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A próxima Cimeira União Africana (UA)-
União Europeia (UE), inicialmente prevista 
para outubro de 2020 e adiada em virtude da 
pandemia, vai ser determinante para o futuro da 
relação entre os dois continentes. A Comissão 
Europeia comprometeu-se em trabalhar numa 
reformulação da abordagem da relação da UE 
com o continente africano, e a Sociedade Civil 
tem, neste âmbito, advogado por uma revisão das 
relações entre as partes no sentido de construir 
uma parceria igualitária, que contribua para 
a realização dos ODS e para a promoção da 
Democracia e dos Direitos Humanos.  

É com o objetivo de contribuir para esta reflexão 
que a Plataforma Portuguesa das ONGD tem, 
ao longo da Presidência Portuguesa do Conselho 
da UE e no âmbito do projeto “Por uma 
Europa aberta, justa e sustentável no mundo", 
desenvolvido várias iniciativas associadas ao tema 
das relações UE-África, nas quais se inclui a 
presente edição da revista da Plataforma.

Assim, e também no sentido de apresentar 
um enquadramento inicial para esta reflexão, 
abrimos a presente edição com um artigo de 
Patrícia Magalhães Ferreira e Andreia Oliveira, 
autoras do estudo lançado recentemente pela 
Plataforma “União Europeia e África: rumo a 
uma “parceria entre iguais”?”, que nos trazem um 
resumo do complexo cenário de mudanças a que 
assistimos na parceria UE-África, expondo alguns 
dos principais desafios e identificando algumas 
das condições necessárias para que se possa 
construir  uma parceria mais efetiva, equitativa e 
equilibrada.

O artigo de Vitalice Meja, da Reality of Aid 
Africa, aborda a importância da apropriação 
democrática desta parceria - cuja definição e 
aplicação é ainda “fortemente orientada pelos 
Estados e desenvolvida a um alto nível”, com 
pouca ou nenhuma contribuição dos cidadãos 
e cidadãs - alertando para a importância de 

editorial
CONSELHO EDITORIAL



envolver todas as partes no debate, e de criar 
mecanismos de prestação de contas para com os 
cidadãos e cidadãs da União Europeia e de África.

Para uma reflexão sobre a dimensão económica 
daquela que se quer uma parceria justa e 
igualitária, contamos com o contributo de 
Tanya Cox, da Concord Europe, que defende a 
necessidade de a União Europeia trabalhar com 
os países parceiros para uma “reorientação da 
economia, com o objetivo de servir as pessoas 
e o planeta”. A autora alerta para a necessidade 
de uma aposta firme em modelos de negócio 
inclusivos e sustentáveis e na parceria com 
empresas que colocam objetivos sociais e 
ambientais em primeiro lugar.

“Uma parceria entre iguais para as migrações” é o 
contributo de Luísa Fondello, da Cáritas Europa, 
que reflete sobre a abordagem da UE em matéria 
de migração - concentrada maioritariamente 
em medidas de securitização e de curto prazo, 
com poucas propostas para investir na migração 
regular, uma das principais prioridades dos países 
africanos. Segundo a autora, esta abordagem 
da UE entra em contradição com a sua suposta 
intenção de construir uma parceria mais 
equilibrada, e reflete uma “escolha política que 
não está alinhada com os valores fundamentais 
europeus de solidariedade e dignidade humana”.

Daniel Wegner e Ian Mengel, da Plataforma 
de ONGD alemã, Venro, alertam para a 
importância de envolver os atores da sociedade 
civil de ambos os continentes em processos 
políticos como a Cimeira UA-UE, cujo 
adiamento para o período da Presidência 
Francesa da UE em 2022 oferece uma 
oportunidade de organizar um processo 
mais inclusivo - nomeadamente através da 
cooperação digital -, “promover a participação 
social e política e aproveitar o conhecimento das 
pessoas no terreno”.

Priscilla Chomba Kinywa, especialista em 
Estratégia de Transformação Digital, debate a 
parceria África-UE no campo da digitalização, 
argumentando que, apesar de a digitalização 
poder ser uma oportunidade para encontrarmos 
“formas inovadoras para os desafios globais que a 
humanidade enfrenta”, os seus impactos podem 
ser negativos se não se tiver em conta os contextos 
e as desigualdades no acesso à tecnologia.

“Justiça climática nas relações UE-África: 
qual o caminho a seguir?” é uma reflexão de 
Lydia Lehlogonolo Machaka, da CIDSE, 
sobre a urgência de se encontrarem soluções 
verdadeiramente transformadoras, justas e 
ambiciosas que permitam à UE cumprir a sua 
agenda climática e apoiar verdadeiramente África 
a alcançar os seus objetivos de desenvolvimento. 
A autora defende que é central “o reconhecimento 
do verdadeiro valor e respeito pela natureza”, 
passando por temas tão importantes como o 
acesso à energia, a agricultura rural, os direitos 
sobre a terra, e a importância de uma economia 
que coloque as pessoas e o planeta à frente dos 
lucros.

Para a secção de entrevista, que nesta edição 
é disponibilizada também em formato 
áudio, conversámos com Bernardo Ivo Cruz, 
Conselheiro na Representação Permanente de 
Portugal junto da União Europeia e Delegado 
ao Grupo de Trabalho África do Serviço de Ação 
Externa da UE, sobre o contributo da Presidência 
Portuguesa para a construção de uma relação 
UE-África efetiva, inclusiva e equitativa.

Esperamos que esta edição da Revista da 
Plataforma Portuguesa das ONGD concorra  
para um debate construtivo, rumo a uma relação 
UE-África genuína e significativa. 
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UNIÃO EUROPEIA E ÁFRICA: 
RUMO A UMA PARCERIA 
“ENTRE IGUAIS”?  

1

PATRÍCIA MAGALHÃES FERREIRA
Investigadora e consultora sobre desenvolvimento e cooperação

ANDREIA OLIVEIRA
Consultora em cooperação para o desenvolvimento

O período 2020-2021 marca uma nova fase 
das relações UE-África. O continente africano 
foi sempre um enfoque da política europeia 
de cooperação para o desenvolvimento, tendo 
o relacionamento entre os blocos evoluído ao 
longo do tempo. Atualmente, a necessidade de 
mudar o paradigma do relacionamento entre a 
UE e África é consensual, com ambas as partes 
a (re)afirmarem a intenção de implementar uma 
parceria mais efetiva e equilibrada. Embora esta 
intenção dificilmente se traduza numa parceria 
“entre iguais”, dadas as assimetrias contínuas 
(de desenvolvimento) entre as duas partes, tal 
não impede, no entanto, de reunir as premissas 
e condições necessárias para que a relação 
evolua de forma mais equitativa. Mas estarão 
estas a ser construídas?

Uma das causas da volatilidade da parceria 
UE-África, até agora, deve-se às suas diferentes 
configurações, num mosaico complexo de 
estratégias e instrumentos sobrepostos, mais 

do que complementares. Um dos elementos 
essenciais será uma maior conciliação entre 
a nova parceria UE com os países de África, 
Caraíbas e Pacífico - ACP (a aliança mais antiga 
e abrangente da UE, com um novo acordo 
que substitui o de Cotonou) -, e a parceria 
continental, refletida na Estratégia da UE para 
África (2020) que dará origem, espera-se, a uma 
nova estratégia conjunta 2. 

O posicionamento das partes tem-se vindo a 
assumir progressivamente de forma estratégica 
e com base nos benefícios mútuos, pelo menos 
a nível retórico mas não só, com a UE a tentar 
implementar uma abordagem que siga as suas 
ambições geopolíticas, e com África a pretender 
reforçar uma visão mais conjunta e com maior 
assertividade no que pretende relativamente 
às parcerias externas, das quais a UE é peça 
fundamental. Esta tentativa de mudança de 
paradigma, da verticalidade para uma maior 
horizontalidade, demarca-se assim por uma 
perspetiva mais estratégica e realista sobre o que 
é exequível atingir, ultrapassando também, pelo 
menos em parte, o peso do legado histórico que 
tem marcado muitos dos debates entre as partes. 



_ PLATAFORMA PORTUGUESA DAS ONGD

A parceria formal ACP-UE e o relacionamento 
continental apelam, ambos, ao reforço do 
multilateralismo, traduzido na aspiração a 
uma maior concertação e posicionamento 
conjunto entre as partes, até aqui incipiente. 
Tanto o Fórum de Alto Nível UE-África sobre 
Investimento Verde, liderado por Portugal, como 
a Cimeira sobre o Financiamento das Economias 
Africanas, promovida por França, materializam 
estas concertações para evitar maiores assimetrias 
na recuperação da pandemia COVID-19. 
Mas, apesar de estes encontros terem como 
pano de fundo a Agenda 2030 ou o Acordo 
de Paris, estes enquadramentos internacionais 

_ 
O período 2020-2021 
marca uma nova fase 
das relações UE-África.  
(...)  Atualmente, a 
necessidade de mudar  
o paradigma do relacio-
namento entre a UE e 
África é consensual

 1  Este artigo deriva do estudo com 
o mesmo título, publicado em maio 
de 2021, e foram ambos elaborados 
para a Plataforma Portuguesa 
das ONGD, no âmbito do projeto 
europeu “Towards an Open, Fair and 
Sustainable Europe in the World”.

