
pequenos vídeos para uso nos media sociais e
televisão para fortalecer a sensibilização junto
da sociedade são-tomense. Duas acções
previstas para o primeiro ano do projecto
foram reagendadas para o segundo ano devido
à pandemia: (1) a formação sobre monitoria do
orçamento (agendada para o início de 2021, e
a cargo do Director Executivo da ONG angolana
ADRA); (2) e o intercâmbio e conferência
internacional em São Tomé e Príncipe (a
agendar). No quadro deste projecto irá
também ser feito um reforço de capacidades
no domínio do jornalismo de investigação,
sobretudo em áreas como o combate à
corrupção e à impunidade.
12

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

A segunda fase do projecto “Sociedade Civil
pelo Desenvolvimento” decorreu entre 2017 e
2020 e teve com objectivos centrais consolidar
o trabalho em rede das OSC santomenses,
capacitar os seus recursos humanos e reforçar
o seu trabalho nos domínios da monitoria de
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políticas públicas, de influência política e de
advocacia.
Devido à situação pandémica, o projecto
sofreu uma interrupção de oito meses, tendo
sido retomado em Novembro de 2020 e
prolongado por um período de dois meses, até
Dezembro de 2020.
Ao longo do ano de 2020, e apesar do
interregno de 8 meses, foram realizadas
diversas acções no âmbito deste projecto.
No início do ano o professor de
desenvolvimento e cooperação internacional no
Instituto Superior de Economia e Gestão da
Universidade de Lisboa, Luís Mah, conduziu
uma formação sobre campanhas para a
mudança social. A formação deu origem a um
manual sobre o tema, que integra os Cadernos
da Cidadania e que poderá ser consultado no
blog da Sociedade Civil pelo Desenvolvimento.
Em termos de comunicação, para além dos
programas de rádio e dos boletins
informativos, em Setembro de 2020 foi
realizado um vídeo sobre a monitoria das obras
públicas no país. Em Novembro de 2020, a
televisão nacional (TVS) emitiu uma

reportagem de 16 minutos sobre a cooperação
internacional para o desenvolvimento em São
Tomé e Príncipe, que procura analisar os fluxos
recebidos pelo países, o seu impacto no
desenvolvimento e os principais parceiros
externos santomenses.
No âmbito da 2ª Quinzena da Cidadania, foi
apresentado o relatório temático de terceiro
ano de projecto, que analisa projectos e
programas de cooperação internacional no
sector social (2012-2016). A apresentação
integrou a conferência pública “A Cooperação
em Tempos de Pandemia”, que se realizou na
Universidade de São Tomé Príncipe e que
contou com a presença da Embaixadora da
União Europeia para o Gabão e São Tome e
Príncipe.
Em 2021, apesar do término do projecto,
pretende-se disseminar os principais resultados
e conclusões do relatório “Monitoria aos
Projectos de Ajuda ao Desenvolvimento no
Sector Social (2012-2016)”.
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CULTURAL,
CRIATIVIDADE
E ECONOMIA
Países de Língua Portuguesa / Futuros
Criativos

financiamento Camões – Instituto da Cooperação e da Língua

O trabalho da ACEP no domínio da Economia
Criativa inicia-se em 2014, com o processo de
pesquisa e de divulgação do sector e das suas
iniciativas em Cabo Verde, Guiné-Bissau e São
Tomé e Príncipe. Em 2018, o trabalho é
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alargado a Angola, Moçambique e Timor-Leste.
Em 2019, são criados dois importantes
instrumentos de divulgação e de promoção da
economia criativa nos seis países,
nomeadamente um álbum ilustrado e um sítio
web.
Em 2020, a plataforma “Futuros Criativos” é
colocada online e passa a incluir uma secção
destinada ao PROCULTURA, um programa
europeu de cooperação delegada ao Camões
I.P. que opera, maioritariamente, nos
segmentos criativos da música, artes cénicas e
literatura infanto-juvenil.
Os objectivos centrais do sítio web relacionamse com o fortalecimento o sector e o reforço
da partilha de informação, de conhecimento e
do diálogo intra e inter-sectorial.
Entre Julho e Dezembro de 2020, a plataforma
Futuros Criativos é visitada por cerca de
13.000 visitantes. Ao longo destes meses foram
publicadas notícias, oportunidades e recursos
sobre o sector e sobre o programa
PROCULTURA, bem como divulgadas iniciativas
criativas dos seis países. Durante este período,