 2  O Acordo de Cotonou sucedeu aos 
acordos de Lomé e regeu as relações 
UE-ACP entre 2000 e 2020, tendo 
um novo acordo político para os 
próximos vinte anos sido acordado 
em abril de 2021, com três protocolos 
regionais (no caso de África, aplica-
-se apenas à África Subsaariana). 
No caso da parceria continental, a 
primeira cimeira UE-África realizou-
-se em 2000, a última Estratégia 
Conjunta data de 2007 e a próxima 
cimeira (a sexta) foi adiada em 2020, 
ainda sem data.
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não têm sido sistematicamente usados como 
bases concretas do relacionamento entre a UE 
e África, como se observa na nova Estratégia 
da UE para África.  Além disso, para progredir 
numa maior articulação a nível multilateral, 
onde existe espaço para melhoria, é necessário 
que a UE esteja disponível para apoiar também 
as aspirações africanas em questões essenciais 
para o desenvolvimento – como a dívida externa 
ou o acesso a vacinas para a COVID-19, temas 
atualmente sujeitos a intensos debates.

A transição para uma abordagem mais 
geopolítica por parte da UE comporta riscos para 
a sua relação com África. Relembrando que a 
UE e seus Estados Membros continuam a ser o 
principal doador global, a ambição europeia de 
priorizar interesses considerados mais urgentes 
ou com maior impacto no plano interno, 
como as migrações e a segurança, mobilizando 
todas as políticas para o efeito (incluindo na 
ação externa), pode diluir a erradicação da 
pobreza enquanto objetivo principal da política 
de cooperação para o desenvolvimento, bem 
como enfraquecer a coerência das políticas 

para o desenvolvimento. A este desafio acresce 
a tendência europeia de instrumentalizar o 
investimento em desenvolvimento humano 
enquanto mero veículo para crescimento 
económico em países parceiros. A perspetiva 
sobre África como um campo de batalha para 
a rivalidade entre a UE e a China, tendência 
observada nos últimos anos, também parece 
destoar do princípio de interesses interligados 
e de dinâmica sustentada entre os continentes. 
Adicionalmente, o reforço da retórica da UE 
sobre a projeção (ou proteção) do “modo de 
vida” e dos “valores europeus” na sua ação 
externa poderá trazer uma nova complexidade ao 
relacionamento intercontinental. 

Para além da vontade política, uma parceria mais 
equitativa e equilibrada dependerá sempre das 
condições objetivas para a sua operacionalização, 
pressupondo a consolidação de mecanismos 
de decisão e gestão conjuntos. Na realidade, 
muitas das iniciativas da UE direcionadas para 
o continente africano continuam a ser definidas 
numa via de sentido único, baseando-se num 
diálogo incipiente entre as partes – se de todo 
existente. Por exemplo, seria de esperar um 
debate mais exaustivo sobre que tipo de visão 
intercontinental deverá ser prosseguida, mas 
a formulação de uma estratégia da UE para 
África em 2020 implicou pouca participação a 
nível europeu ou qualquer pré-discussão com 
parceiros africanos. As consultas atempadas 
entre as partes, que permitam maior inclusão 
e participação também por parte da sociedade 
civil, parecem ser ainda negligenciadas, 
condicionadas tanto pela necessidade europeia 
de cumprimento de prazos técnico-burocráticos, 
como pelo modus operandi consolidado nas 
últimas décadas, em que a iniciativa europeia 
tem tido primazia. Torna-se assim necessário que 
a UE evolua na forma de trabalhar e colaborar 
com os parceiros africanos, promovendo 
sistematicamente um diálogo atempado e 
inclusivo entre as partes.

_ 
A transição para 
uma abordagem mais 
geopolítica por parte 
da UE comporta riscos 
para a sua relação 
com África



A evolução de instrumentos europeus e seus 
mecanismos financeiros segue também esta 
tendência unívoca, sendo que a negociação para 
o novo Quadro Financeiro Plurianual da UE foi 
uma oportunidade perdida para reforçar alguns 
princípios da eficácia do desenvolvimento. A 
esperada diluição destes princípios deve-se a 
mudanças que distanciam os países parceiros das 
decisões que os irão impactar, decorrentes da 
integração do FED no orçamento europeu, da 
crescente proeminência de fundos fiduciários e 
de instrumentos de investimento sem governação 
conjunta, e também da transição para um 
novo Mecanismo Europeu de Apoio à Paz 3. 
Se a UE pretende afastar-se de uma dinâmica 
doador-recetor, deve assegurar a apropriação, a 
responsabilização conjunta e maior reciprocidade, 
nomeadamente na fase de programação e 
implementação de programas de cooperação.

Ao complexo cenário de mudanças na parceria 
UE-África acresce a obstinação de temas 
controversos como a questão migratória, a 
qual pode ser usada como instrumento de 
pressão entre as partes, tal como observado 
na crise humanitária em Ceuta de 2021. Este 
episódio expõe os riscos associados à estratégia 
de externalização das políticas (e das fronteiras) 
e ao excesso de confiança europeia na eficácia 
de recursos financeiros, em detrimento de 
estratégias conjuntas. A fragilidade da política 
migratória da UE tem sido também um elemento 
potenciador de oposições internas, como se 
observa com a recusa da Hungria em ratificar o 
novo acordo com países ACP (maio de 2021), e 
que poderá levar a que esta parceria formal seja 
competência exclusiva da Comissão Europeia, 
em vez de partilhada com Estados Membros 
(como no acordo anterior), minando assim a sua 
importância ao nível político e estratégico. 

Considerando a oportunidade única para build 
back better, a nova parceria entre a UE e África 
pode ser retomada de forma mais efetiva, 

_ 
Para além da vontade 
política, uma parceria 
mais equitativa e 
equilibrada dependerá 
sempre das condições 
objetivas para a sua 
operacionalização. (...)
Na realidade, muitas 
das iniciativas da UE 
direcionadas para o 
continente africano 
continuam a ser 
definidas numa via  
de sentido único

 3  As implicações do novo 
instrumento financeiro da ação 
externa (o IVDCI) e dos vários 
instrumentos existentes para as 
parcerias UE-África são analisadas 
no referido estudo.

equitativa e equilibrada, desde que as suas 
fragilidades sejam atempadamente reconhecidas 
e corrigidas. Mesmo após a Presidência do 
Conselho da UE, é importante que Portugal 
mantenha um papel construtivo nesta relação 
continental, o que passa, nomeadamente, 
por reforçar a política nacional e europeia de 
cooperação para o desenvolvimento. 
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Um novo amanhecer – Para 
uma relação África-Europa 
centrada nas pessoas 
VITALICE MEJA

_

Diretor Executivo da Reality of Aid Africa

A Parceria África-UE é o canal político formal 
através do qual a União Europeia (UE) e o 
continente africano trabalham em conjunto, 
mantêm diálogos políticos e sobre políticas 
e definem a sua relação de cooperação. Foi 
estabelecida em 2000 na primeira Cimeira 
África-UE, que teve lugar no Cairo. A parceria 
é orientada pela Estratégia Conjunta África-UE, 
que foi adotada na segunda Cimeira UE-África, 
em Lisboa, em 2007. 

O objetivo declarado da parceria é lutar para 
aproximar África e Europa através do reforço 
da cooperação económica e da promoção do 
desenvolvimento sustentável, com ambos os 
continentes a coexistirem em paz, segurança, 
democracia, prosperidade, solidariedade e 
dignidade humana. 

A parceria assenta numa Estratégia Conjunta 
África-UE (JAES) que estabelece a intenção de 
ambos os continentes de avançar para além de 

uma relação doador/recetor em direção a uma 
cooperação a longo prazo assente em interesses 
mútuos e complementares identificados em 
conjunto. Baseia-se em princípios de apropriação, 
parceria e solidariedade e a sua adoção marca uma 
nova fase nas relações África-UE. A estratégia 
é implementada através de roteiros e planos de 
ação plurianuais. A última declaração foi adotada 
na 5.ª Cimeira UA-UE, que teve lugar em 29-
30 de novembro de 2017 em Abidjan, na Costa 
do Marfim, sob o tema central de "Investir 
na juventude para um futuro sustentável", 
onde os líderes africanos e da UE definiram 
quatro novas prioridades conjuntas para 2018 
e para o futuro. As suas principais prioridades 
incluem o investimento nas pessoas através da 
educação, ciência, tecnologia e desenvolvimento 
de competências, reforço da resiliência, paz, 
segurança e governação, mobilização de 
investimentos para a transformação estrutural e 
sustentável de África e migração e mobilidade. 
Está previsto que estas prioridades sejam revistas 
na próxima cimeira África - UE. 

A parceria atual entre a União Europeia e o 
continente africano é entusiasmante, mas ao 
mesmo tempo surpreendente. De um lado, temos 



_  
nenhum dos 
intervenientes desta 
parceria conseguiu 
reconhecer os papéis 
e responsabilidades 
dos seus cidadãos na 
parceria

um parceiro organizado institucionalmente e 
assente numa forte capacidade técnica, financeira e 
política, do outro, temos um continente que carece 
de todos estes elementos. Temos um continente 
cujo interesse coletivo está, por vezes, em conflito 
com os interesses nacionais dos seus membros. 