inscreveram-se cerca de 50 iniciativas criativas
no sítio web, oriundas dos PALOP.
As iniciativas de economia criativa incluídas e
a incluir nesta plataforma são seleccionadas a
partir de um conjunto de critérios previamente
definidos, como a geração de identidade, de
rendimentos e de inovação e serem
reconhecidas no mercado e no meio
envolvente.
Com o objectivo de aumentar o alcance da
plataforma e de chegar a um público
diferenciado, criou-se o Facebook e o
Instagram Futuros Criativos, onde são
partilhados conteúdos noticiosos e
oportunidades de formação e de financiamento
e divulgadas iniciativas criativas, remetendo os
utilizadores para o sítio web.
Em 2021, pretende-se criar pontos de contacto
nos vários países, com um vínculo à
plataforma. Estas antenas possibilitarão a
recolha de informação mais detalhada sobre os
ecossistemas nacionais (alterações legais e
institucionais no sector, rastreamento de
iniciativas criativas, eventos, oportunidades,
etc).
14
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TRABALHO EM REDE
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 dinamizou a quarta fase
do projecto Meninos de Rua entre 2018 e
2019. O ano de 2020 deveria ter sido centrado
na procura de caminhos de concretização das
conclusões dessa 4ª fase. De facto, dos vários
encontros sobre arte-educação e do debate de
propostas de políticas e de leis, realizados
entre Fevereiro e Junho de 2019 em Angola,
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São
Tomé e Príncipe, Timor-Leste, saíram várias
recomendações dirigidas aos governos
nacionais e à CPLP.
Pretendia-se também dar continuidade à
formulação de uma proposta de estratégia a
adoptar pela CPLP, no domínio da protecção de
crianças em situação de vulnerabilidade e
nesse quadro a criação de condições para a
realização de encontros regulares, no quadro
de uma Rede Criança, bem como 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 e criar capacidades de
formação de arte-educadores, nomeadamente
15

a partir da experiencia das organizações da
Rede Vozes de Nós, em particular do CRIA, do
Brasil.
O trabalho conjunto nestes domínios em 2020
foi subalternizado pela necessidade de
resposta em cada país à situação de pandemia.
Apesar disso, houve iniciativas importantes,
como a da organização parceira timorense, que
continuou a desenvolver um trabalho de
sensibilização das autoridades nacionais para a
importância desta Rede. Pelo que em 2021
deverão ser aproveitadas as condições de
trabalho à distância desenvolvidas para
debater em conjunto a continuação dos
trabalhos nas novas condições.
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Eurodad – Rede Europeia da
Dívida e do Desenvolvimento

site https://www.eurodad.org/

A ACEP tornou-se recentemente aliada da Rede
Europeia da Dívida e do Desenvolvimento, que
trabalha questões da dívida, do financiamento
do desenvolvimento e da justiça fiscal.

A Eurodad é uma rede composta por 59
organizações da sociedade civil, de 28 países
europeus, que defende sistemas financeiros e
económicos democráticos e centrados nos
direitos humanos e na igualdade de género.
No âmbito desta parceria, a ACEP procura
reforçar a sua intervenção, bem com a de
organizações da sociedade civil e de jornalistas
dos PALOP, nos campos da monitoria da Ajuda
Pública ao Desenvolvimento, dívida e do
financiamento para o desenvolvimento. Neste
sentido, vai iniciar-se, em 2021, um projecto
co-financiado pela Eurodad para reforçar o
trabalho nestas temáticas.
A ACEP irá participar em acções de
capacitação e de advocacia promovidas pela
Eurodad e associadas. Procurar-se-á,
igualmente, partilhar informação com
organizações congéneres nos PALOP e
dinamizar debates que ajudem a pensar estas
questões e a dar voz à sociedade civil de
geografias distintas.

16
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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.

17
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Mundo Crítico
n.º 5 - Falar de
desigualdades,
falar de injustiças

A Mundo Crítico nº5 foca-se na questão das
desigualdades, analisando-a a partir de
diferentes primas. Há desenvolvimento sem
redução das desigualdades? Como as diferentes
dimensões da desigualdade se articulam e se
reforçam umas às outras? A cooperação
internacional tem legitimidade para intervir
num domínio fundamentalmente política? Estas
e outras questões são abordadas nesta edição,
que tem como convidados Pol Morillas, director
do CIDOB – Barcelona Centre for International
Affairs, Elísio Macamo, Professor de Sociologia e
Estudos Africanos na Universidade de Basileia,
entre outros.