Ao nível dos cidadãos, nenhum dos intervenientes 
desta parceria conseguiu reconhecer os papéis 
e responsabilidades dos seus cidadãos na 
parceria. Ambos colocaram os cidadãos e as suas 
Organizações na periferia da parceria, o que não 
é de admirar, pois embora as estratégias pareçam 
sólidas e sensatas, a sua definição e aplicação 
são ainda fortemente orientadas pelos Estados 
e desenvolvidas a um alto nível. No fundo, 
acabaram por alienar as pessoas da parceria em vez 
de as trazer para o centro da mesma. É com tudo 
isto em mente que uma nova parceria África - UE 
é importante e necessária. Esta parceria tem de 
ter uma apropriação democrática, que inclua os 
cidadãos, tem de ser transparente e responsável e 
centrar-se nos resultados para as populações tanto 
de África como da Europa.
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Embora tanto a UE como os Estados africanos 
devam ser elogiados por terem iniciado esta 
parceria, chegou o momento de a promover 
junto dos seus povos e de os fazer sentir parte 
da mesma. A parceria deve passar de ser um 
projeto de políticos e tecnocratas para se basear 
em princípios e valores veiculados e promovidos 
pelos cidadãos. A este respeito, tanto a União 
Africana como a União Europeia devem criar 
quadros e mecanismos de envolvimento dos seus 
cidadãos em assuntos relativos à parceria, bem 
como nas suas prioridades. Embora a União 
Europeia tenha uma história de envolvimento 
estrutural dos seus cidadãos através das suas 
OSC, o mesmo não se pode dizer da União 
Africana no que diz respeito especificamente 
à parceria. No entanto, é preocupante que 
tanto a União Africana como a União Europeia 
não disponham de mecanismos e quadros 

para envolver os seus Cidadãos nos assuntos e 
prioridades da parceria. Como tal, as prioridades 
atualmente em implementação são um produto 
de negociações políticas entre a classe política 
e os tecnocratas, com pouca ou nenhuma 
contribuição dos cidadãos. É necessário um 
compromisso estruturado e institucionalizado 
com as OSC para colmatar esta lacuna e 
colocar as pessoas no centro da parceria. Este 
compromisso não só enriquecerá as discussões 
como também aproximará a parceria das pessoas. 

Para além da necessidade de um envolvimento 
mais deliberado das OSC através da criação de 
espaços e processos, há também a necessidade 
de permitir tais processos através da reforma 
do quadro legal e regulamentar da parceria, 
reservando recursos financeiros para permitir que 
as OSC participem nas suas iniciativas, bem como 
para reforçar a sua capacidade de desempenhar o 
seu papel. A parceria carece ainda de um ambiente 
político e de políticas que permita a concretização 
de todos os aspetos atrás referidos. O objetivo 
de envolver as OSC é, na verdade, um meio 
para atingir um fim. O propósito é democratizar 
os processos e assegurar a apropriação pelos 
cidadãos no estabelecimento de prioridades e no 
desenvolvimento da estratégia de adesão. 

As prioridades identificadas na atual estratégia 
conjunta sublinham a necessidade de uma 
parceria África - União Europeia inclusiva. A 
importância dada à educação, ao desenvolvimento 
de competências e a outras prioridades implicará 
o envolvimento de outros intervenientes, 
designadamente instituições de formação técnica e 
profissional, indústrias, organizações da sociedade 
civil, partidos políticos, etc. É crucial que a 
parceria atual compreenda as necessidades e as 
perspetivas de todas as partes interessadas da sua 
sociedade. Essa compreensão será fundamental 
para o sucesso das iniciativas emergentes da 
parceria. A parceria deve procurar compreender 
que questões são importantes agora para todas 

_  
Esta parceria tem de 
ter uma apropriação 
democrática, que inclua 
os cidadãos, tem de 
ser transparente e 
responsável e centrar-
-se nos resultados para 
as populações tanto de 
África como da Europa



as partes interessadas da sua sociedade, bem 
como o que precisa de ser posto em prática para 
as resolver. Isto só poderá acontecer se houver 
uma mudança na forma como a parceria atual é 
concebida - de cima para baixo - dos políticos para 
o beneficiário.

Na revisão antecipada da estratégia conjunta, será 
importante que os proponentes desta parceria 
façam os seus trabalhos de casa e conheçam 
a abordagem de toda a sociedade - uma 
abordagem em que todos os atores fazem parte 
da implementação do quadro e do plano de ação 
da parceria. É importante que a parceria seja 
sensível e respeite as necessidades e perspetivas 
de outros intervenientes e esteja atenta às 
dinâmicas de poder em jogo, além de criar um 
ambiente acolhedor para todos os intervenientes, 
especialmente para a sociedade civil.

No centro da apropriação e de uma parceria 
inclusiva está a responsabilidade para com 
as pessoas. O atual quadro de parceria não 
tem mecanismos de prestação de contas 
perante os cidadãos de África e da Europa. 
A responsabilização para com as pessoas não 
faz parte do ADN da parceria. De facto, a 
prestação de contas foi reduzida a um exercício 
técnico de avaliação e produção de relatórios 
de várias iniciativas da parceria. É necessária 
uma mudança do atual quadro de prestação 
de contas para uma responsabilização interna 
em que tanto a União Africana como a União 
Europeia prestem contas perante os seus próprios 
contribuintes e cidadãos através de diferentes 
canais de governação como parlamentos, órgãos 
de supervisão independentes, OSC e meios de 
comunicação social. Devem também assegurar 
que são igualmente responsáveis pelos seus 

_  
O atual quadro de 
parceria não tem 
mecanismos de 
prestação de contas 
perante os cidadãos 
de África e da Europa. 
A responsabilização 
para com as pessoas 
não faz parte do ADN da 
parceria

compromissos de parceria - compromissos para 
com o outro e para com a sociedade civil. Neste 
contexto, a parceria terá de abordar as relações de 
poder assimétricas que existem atualmente e criar 
um quadro de responsabilização.  

Acima de tudo, a essência da parceria será 
produzir resultados positivos para as populações 
de África e da Europa. A parceria deve 
concentrar-se em demonstrar impacto nas áreas 
prioritárias que selecionou antes de avançar para 
outra etapa. 

TRADUÇÃO POR: TRAVERSÕES, SERVIÇOS LINGUÍSTICOS, LDA
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Parcerias Inovadoras 
na Ação Externa da UE: 
o papel dos negócios 
sustentáveis e inclusivos
TANYA COX

_

Diretora, CONCORD Europe

Se a UE desejar verdadeiramente criar uma 
"parceria justa e igualitária" com África, deve 
trabalhar com os países parceiros para criar uma 
economia sustentável e inclusiva. Isto implicará 
necessariamente uma reorientação da economia 
de modo a servir às pessoas e o planeta, e não o 
contrário. Será também necessária uma revisão 
profunda das relações económicas, financeiras e 
comerciais entre os dois continentes. Só assim 
será possível corrigir as enormes desigualdades e 
desequilíbrios de poder entre África e a Europa.

Infelizmente, os esforços até à data têm sido, 
na melhor das hipóteses, tímidos. As empresas 
europeias que operam nos países africanos 
continuam a explorar os seus recursos naturais 
sem pagar preços justos por esses recursos. 
Continuam também, de forma geral, a externalizar 
a grande maioria dos custos – causando perdas 

e danos ambientais em grande escala. E muitas 
vezes exploram as pessoas num esforço para 
reduzir os custos para os consumidores (e, não 
sejamos ingénuos, para gerarem mais lucros com 
isso). Nada disto contribui para uma economia 
sustentável nem para uma economia inclusiva.

Nem todas as soluções estão nas mãos da  
Europa... mas muito mais poderia ser feito

É evidente que os líderes africanos têm de fazer 
a sua parte para melhorar as condições de vida 
do seu povo. As desigualdades não são apenas 
da autoria da UE. Um exemplo seria acabar 
com a corrupção e os subornos que drenam os 
cofres do governo de verbas que deveriam ser 
utilizadas para assegurar proteção social e serviços 
públicos essenciais de qualidade para todos e para 
investir em infraestruturas, energia, tecnologia, 
investigação e desenvolvimento – tudo isto é 
fundamental para construir uma economia 
robusta que sirva às pessoas. Outro exemplo é 



a necessidade de agir a uma só voz para exigir 
mudanças às empresas europeias e impedi-las 
de obter "melhores negócios noutro lugar", 
colocando um país contra outro, por exemplo no 
que diz respeito à tributação.

No entanto, à luz da nossa história colonial, é 
vital que a Europa faça um esforço genuíno para 
resolver a confusão pela qual é parcialmente 
responsável. A Europa deve pôr em prática as 
condições sobre as quais tem controlo e que 
criariam uma maior igualdade de condições entre 
os continentes. Recentemente, por exemplo, 
os legisladores europeus têm-se parabenizado 
por chegar a acordo quanto a uma nova lei de 
transparência fiscal que obrigue as empresas 
europeias com um volume de negócios superior a 
750 milhões de euros em dois anos consecutivos 
a divulgar publicamente os impostos pagos sobre 
as suas operações na Europa e num determinado 
número de paraísos fiscais. Uma das razões 
pelas quais se congratulam por esta decisão é, 
aparentemente, porque a Europa perde muito nos 
fluxos financeiros ilícitos.

Por essa razão, é escandaloso que os governos 
europeus tenham sido autorizados a bloquear 
a aplicação desta lei a países não europeus. O 
volume da fuga de capitais ilícitos do continente 
africano é enorme: segundo a UNCTAD, 
representa cerca de 89 mil milhões de dólares 
por ano. Isto equivale ao dobro do volume da 
ajuda que o continente recebe e poderia ser 
decisivo para assegurar uma economia sustentável 
e inclusiva. Também contribuiria muito para 
acabar com a relação de dependência criada pela 
ajuda e que liga a UE e África numa relação de 
financiamento neocolonial, em vez da "parceria 
justa e igualitária" que a UE afirma procurar.

Ir para além do “business-as-usual”

É evidente que todas as empresas privadas 
devem alterar os seus métodos de produção de 
modo a limitarem os danos para o ambiente e a 
exploração das pessoas. No entanto, os quadros 
executivos das empresas devem conduzir as suas 
operações numa direção totalmente diferente para 
que o poder e o lucro deixem de ter prioridade 
sobre as pessoas e o planeta.

Muitas tentativas têm sido feitas para 
influenciar o comportamento das 
multinacionais de uma forma ou de outra 
mas, realisticamente falando, isto requer 
anos de esforço e, como no exemplo acima, é 
frequentemente demasiado pouco e demasiado 
tarde. Ora, a fim de acelerar as coisas, deve 
ser construído um novo sistema económico 
paralelo. E há muitas maneiras em que a 
Europa e África podem trabalhar em conjunto, 

_  
As empresas 
europeias que 
operam nos países 
africanos continuam 
a explorar os seus 
recursos naturais 
sem pagar preços 
justos por esses 
recursos
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em pé de igualdade, para que isso aconteça. 
Esta economia seria constituída por negócios 
sustentáveis e inclusivos; negócios que têm 
uma missão social e ambiental inscrita nos seus 
estatutos e a orientar as suas decisões.

Estes são os parceiros comerciais ideais 
com quem trabalhar se a UE pretende 
verdadeiramente reduzir as desigualdades, 
reconstruir melhor após a pandemia da 
COVID-19 e apoiar os países parceiros a fazer 
o mesmo. Tais empresas desafiam o “business-
as-usual”, uma vez que olham para além dos 
objetivos competitivos de curto prazo, orientados 
para o lucro, que apenas servem os poucos ricos 
e privilegiados, e procuram antes criar valor 
para toda a sociedade em cada fase da cadeia de 
abastecimento. Colocam os objetivos sociais e 

_  
A Europa deve 
pôr em prática as 
condições sobre as 
quais tem controlo 
e que criariam uma 
maior igualdade de 
condições entre os 
continentes



No entanto, uma vez que este modelo de negócio 
ainda não é explicitamente reconhecido, a UE e 
África deveriam trabalhar em conjunto a fim de 
criar quadros jurídicos e políticos apropriados 
e identificar formas de apoiar tais negócios 
por exemplo, assegurando o acesso ao capital, 
promovendo "investimentos com impacto", 
revendo as políticas de contratação pública 
para favorecer a verdadeira sustentabilidade 
e assegurando que os negócios sustentáveis e 
inclusivos – ou negócios sociais 1, como por vezes 
são chamados – estejam sempre à mesa quando 
os setores público e privado dialogam. Estas são 
apenas algumas das medidas que poderiam – e 
deveriam – ser previstas. 

Uma sociedade sustentável, justa, resiliente e 
inclusiva a longo prazo depende e interage com 
uma economia sustentável, justa, resiliente e 
inclusiva. A criação dessa relação simbiótica 
exigirá que a UE e África adotem uma abordagem 
proativa que seja holística, baseada em valores e 
centrada nas pessoas, abordando as desigualdades 
existentes e os desequilíbrios de poder. Isto 
implicará que os líderes vão para além da resolução 
dos problemas atuais e, em vez disso, ponham em 
prática formas de trabalho profundamente novas 
– o que requer formas totalmente novas de pensar. 
Já para não mencionar a vontade política de o 
fazer acontecer.

LE
G

E
N

D
A

ambientais em primeiro lugar. Desta forma, as 
cadeias de valor corporativas criam finalmente 
valor real para todos.

_  
Uma sociedade 
sustentável, justa, 
resiliente e inclusiva 
a longo prazo 
depende e interage 
com uma economia 
sustentável, justa, 
resiliente e 
inclusiva

TRADUÇÃO POR: TRAVERSÕES, SERVIÇOS LINGUÍSTICOS, LDA

 1  Nota de tradução: no original 
"for-benefit companies"
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Uma parceria 
entre iguais para 
as migrações
LUÍSA FONDELLO

_

Oficial de Cooperação Internacional na Caritas Europa

_ UGANDA | TOMMY TRENCHARD FOR CARITAS



Quando a União Europeia (UE) divulgou 
sua comunicação sobre uma nova estratégia 
abrangente para a África em março de 2020 1, a 
construção de uma ‘parceria entre iguais’ estava 
no centro de sua proposta para a revitalização do 
quadro de parceria. De fato, na longa história 
das relações União Africana-União Europeia, a 
primeira Estratégia Conjunta África-UE, adotada 
em 2007, já havia realçado a necessidade de 
“abandonar uma relação tradicional” e forjar “uma 
verdadeira parceria caracterizada pela igualdade”. 

No entanto, a abordagem da UE em matéria de 
migração no contexto de negociações recentes ou 
ainda em andamento com países africanos parece 
estar em contradição com sua suposta intenção 
de construir uma parceria mais equilibrada, 
respondendo às aspirações de tais países. Isso 
é nítido não apenas na proposta inicial da 
Comissão Europeia para o novo quadro de 
parceria, mas também em outros processos em 
andamento, como o novo Pacto de Migração 
e Asilo da UE e o novo Acordo entre a UE e a 
Organização dos Estados da África, das Caraíbas 
e do Pacífico (EU-OACPS). 

Em todos esses casos, as propostas da UE incluem 
poucos passos concretos para investir na migração 
regular, uma das principais prioridades dos 
países africanos. Em vez disso, tais propostas 
se concentram, principalmente, em medidas 
de securitização e de curto prazo, destinadas a 
fortalecer o controle de fronteiras, reduzir as 
chegadas de migrantes irregulares à Europa e 
aumentar as taxas de retorno dos migrantes.

_  
A abordagem da UE em 
matéria de migração no 
contexto de negociações 
recentes ou ainda em 
andamento com países 
africanos parece estar 
em contradição com sua 
suposta intenção de 
construir uma parceria 
mais equilibrada

 1   Commissão Europeia e 
SEAE (9 de março de 2020), 
Comunicação Conjunta ao 
Parlamento Europe e ao 
Conselho – Rumo a uma 
estratégia abrangente para 
África (https://data.consilium.
europa.eu/doc/document/ST-
6703-2020-INIT/pt/pdf). 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6703-2020-INIT/pt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6703-2020-INIT/pt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6703-2020-INIT/pt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6703-2020-INIT/pt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6703-2020-INIT/pt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6703-2020-INIT/pt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6703-2020-INIT/pt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6703-2020-INIT/pt/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6703-2020-INIT/pt/pdf
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Isso é perceptível no nível de detalhamento e 
ambição das propostas para migração regular de 
um lado, e das propostas para migração irregular e 
retorno dos migrantes do outro. No caso do novo 
Acordo UE-OACPS (o qual também orientará 
as relações da UE com a África Subsaariana), 
por exemplo, os artigos sobre migração regular 
permanecem vagos, enquanto aqueles que se 
referem a retorno e readmissão são altamente 
detalhados e concretos, incluindo prazos 
específicos para ação e sendo acompanhados de 
um anexo sobre o retorno e readmissão. 

Em vista das estatísticas recentes que sugerem que 
94% da migração africana para outros continentes 
se dá de forma regular 2 e das diversas necessidades 
em relação à migração (que incluem, por exemplo, 
a proteção dos direitos humanos dos migrantes e 
maior apoio aos refugiados e requerentes de asilo 
em países de destino), é questionável por que e 
como é considerado que o ‘retorno e readmissão’ 
de migrantes irregulares requer iniciativas de larga 
escala, enquanto outros objetivos importantes 
não recebem a mesma atenção. Um argumento 
comum apresentado por representantes da UE 

nesse contexto é que investir em esquemas 
de retorno e readmissão eficazes é uma parte 
legítima da agenda para as migrações e deve ser 
feito a fim de implementar acordos já existentes 
e juridicamente vinculativos. No entanto, isso 
levanta a seguinte questão: e quanto a outros 
compromissos importantes assumidos pela UE, 
tais como proteger os direitos humanos ou 
expandir rotas migratórias seguras e regulares? 

No final das contas, fica claro que a UE está 
fazendo uma escolha política, que não está 
alinhada com os valores fundamentais europeus 
de solidariedade e dignidade humana, com uma 
abordagem baseada nos direitos humanos ou com 
o objetivo de construir uma verdadeira parceria 
entre iguais com países parceiros. O enfoque 
desproporcional em aspectos da migração que 
não são uma prioridade para a maioria dos países 
africanos significa, assim, que esta nova fase da 
colaboração UE-África já coloca parceiros em 
condições desiguais desde o início. Até agora, esta 
parece ser, portanto, uma oportunidade perdida de 
construir o que a Europa precisa: uma abordagem 
à migração de longo prazo, baseada em direitos 
humanos, centrada nos seus aspectos positivos. 