O Financiamento Internacional do
Desenvolvimento e as Implicações para
São Tomé e
Príncipe

Esta publicação reúne os contributos dos
participantes na conferência “O Financiamento
Internacional do Desenvolvimento e as
Implicações para São Tomé Príncipe, que se
realizou em 2019, no âmbito do projecto
“Sociedade Civil pelo Desenvolvimento: Mais
Transparência, Melhor Governação”. O evento
procurou reflectir sobre as mais recentes
tendências
do
financiamento
do
desenvolvimento a nível internacional, como a
entrada do sector privado na arena
da cooperação para o desenvolvimento e os
desafios enfrentados pela sociedade civil, em
termos de financiamento e sustentabilidade.
18

Caderno da Cidadania nº 1 - Manual de
Capacitação em Processos
Participativos

O sociólogo Miguel de Barros inaugura a
colecção dos Cadernos da Cidadania, com o
Manual
de
Capacitação
em
Processos
Participativos, construído a partir de uma
formação conduzida pelo sociólogo dir a ONG
santomenses. O manual oferece um conjunto de
ferramentas de operacionalização de processos
participativos e um quadro lógico com
estratégias de mobilização para influenciar
políticas públicas.
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Caderno da Cidadania nº 2 - Manual de
Campanha para a Mudança Social

O Caderno da Cidadania nº2 é da autoria do
professor universitário Luís Mah e explica como
se desenha uma Campanha para a Mudança
Social em três passos, que podem ser aplicados
independentemente do problema político,
económico ou social a resolver. O manual tem
como base uma formação realizada por Luís Mah
e que teve com objectivo capacitar ONG
santomenses
na
análise,
desenho
e
implementação de campanhas para a mudança
social.

Caderno de Cidadania nº 3 Mecanismos legais e institucionais de
participação cívica e política em São
Tomé e Príncipe

Este caderno foi elaborado com base num
estudo sobre mecanismos de participação da
autoria de Herlander Medeiros e Jonas Genil. O
Caderno da Cidadania nº3 pretende sumariar os
principais mecanismos e boas práticas de
participação existentes em São Tomé e Príncipe
bem analisar a importância do reforço da
participação dos cidadãos na governação.
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Caderno da Cidadania nº 4 - Manual de
Jornalismo de Investigação

O Caderno da Cidadania nº4 é da autoria da
jornalista,
documentarista,
professora
universitária e doutoranda em Estudos de
Comunicação para o Desenvolvimento, Vanessa
Rodrigues. Este manual pretende analisar o
papel dos jornalistas, as práticas do campo
jornalístico e os tipos de jornalismo de
investigação,
destacando
exemplos
de
qualidade
de
vídeojornalismo,
grandes
reportagens, web-documentários,
documentários interativos, entre outros.
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Caderno de Cidadania nº 5 - O papel das
Rádios Comunitárias no processo de
desenvolvimento local

O Caderno nº5 é resultado de uma formação
conduzida por Alda Bandeira sobre rádios
comunitárias. Procura reflectir sobre a
importância deste meio de comunicação no
desenvolvimento local em São Tomé e Príncipe,
analisando o seu papel na democratização do
acesso à informação. No final do caderno, a
autora apresenta alguns exercícios práticos
realizados durante a formação.

Mulheres e Participação em Cabo
Verde, Guiné-Bissau e S. Tomé e
Príncipe

O livro “Mulheres e Participação em Cabo
Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe”
estuda a representação e a participação das
mulheres nos meios de comunicação social, na
política e na vida económica. A publicação
procura apresentar dados estatísticos e
formular recomendações aos representantes
políticos e à sociedade civil no sentido de
melhorar a igualdade de género.
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As ONGD Portuguesas Perante as
Mudanças Globais

Esta publicação analisa o papel actual e futuro
das
ONG
na
Cooperação
para
o
Desenvolvimento, tendo em conta as alterações
no panorama global da cooperação e nas
políticas de cooperação portuguesa bem com a
relação das ONG portuguesas com outros
actores de desenvolvimento e com a sociedade
civil de países parceiros. O livro apresenta um
conjunto de recomendações dirigidas às ONG e
aos decisores políticos.
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Estudo Diagnóstico das Condições de
Monitoria da Governação Jurídica e
Política em São Tomé e Príncipe

Este estudo procura dar a conhecer as condições
de monitoria da governação em São Tomé e
Príncipe,
nomeadamente
de
acesso
à
informação transparente e em tempo útil, o
envolvimento, por parte dos decisores políticos,
de organizações da sociedade civil nos processos
de decisão ou a promoção do diálogo entre a
sociedade civil e o Estado.

Processo Orçamental a Nível Central e
Local em São Tomé e Príncipe

O relatório pretende descrever o processo
orçamental a nível central e local em São
Tomé e Príncipe. Pretende-se que constitua
uma base de trabalho das organizações da
sociedade civil nos processos de advocacia e
influência política no domínio dos processos
orçamentais.

Caderno da Casa: Quotidianos de
Guineenses em Tempos de Pandemia
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O Caderno da Casa dos Direitos: Quotidianos de
Guineenses em Tempos de Pandemia é da
autoria da jornalista Paula Fortes e contou com
a colaboração de Elisangela Santos e de
Fatumata Jau. A Casa, procurando reforçar o
seu diálogo com a sociedade, deu voz a quem
sente os seus direitos violados e a quem
continua a lutar pela realização dos direitos
humanos no país, mesmo num contexto
pandémico.
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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.