Contrariamente à tendência predominante a 
nível da UE, a concepção da migração enquanto 
ferramenta poderosa para o desenvolvimento é 
que deve moldar o novo quadro de parceria UE-
África, especialmente levando em consideração 
os impactos sócio-econômicos da pandemia 
de Covid-19 e o quanto eles demandam 
ações centradas na redução da probreza e de 
desigualdades sociais. 

_  
as propostas da 
UE incluem poucos 
passos concretos 
para investir na 
migração regular, 
uma das principais 
prioridades dos 
países africanos



Se os últimos meses ainda não convenceram a 
atual liderança política da UE de que apenas 
uma abordagem de fato igualitária será capaz de 
construir uma parceria entre iguais, a esperança 
é que os próximos tragam oportunidades para 
debates públicos inclusivos sobre o tema, onde 
contradições na abordagem da UE possam ser 
desconstruídas e mais atenção possa ser dada aos 
vários aspectos positivos das migrações.

_  
fica claro que a UE 
está fazendo uma 
escolha política, que 
não está alinhada 
com os valores 
fundamentais europeus 
de solidariedade e 
dignidade humana

 2  Organização Internacional 
para as Migrações & 
Commissão da União Africana 
(2020), Africa Migration Report 
– Challenging the narrative 
(https://publications.iom.
int/system/files/pdf/africa-
migration-report.pdf).
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https://publications.iom.int/system/files/pdf/africa-migration-report.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/africa-migration-report.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/africa-migration-report.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/africa-migration-report.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/africa-migration-report.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/africa-migration-report.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/africa-migration-report.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/africa-migration-report.pdf
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Colmatar a lacuna: 
sociedade civil aproxima 
África e EuropA
DANIEL WEGNER E IAN MENGEL

_

Projeto da Presidência da UE da VENRO

A União Africana (UA) e a União Europeia (UE) 
anunciaram repetidamente que elevarão a Parceria 
África-UE a um "novo nível", mas até à data 
não há sinais disso. Esta é mais uma razão para 
envolver os atores da sociedade civil de ambos 
os continentes em processos políticos como a 
Cimeira UA-UE que terá lugar, finalmente, 
sob a Presidência francesa da UE em 2022. 
A relação intercontinental deve ser enraizada 
na realidade dos povos de ambos os lados do 
Mediterrâneo. A abertura da Parceria África-UE 
às organizações da sociedade civil poderá reforçar 
significativamente os laços entre África e Europa e 
ajudar a estabelecer uma cooperação multilateral 
mais equitativa em áreas-chave como as alterações 
climáticas, a migração ou o comércio.

Agora mais do que nunca é necessária uma 
parceria entre África e a Europa que seja inclusiva 
e “da base para o topo”. Durante as Presidências 
alemã e portuguesa do Conselho da UE não se 
observou um impulso notório. As disputas em 
torno do orçamento da UE para a cooperação 

para o desenvolvimento e do novo, mas já 
anacrónico, Acordo Pós-Cotonou demonstraram 
que a UE não está suficientemente mobilizada 
para se relacionar com os seus países parceiros 
do Sul Global em pé de igualdade. A UA, por 
outro lado, parece interessar-se mais por outros 
parceiros geopolíticos como a China ou a Rússia, 
que prometem parcerias mais benéficas. A UE tem 
de aumentar os seus esforços e oferecer vantagens 
significativas para os parceiros africanos, caso 
contrário corre o risco de perder a sua posição 
como principal parceiro político e económico de 
África.

Contribuições da sociedade civil essenciais para 
as relações África- Europa 

O que ficou claro no contexto da Cimeira UA-
UE, repetidamente adiada, é que a parceria entre 
os dois continentes não pode florescer se se basear 
apenas em reuniões políticas de alto nível. As 
relações África-Europa têm de envolver maiores 
segmentos das nossas sociedades para darem 
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um passo em frente. O adiamento da Cimeira 
oferece pelo menos uma oportunidade de fazer 
melhor e organizar um processo inclusivo que 
permita aos atores da sociedade civil e também 
às vozes das bases fazerem parte da cooperação 
intercontinental. 

É inegável que as sociedades civis africana e 
europeia possuem competências importantes, 
mas largamente inexploradas, para a Parceria 
África-UE. As novas formas de cooperação 

digital podem promover a participação social e 
política e aproveitar o conhecimento das pessoas 
no terreno. As plataformas da sociedade civil 
alemã, portuguesa e eslovena, em colaboração 
com a Confederação Europeia CONCORD, 
utilizaram esta dinâmica e organizaram vários 
eventos e iniciativas virtuais para envolver atores 
da sociedade civil de ambos os continentes 
nas discussões para uma Estratégia África-
UE renovada. Podemos aqui destacar, entre 
outros, o primeiro Inquérito à Sociedade Civil 
África-Europa, que contou com mais de 360 
participantes, e a conferência digital "Uma 
parceria entre iguais": relações África-UE num 
mundo cada vez mais complexo", organizada 
pela plataforma da sociedade civil portuguesa 
em maio de 2021.

Ao construir pontes (digitais) entre o nível local 
e as discussões políticas, a sociedade civil pode 
tornar a Parceria África-UE mais transparente 
e acessível. A nova Estratégia África-UE, que 
deverá ser adotada na próxima Cimeira UA-
UE, só poderá beneficiar as mais de 1,6 mil 
milhões de pessoas de ambos os continentes se a 
participação e a codeterminação forem possíveis. 
Os formatos digitais devem ser uma forma de 
promover o envolvimento tanto da sociedade 
civil como dos cidadãos comuns.

A abertura da Parceria África-UE à sociedade 
civil de ambos os lados irá certamente reforçar 
as relações entre os dois continentes. Isto deve 
incluir, entre outras coisas, o intercâmbio entre 
cidadãos ou projetos práticos que reúnam pessoas 
em assuntos de interesse comum. Os governos 
alemão, português e esloveno ainda têm tempo 
para lançar tais iniciativas durante a atual 
Presidência do Trio da UE. Este seria um passo 
importante para uma nova qualidade das relações 
euro-africanas.

_  
O adiamento da Cimeira 
oferece pelo menos 
uma oportunidade 
de fazer melhor 
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das bases fazerem 
parte da cooperação 
intercontinental



_  
A nova Estratégia 
África-UE, que deverá 
ser adotada na próxima 
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possíveis

A VENRO é a organização 
de cúpula das organizações 
não governamentais (ONG) 
de desenvolvimento e ajuda 
humanitária na Alemanha. A 
associação foi fundada em 1995 
e é constituída por cerca de 
140 organizações membros que 
operam na área da cooperação 
para o desenvolvimento 
e ajuda humanitária, seja 
de forma independente ou 
relacionada com a igreja, bem 
como nas áreas da educação 
para o desenvolvimento, 
relações públicas e advocacia.

TRADUÇÃO POR: TRAVERSÕES, SERVIÇOS LINGUÍSTICOS, LDA
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Porque é que a Agenda da 
Digitalização África-UE  
é uma Prioridade
PRISCILLA CHOMBA KINYWA

_

Especialista em Estratégia de  
Transformação Digital

As diferenças tornam-se ainda mais claras 
quando discutimos uma parceria África-UE 
sobre digitalização - de acordo com o Fórum 
Económico Mundial, a população jovem de 
África triplicará nas próximas três décadas 
enquanto, em contraste, os dados mostram que 
a população envelhecida da Europa aumentará 
significativamente. A digitalização representa 
uma oportunidade para que África possa fornecer 
competências e conhecimentos especializados 
à Europa a partir do continente, mas com uma 
penetração da Internet de cerca de 40% em África 
e mais de 90% na Europa, tais benefícios não 
podem ser plenamente realizados.  

Enquanto as nações desenvolvidas da UE e 
outras geografias discutem o impacto do seu 
processo de industrialização no ambiente e 
trabalham para reduzir as suas pegadas de 
carbono e a sua contribuição para o desastre 
climático, as nações em desenvolvimento de 
África ainda se encontram nas fases iniciais 
do seu desenvolvimento e não devem ser 
penalizadas e impedidas de fazer crescer as 
suas economias. A tecnologia e a digitalização 
apresentam uma oportunidade para práticas mais 
neutras em termos de carbono, transferência 
de conhecimentos sobre tecnologias amigas do 
ambiente e oportunidades para investigação 
colaborativa sobre como as nações em 

Ao longo das últimas duas décadas tiveram lugar 
várias conversas sobre o potencial da digitalização 
para acelerar a concretização de objetivos 
mutuamente benéficos para as nações africanas e 
a União Europeia. Entre estes objetivos contam-se 
entre outros: melhores oportunidades económicas; 
serviços públicos sensíveis ao género em áreas 
como a saúde e a educação; participação dos 
cidadãos na governação e no governo democrático; 
paz e segurança; e um abrandamento ou inversão 
dos danos causados ao ambiente. 

Embora a condição da humanidade esteja 
indiscutivelmente ligada, independentemente da 
localização (os efeitos das alterações climáticas são 
sentidos em todo o globo; em muitos continentes 
prevalecem profundas polarizações e desigualdades; 
a insegurança e os abusos dos direitos humanos 
são generalizados), é preciso compreender que 
os nossos contextos culturais, crenças religiosas, 
ideologias políticas e trajetórias económicas 
são diferentes e, por conseguinte, exigem uma 
compreensão e contextualização profundas dos 
nossos percursos para a digitalização. 



desenvolvimento o podem fazer enquanto 
trabalham para proteger o ambiente. Neste 
momento, a regulamentação para promover 
soluções energéticas amigas do clima é 
manifestamente insuficiente e menos de metade 
dos países africanos têm uma política de resíduos 
eletrónicos implementada. Os investimentos 
certos na digitalização produzirão não só 
melhores resultados para o continente africano 
mas também para todo o mundo. 

Muitas vezes esquecida na conversa sobre a 
digitalização é a forma como a tecnologia pode ser 
uma espada de dois gumes se não for encarada de 
forma ponderada e orientada para os dados e que 
tenha em conta as consequências potencialmente 
negativas resultantes de uma estratégia de 
receita única que não leve em consideração as 
desigualdades no acesso à tecnologia. 

Embora a digitalização dos processos 
governamentais seja desejada, fazê-lo antes 
de assegurar um acesso equitativo para todos 
os cidadãos irá simplesmente aprofundar essa 
divisão. Os poucos privilegiados que possuem 
conhecimentos informáticos e têm acesso a 
um dispositivo com o qual interagir com os 
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serviços governamentais terão ainda mais acesso 
a oportunidades, deixando os mais pobres ainda 
mais para trás. 

Além disso, a realização dos objetivos da 
parceria África-UE depende de uma boa 
governação. Isto só pode ser alcançado se os 
cidadãos tiverem igualdade de oportunidades 
para participar no discurso cívico, envolver os 
seus líderes nas questões que lhes interessam e 
participar nas estruturas locais e nacionais de 
tomada de decisão. A pandemia de COVID-19 
expôs o quanto aqueles que ficaram para trás 
no seu acesso à tecnologia se distanciaram 
ainda mais dos espaços de decisão, com as suas 
vozes sem serem ouvidas, com acesso limitado à 
informação certa e, em alguns casos, sem meios 
de recurso para lutar contra as injustiças de que 
são alvo. 

Testemunhámos também políticos em todos os 
contextos a utilizar o poder da tecnologia para 
criar desinformação, exercer vigilância sobre 

os seus cidadãos, silenciar os seus críticos e 
influenciar os resultados políticos. 

Talvez o mais importante na conversa sobre 
digitalização seja o potencial que tem para ligar 
comunidades a nível global. Numa época em 
que assistimos a uma polarização profunda, é 
fundamental que a tecnologia seja aproveitada 
para permitir às culturas e comunidades interagir, 
partilhar e envolver-se, a fim de aprofundar a 
compreensão e aumentar a empatia. Isto poderá 
potencialmente conduzir a um maior respeito 

_ 
Talvez o mais 
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conversa sobre 
digitalização seja  
o potencial que tem 
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a nível global



pelos direitos dos grupos vulneráveis - mulheres, 
pessoas não brancas, pessoas com uma orientação 
sexual diferente, e outros.

E, claro, os dados mostram que a tecnologia 
contribui para resultados económicos positivos, 
que por sua vez têm um efeito em questões como 
a migração irregular e os conflitos provocados por 
desafios económicos. 

Existem muitas barreiras nesta viagem de 
digitalização, particularmente para o continente 
africano. Por um lado, faltam infraestruturas 
básicas para a digitalização, tais como soluções de 
baixo consumo energético e competências digitais 
adequadas no sistema escolar e na mão-de-obra, 
e por outro estão também presentes desafios que 
parecem mais urgentes, tais como sistemas de 
saúde e educação deficientes, tornando difícil 
para os governos investir adequadamente na 
digitalização, mesmo quando as provas sugerem 
que a própria digitalização pode ajudar a fazê-
los avançar nestas áreas. Para a UE, o impacto 
económico da pandemia da COVID-19 ainda 
não foi totalmente compreendido e existe o risco 
de os países da UE se voltarem para dentro, numa 
tentativa de reconstrução para as suas próprias 
populações em primeiro lugar, negligenciando 
os benefícios que existem quando investem em 
políticas adequadas de digitalização e na sua 
implementação. 

Com o envolvimento e investimento certos na 
digitalização, é evidente que as populações de África 
e da UE têm uma oportunidade de se relacionarem 
de formas que resultarão em soluções inovadoras 
para os desafios globais que a humanidade enfrenta 
e devem ser tratadas como uma prioridade, 
independentemente do que outras agendas possam 
ameaçar atravessar no seu caminho. 

_ 
Com o envolvimento e 
investimento certos 
na digitalização, 
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Justiça climática nas 
relações UE-África:  
qual o caminho a seguir?
LYDIA LEHLOGONOLO MACHAKA

_

Responsável de Justiça Climática e Energia da CIDSE

A gravidade dos impactos das alterações 
climáticas é cada vez mais evidente, 
particularmente em África, uma das regiões 
mais afetadas, apesar de ser a que menos 
contribui para as suas causas e de ter poucos 
recursos para se adaptar. Porém, a atenção no 
âmbito da parceria UE-UA está mais centrada 
nas necessidades da Europa do que nas de 
África. Neste contexto, são necessárias com 
urgência soluções transformadoras, justas e 
ambiciosas a nível mundial para permitir à 
UE cumprir a sua agenda climática e verde e 
apoiar verdadeiramente África a alcançar os seus 
objetivos de desenvolvimento através de fontes 
de energia renováveis para prosperar ao mesmo 
tempo que inspira outros. Mas quais são os 
principais passos a dar para alcançar a justiça 
climática? Aqui estão algumas lições.

A ambição em matéria de ação climática no 
seio da UE tem implicações significativas para 
os impactos climáticos em África. As alterações 
climáticas têm um impacto negativo na saúde, 
nomeadamente na saúde mental. Recentemente 

estão ligadas ao aparecimento e propagação 
de novas doenças infecciosas, tais como a 
COVID-19. Quanto maior é o aquecimento 
global, maior é a incapacidade de recuperação 
e adaptação com eficácia aos riscos climáticos 
e sanitários. Para agir de forma justa e eficaz, a 
parceria deve permanecer firmemente empenhada 
nos princípios-chave do Acordo de Paris de 
Responsabilidades Comuns mas Diferenciadas e 
Respetivas Capacidades (CBDR&C).

Em segundo lugar, o reconhecimento do 
verdadeiro valor e respeito pela natureza é 
central para abordar as causas profundas do 
problema e encontrar soluções que promovam 
uma ação unificadora e profundamente 
transformadora em matéria de justiça climática 
nas relações UE-África. Nas religiões e visões do 
mundo africanas, a natureza é um dom sagrado 
de Deus e uma fonte de vida. Consiste numa 
coexistência complexa, mas harmoniosa, de 
vida comunitária interdependente onde plantas, 
animais e seres humanos têm valores intrínsecos, 
existência espiritual e um propósito único em 
qualquer momento. Em África, a sobrevivência, 
a identidade cultural, a língua, a dignidade e 
o sentido de pertença, bem como o bem-estar 

https://catalogue.unccd.int/1463_Land_under_pressure_Health_under_stress.pdf
https://ijmhs.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13033-018-0210-6


das pessoas, depende, portanto, do bem-estar 
da natureza. Todos os restantes elementos deste 
sistema ecológico irão infelizmente deteriorar-se 
ou morrer à medida que algumas das suas 
partes perecerem, sejam estas uma parte do 
ecossistema ou um grupo de pessoas, com a sua 
cultura, identidade e modo de vida. Daí que a 
reverência, o respeito e o cuidado de África para 
com a terra continue a ser uma responsabilidade 
central e eterna e uma oferta em troca de toda a 
vida na terra e para além dela. 

Além disso, de acordo com os sistemas de 
conhecimento tradicionais africanos, nenhuma 
parte da natureza, em especial a terra e a água, 
deve ser mercantilizada ou tratada como um 
bem individual, pois é uma fonte indígena e 
local de vida, nutrição e saúde, medicina, ritual 
e celebração. Por conseguinte, o respeito por tais 
fundamentos espirituais é uma ação sagrada e 
essencial a ser salvaguardada por direito próprio 
em todos os momentos. Os investimentos para 
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a ação climática da África devem dar prioridade 
e proteger os interesses, a herança cultural e o 
bem-estar de África. Além disso, o conhecimento 
indígena contribui significativamente para as 
políticas climáticas e de recuperação e para os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das 
Nações Unidas e não pode ser marginalizado. 

Por outro lado, o baixo investimento no 
financiamento climático limita a ação climática 
de África. O setor energético, particularmente 
as fontes de produção de energia fortemente 
baseadas em combustíveis fósseis, é a maior 
fonte de emissões de CO2 relacionadas com 
a energia a nível mundial. A parceria UE-
África deve co-criar e implementar medidas 
concretas para eliminar progressivamente a 
dependência dos combustíveis fósseis e mudar 
equitativamente para sistemas descentralizados 
alimentados por fontes de energia 100% 
renováveis até 2030. Para recuperar com 
eficácia e alcançar a coerência política para 
cumprir o objetivo de 1,5°C do Acordo de 
Paris (AP) e os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), uma transição como esta 
deve ser urgente, sustentável, justa, inclusiva 
e transparente, abrangendo a diversidade, os 

direitos humanos e a igualdade de género. 
África tem uma abundância de recursos 
energéticos renováveis que devem ser 
aproveitados para satisfazer a crescente procura 
de energia e proporcionar às suas comunidades 
um acesso descentralizado e acessível à energia. 
A parceria UE-África deve alcançar mudanças 
transformacionais e sistémicas no financiamento 
climático, e na geração, eficiência, distribuição, 
consumo e apoio de energia, bem como noutros 
setores. 