_ 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

_ Facebook

www.projectoalfabeto.wix.com/desenvolvimento

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
22
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_Mundo Crítico

_Economia Criativa em Cabo Verde,
Guiné-Bissau e S. Tomé e Príncipe

www.casadosdireitos-guinebissau.blogspot.com
-----------------------------------------------------------

https://www.mundocritico.org/

www.economiacriatividade.wordpress.com

_ e-storias d’igualdade

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

www.e-storiasdigualdade.com

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

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

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

_ Observatório dos Direitos
---------------------------------------------------------

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

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

www.observatoriodireitos-guinebissau.blogspot.pt

_ 52 Histórias (uma agenda perpétua)

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

www.52historias.blosgpot.com

_ Sociedade Civil STP

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

www.sociedadecivilstp.blogspot.com

_ Aquele Outro Mundo que é o Mundo

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

www.projectomedia.wix.com/aqueleoutromundo

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

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

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

_ Casa dos Direitos / Guiné-Bissau
23
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OS RECURSOS
DA ACEP

© ACEP, São Tomé e Príncipe
24
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O volume de novos fundos recebidos em 2020
não tem alteração muito significativa,
registando um relativo crescimento de
aproximadamente 12% face a 2019.
A estrutura das respectivas origens tem, no
entanto, uma alteração no sentido de um
equilíbrio das quotas de financiamento entre
fundos públicos portugueses e fundos
europeus. A parte de fundos privados e fundos
próprios está estabilizada um pouco acima dos
10% (11% em 2020).
Estes números relativos aos fundos recebidos
não traduzem no entanto ainda os impactos da
pandemia. Eles surgirão provavelmente a partir
de 2022, como reflexo dos adiamentos na
abertura de candidaturas no quadro das linhas
de financiamento por parte de alguns
financiadores do desenvolvimento, em
particular ao nível das delegações da União
Europeia. Os impactos que são visíveis situamse ao nível das demonstrações de resultados,
que são afectadas pela redução do nível de
actividade e consequentemente, nas taxas de
execução dos projectos.

A partir do inicio da pandemia, e sobretudo a
partir do momento em que se tornou evidente
que não seria algo passageiro, colocou-se às
organizações com actividade na cooperação
para o desenvolvimento, a necessidade de
opção relativamente à manutenção ou
suspensão dos projectos em curso. Esta decisão
foi aliás suscitada por alguns financiadores,
nomeadamente pela União Europeia, que tem
previsto nos seus regulamentos a possibilidade
de suspensão dos contratos em situações como
a vivida com a pandemia. Para a ACEP a opção
não oferecia dúvidas, pois que a suspensão dos
contratos implicava automaticamente o
congelamento dos financiamentos tanto ao
nível dos salários como do funcionamento das
organizações parceiras, o que não nos parecia
aceitável – a solidariedade como um dos
princípios base da Cooperação Internacional
era aqui posta à prova.
A opção, discutida com os diversos parceiros,
foi no sentido de manutenção em vigor dos
contratos de financiamento e na procura em
conjunto de formas de trabalho imaginosas e
25

aproveitando as tecnologias à disposição, que
tivessem em conta o contexto pandémico. Esta
opção foi também possibilitada pelo facto de a
ACEP ter desde sempre optado pela recusa de
substituição das organizações, tanto por via de
abertura de escritórios locais como de
colocação de expatriados em permanência,
criando condições de co-responsabilização e de
apropriação dos projectos por parte dos
parceiros locais.
O desenvolvimento dos projectos neste
contexto anómalo de limitações de natureza
sanitária implicou no entanto um nível de
execução mais baixo do que o normal e isso
tem reflexos num resultado negativo também
ele anormal. Esta situação ainda se prolongará
por 2021 seguramente.
A opção da ACEP pela localização da
cooperação permite condições de trabalho aos
parceiros mas a adaptação do financiamento
internacional ainda está consideravelmente
atrasada face a estes desafios.
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Fundos

2015 (€)

%

2016 (€)

%

2017 (€)

%

2018 (€)

%

2019 (€)

%

2020 (€)

%

Fundos
públicos
portugueses

205.462

38

186.257

50

247.208

48

182.114

32

264.241

63

215.014
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Fundos
europeus

161.839

30

127.655

34

153.163

30

282.206

49

66.341

16

204.302

43

Fundos
multilaterais

60.000

11

-

-

41.892

8

58.953

10

29.477

7

-

0

Fundos
privados e
fundos
próprios

113.740

21

60.376

16

70.935

14

49.742

9

59.093

14

52.014

11

Total

541.042

100

374.289

100

513.198

100

573.015

100

419.152

100

471.330

100
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BALANÇO E
DEMONSTRAÇÃO DOS
RESULTADOS
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