A próxima estratégia UE-UA também demonstra 
uma compreensão muito limitada da inovação, 
centrando-se nas tecnologias e na digitalização 
sem prestar a devida atenção aos potenciais 
impactos nas comunidades locais. Nem 
todas as medidas de mitigação são benéficas 
para o ambiente, a saúde e o bem-estar. Por 
exemplo, entre outras, a utilização expressiva de 
biocombustíveis pode reduzir a quantidade de 
terrenos disponíveis para a agricultura, criando 
insegurança alimentar e agravando a pobreza.

Além disso, colocar os ODS e o AP no centro 
da Parceria UE-África é um passo positivo para 
enfrentar os desafios mais prementes de ambos os 
continentes. Contudo, a base da parceria continua 
a assentar num enorme desequilíbrio de poder 
institucional. A parceria promove a prosperidade, 
mas a realidade de África ao longo de décadas de 
cooperação demonstra uma pobreza imensa 1. 

É também notório o facto de a agricultura e 
as questões da terra não serem consideradas 
prioritárias. A economia rural há muito que 
é reconhecida como um motor crítico da 
redução da pobreza e a vasta diversidade de 
África necessita de soluções específicas para 
cada contexto local e de abordagens de sistemas 
alimentares como a agroecologia. Contudo, a 
estratégia atual tem-se centrado na criação de 
um ambiente favorável à agricultura industrial 
e em larga escala, promovendo a produção de 

_ 
(...) uma transição 
como esta deve ser 
urgente, sustentável, 
justa, inclusiva 
e transparente, 
abrangendo a 
diversidade, os 
direitos humanos e a 
igualdade de género

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2021/690516/EPRS_ATA(2021)690516_EN.pdf


monoculturas e causando danos aos ecossistemas 
e à saúde em África, negando aos habitantes 
locais os seus direitos sobre a terra.

Finalmente, são necessárias políticas 
transformadoras urgentes para reconstruir 
sociedades capazes de enfrentar crises climáticas 
e sanitárias através de economias que colocam 
verdadeiramente as pessoas e o planeta à frente 
dos lucros. Várias empresas europeias, ao darem 
prioridade aos lucros acima das preocupações 
sociais ou ambientais, têm-se mostrado 
incapazes de assegurar o respeito pela natureza, 
pela dignidade humana e pelos direitos 
humanos, e têm afetado negativamente a vida 
de milhões de cidadãos africanos através da 
exploração, da poluição, da ocupação de terras, 
dos despejos, do silenciamento e do assassinato 
de povos indígenas. 

No sentido mais verdadeiro da justiça climática, 
estes abusos têm de acabar e os afetados têm de 
ser compensados.  

_ 
A parceria UE-África 
deve alcançar mudanças 
transformacionais 
e sistémicas no 
financiamento climático, 
e na geração, eficiência, 
distribuição, consumo 
e apoio de energia, bem 
como noutros setores

 1   Veja-se a declaração 
conjunta de uma aliança muito 
ampla de OSC africanas laicas 
e religiosas numa plataforma 
informal a que chamam "A 
Nossa Terra é a nossa Vida”.

TRADUÇÃO POR: TRAVERSÕES, SERVIÇOS LINGUÍSTICOS, LDA
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À CONVERSA COM
BERNARDO IVO CRUZ
Conselheiro na Representação Permanente de Portugal junto  
da União Europeia e Delegado ao Grupo de Trabalho África  
do Serviço de Ação Externa da UE

_____________________________________________

A consolidação da parceria UE-África e a 
preparação da VI Cimeira UE-União Africana 
foram prioridades da Presidência Portuguesa. 
Apesar de a Cimeira ainda não ter data 
marcada, estes foram meses importantes 
para fazer avançar este processo.  O que é 
que fica da Presidência Portuguesa neste 
domínio e o que é que foi possível alcançar 
durante estes últimos meses que poderá 
ser importante para o futuro das relações 
UE-África?

BERNARDO IVO CRUZ

 _   
 ENTREVISTA REALIZADA POR

 Luís Matos Martins, membro da direção  
 da Plataforma Portuguesa das ONGD

_ 
Da Presidência 
Portuguesa fica (...) 
um grande trabalho 
preparatório na 
transformação do 
relacionamento entre 
Europa e África que tem 
a ver com a passagem 
de uma relação de 
doador e recetor para 
uma relação (...) de 
verdadeiros parceiros

A relação entre a União Europeia e a União 
Africana é, de todas as relações que a União 

Europeia tem com o mundo, a mais intensa. 
A União Europeia é sempre, ou quase sempre, 
o maior parceiro da África. A Cimeira, que já 
devia ter acontecido, foi sendo adiada porque os 
Chefes de Estado, de Governo e as instituições 
da União Europeia e da União Africana 



De facto o mais importante da relação entre a 
Europa e África é passarmos de uma ideia 

de que a Europa doa e que África recebe para 
uma verdadeira relação de parceria entre iguais 
entre os dois continentes. E isso reflete-se 
a todos os níveis: reflete-se por exemplo ao 
nível do comércio, mas também se reflete ao 
nível da lógica do funcionamento do apoio ao 
desenvolvimento, na qual a Europa se mantém 
muito empenhada – nós somos os maiores 

contribuintes para o desenvolvimento de África, 
numa lógica de doação e não numa lógica de 
empréstimo. Mas essa lógica não é a Europa 
dizer à África o que é que tem de acontecer: é 
uma lógica de um relacionamento muito mais 
transacional, muito mais de identificarmos os 
objetivos e os processos em conjunto. Estamos 
a falar num relacionamento que se baseia em 
objetivos comuns que estão estabelecidos e 
reconhecidos por ambas as partes nos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
das Nações Unidas. Queremos, ao mesmo 
tempo, conseguir o crescimento económico, 
desenvolvimento social, sustentabilidade 
ambiental, modelos de boa governança ou 
de boa governação, e novos mecanismos de 
financiamento do desenvolvimento, em que 
trazemos para a mesa da conversa o sector 
privado juntamente com os atores tradicionais 
do desenvolvimento sustentável, como são 
as ONGD, como são os Estados, como são 
as fundações, etc. E, portanto, há aqui um 
conjunto muito grande de atores que nós 
queremos que trabalhem em conjunto, com 
objetivos comuns. 

_____________________________________________

Essa ideia de estabelecer uma parceria 
UE-África equilibrada entre as partes que 
vá além da relação tradicional “doador/
recetor”, tem vindo a ganhar relevância no 
debate sobre o futuro das relações com o 
continente africano. Como considera que se 
pode efetivar esta intenção?

entenderam que a Cimeira é importante demais 
para ser reduzida a um conjunto de declarações 
por via digital. E, portanto, fomos adiando a 
Cimeira, até ser possível nós termos na mesma 
sala os Chefes de Estado e de Governo e os 
Presidentes das instituições da União Europeia 
e da União Africana. Porque nós queremos 
que a Cimeira seja, de facto, uma Cimeira de 
negociação, de contactos, de progresso, na 
agenda partilhada entre a União Europeia e 
a União Africana. Da Presidência Portuguesa 
fica essa frustração, porque queríamos fazer 
a Cimeira durante a nossa Presidência e a 
pandemia não o permitiu, mas fica também um 
grande trabalho preparatório na transformação 
do relacionamento entre Europa e África que tem 
a ver com a passagem de uma relação de doador 
e recetor para uma relação de parcerias, de 
verdadeiros parceiros entre a África e a Europa.
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D entro daqueles cinco pilares do 
desenvolvimento sustentável – o crescimento 

económico, o desenvolvimento social, a 
sustentabilidade ambiental, a boa governança 
e os mecanismos de financiamento do 
desenvolvimento –, o sector privado tem um 
papel importante a desempenhar na lógica do 
desenvolvimento a longo prazo. É importante 
reconhecermos que o sector privado tem uma 
lógica diferente das ONGD, por exemplo – 
as empresas só sobrevivem quando ganham 
dinheiro, e, portanto, o sector privado investe 
para ter retorno. E vamos já aqui assumir uma 
coisa de princípio: falo em empresas que tenham 
responsabilidade social e ambiental, e não de 
investimento selvagem ou sem preocupações 
sociais ou ambientais. Mas as empresas, 
quando fazem um investimento num país em 
desenvolvimento, no caso estamos a falar de 
África, estão a investir para ter retorno, mas estão 
ao mesmo tempo a criar empregos, empregos 
locais. Um emprego bem estruturado e com um 
salário decente permite um desenvolvimento 
social imediato. Por outro lado, o investimento 
privado permite aos Estados cobrarem impostos, 
através dos quais os Estados têm capacidade de 
depois fazerem as políticas públicas que o sector 

privado não faz: saúde, educação, infraestruturas, 
etc.  No entanto, para o sector privado investir 
em países em vias de desenvolvimento, e investir 
de forma sustentável, é preciso também que 
estejam criadas as condições para que o sector 
privado possa arriscar. Parte dessas condições 
encontramo-las na boa governação (educação, 
Estado de Direito, etc), outra parte nos 
mecanismos de financiamento do investimento. 
É preciso que os mecanismos de financiamento 
tenham em consideração, nomeadamente a 
banca, mas não só, que o risco que o sector 
privado assume no investimento para o 
desenvolvimento é diferente do que quando 
está a investir em países da OCDE. O Fórum 
de Investimento que a Presidência Portuguesa 
organizou foi um programa que durou meses, 
que pôs em conjunto os Estados, a União 
Europeia e União Africana, as organizações 
locais em África e o setor privado, para terem 
uma conversa estruturada sobre o que é que é 
preciso, qual é a expectativa dos Estados e das 
Organizações da Sociedade Civil em relação ao 
desenvolvimento em África e qual é o papel de 
cada um.  Este diálogo estruturado que Portugal 
montou durante a sua Presidência permitiu que 

_____________________________________________

Um dos eventos que marcou a PPUE foi 
o Fórum de Alto Nível UE-África para o 
Investimento Verde, que refletiu a prioridade 
do investimento e da corresponsabilização 
do setor privado para o financiamento 
de projetos que contribuam para o 
desenvolvimento sustentável. Como 
considera que o trabalho desenvolvido 
pela PPUE neste domínio, pode contribuir 
para a prossecução de uma parceria 
mais equilibrada e capaz de promover o 
desenvolvimento sustentável?

_ 
o grande contributo 
de Portugal para esta 
agenda integrada de 
desenvolvimento, foi 
permitir que toda a gente 
conversasse



o impacto da atividade económica europeia no 
ambiente é maior do que a dos países africanos, 
mas também sabemos que África precisa de se 
desenvolver economicamente. Temos sempre de 
encontrar um equilibro.  Não é uma conversa 
simples, porque há muitas variáveis que têm de 
ser postas neste diálogo. Mas nós vemos que há 
cada vez mais um encontro de um entendimento 
de aquilo que deve ser o crescimento económico, 
o desenvolvimento social, a sustentabilidade 
ambiental, os elementos de boa governança e os 
mecanismos de financiamento. Há cada vez mais 
um entendimento conjunto e comum entre a 
África e a Europa. 

todos nos entendêssemos à volta de um objetivo 
comum e que faça com que o diálogo daqui para 
a frente agora seja muito mais frutuoso. Portanto 
foi este o grande contributo de Portugal para 
esta agenda integrada de desenvolvimento, foi 
permitir que toda a gente conversasse.

É  muito interessante de se ver a tensão criativa 
entre os Estados-Membros no Conselho. 

Há Estados-Membros que gostariam de andar 
mais depressa na Agenda do Desenvolvimento, 
e há outros que são mais prudentes, dizendo " 
estamos a fazer isto em parceria, e, portanto, 
não vale a pena estar a querer andar depressa 
demais do que aquilo que os nossos parceiros 
são capazes de absorver". Esta tensão criativa 
repete-se na relação entre a União Europeia e 
a União Africana em todas as suas dimensões. 
Repete-se também no relacionamento entre 
as Organizações da Sociedade Civil, entre 
organizações do sector privado, entre os Estados 
e entre as organizações internacionais. Agora, 
todos nós sabemos que só vamos conseguir 
construir esta parceria para o desenvolvimento 
sustentável quando estivermos todos a trabalhar 
nas mesmas ideias. Por exemplo, sabemos que 

_ 
há cada vez mais 
um encontro de um 
entendimento de 
aquilo que deve ser o 
crescimento económico, o 
desenvolvimento social, 
a sustentabilidade 
ambiental, os elementos 
de boa governança 
e os mecanismos de 
financiamento. Há cada 
vez mais um entendimento 
conjunto e comum entre a 
África e a Europa

_____________________________________________

Entendemos que a concretização de uma 
parceria genuína e equilibrada depende 
inevitavelmente da disponibilidade 
para promover o diálogo e para reforçar 
mecanismos inclusivos de participação 
dos cidadãos e da sociedade civil dos dois 
continentes.  Qual lhe parece ser o nível de 
abertura no Conselho para fazer avançar esta 
questão, e como lhe parece que a sociedade 
civil pode ser mais envolvida nestes 
processos?

Esta é uma versão editada 
da entrevista. Pode ouvir a 
entrevista na íntegra aqui. 

https://www.plataformaongd.pt/noticias/revista-da-plataforma-a-conversa-bernardo-ivo-cruz
https://www.plataformaongd.pt/noticias/revista-da-plataforma-a-conversa-bernardo-ivo-cruz
https://www.plataformaongd.pt/noticias/revista-da-plataforma-a-conversa-bernardo-ivo-cruz
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ACEP ASSOCIAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO ENTRE OS POVOS

ADDHU ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

ADIRN ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 

DO RIBATEJO NORTE

ADPM ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO DE MÉRTOLA

ADRA ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA PARA O DESENVOLVIMENTO, 

RECURSOS E ASSISTÊNCIA

AIDGLOBAL ACÇÃO E INTEGRAÇÃO

PARA O DESENVOLVIMENTO GLOBAL

AJAP ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS AGRICULTORES DE PORTUGAL

AMU AÇÕES PARA UM MUNDO UNIDO

APDES AGÊNCIA PIAGET PARA O DESENVOLVIMENTO

APF ASSOCIAÇÃO PARA O PLANEAMENTO DA FAMÍLIA

APOIAR ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO A ÁFRICA

ASSOCIAÇÃO AVOAR

ASSOCIAÇÃO CUERAMA 

ASSOCIAÇÃO FENIKS  ILUMINAR A DIGNIDADE  

HUMANA E OS DIREITOS HUMANOS

ASSOCIAÇÃO HELPO

ASSOCIAÇÃO PAR RESPOSTAS SOCIAIS

ASSOCIAÇÃO SER MAIS VALIA
ATLAS ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

CÁRITAS PORTUGUESA

CHAPITÔ

CIDAC CENTRO DE INTERVENÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO  

AMÍLCAR CABRAL

CPR CONSELHO PORTUGUÊS PARA OS REFUGIADOS

EAPN PORTUGAL REDE EUROPEIA ANTI-POBREZA

EQUIPA D’ÁFRICA

FCL FUNDAÇÃO CIDADE DE LISBOA

FEC FUNDAÇÃO FÉ E COOPERAÇÃO

FGS FUNDAÇÃO GONÇALO DA SILVEIRA

FUNDAÇÃO BOMFIM

FUNDAÇÃO CHAMPAGNAT

FUNDAÇÃO TERESA REGOJO PARA 

O DESENVOLVIMENTO

G.A.S. PORTO GRUPO DE ACÇÃO SOCIAL DO PORTO

GIRL MOVE PORTUGAL

GRAAL ASSOCIAÇÃO DE CARÁCTER SOCIAL E CULTURAL  

HEALTH4MOZ MOZAMBICAN CHILDREN AND FAMILIES

ICE INSTITUTO DAS COMUNIDADES EDUCATIVAS

IMVF  INSTITUTO MARQUÊS DE VALLE FLOR

IPAV INSTITUTO PADRE ANTÓNIO VIEIRA

KARINGANA WA KARINGANA ASSOCIAÇÃO 

LEIGOS PARA O DESENVOLVIMENTO

MDM - P MÉDICOS DO MUNDO PORTUGAL

MENINOS DO MUNDO

MONTE DESENVOLVIMENTO ALENTEJO CENTRAL - ACE

MSH MISSÃO SAÚDE PARA A HUMANIDADE

MUNDO A SORRIR ASSOCIAÇÃO DE MÉDICOS 

DENTISTAS SOLIDÁRIOS PORTUGUESES

OIKOS COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

OMAS / LEIGOS DA BOA NOVA

ORBIS COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

PROSOCIAL  ASSOCIAÇÃO PROMOTORA DE INSTITUIÇÕES SOCIAIS

ROSTO SOLIDÁRIO ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO

SOCIAL E HUMANO

SAPANA 

SAÚDE EM PORTUGUÊS

SOLSEF SOL SEM FRONTEIRAS

SOPRO SOLIDARIEDADE E PROMOÇÃO

TERRAS DENTRO  ASSOCIAÇÃO PARA O 

 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

TESE ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

UMP UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS PORTUGUESAS 

UNICEF COMITÉ PORTUGUÊS PARA A UNICEF

URB-ÁFRICA ASSOCIAÇÃO PARA A 

COOPERAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO URBANO

VIDA VOLUNTARIADO INTERNACIONAL 

PARA O DESENVOLVIMENTO AFRICANO

VITAE ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE 

E DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL

VSF VETERINÁRIOS SEM FRONTEIRAS PORTUGAL

WACT WE ARE CHANGING TOGETHER

The project “Towards an open, fair and sustainable Europe in the world – EU Presidency 
Project 2020-2022” is funded by the European Union and implemented by the Association 
of German Development and Humanitarian Aid NGOs (VENRO), the Portuguese Non-Go-
vernmental Development Organizations Platform (Plataforma Portuguesa das ONGD), the 
Slovenian NGO Platform for Development, Global Education and Humanitarian Aid (SLOGA), 
and the European NGO confederation for relief and development (CONCORD).

Com o apoio de

https://www.plataformaongd.pt/quem-somos/ongd-associadas/lista-de-ongd-associadas
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