
A  r e v i s t a  b i m e s t r a l  d a s  r e l a ç õ e s  e  c o o p e r a ç ã o  e n t r e  Á f r i c a - C a r a í b a s - P a c í f i c o  
e  a  U n i ã o  E u r o p e i a

C  r r e i o
O

EDIÇÃO E SPECI A L N .E .  –  AGOSTO 2 010

EDIÇÃO ESPECIAL

Objectivos de 

Desenvolvimento  

do Milénio

Progredindo, ainda  

que a passo lento

www.acp -eucou r i e r . i n f o



Comité Editorial
Co-Presidentes
Mohamed Ibn Chambas, Secretário-Geral
Secretariado do Grupo dos países de África, Caraíbas e Pacífico 
www.acp.int 

Fokion Fotiadis, Director-Geral da DG Desenvolvimento 
Comissão Europeia 
ec.europa.eu/development/  

Equipa Editorial
Editor-Chefe 
Hegel Goutier

Jornalistas
Marie-Martine Buckens (Editor-chefe adjunto)
Debra Percival

Editor Assistente
Okechukwu Umelo

Assistente de Produção
Telm Borràs

Colaboraram nesta edição
Mariama Khai Fornah, Anne-Marie Mouradian, Seydou Sarr. 

Gerente de projecto
Gerda Van Biervliet

Coordenação artística 
Gregorie Desmons

Paginação
Loïc Gaume

Relações públicas
Andrea Marchesini Reggiani

Distribuição
Viva Xpress Logistics - www.vxlnet.be

Agência Fotográfica
Reporters - www.reporters.be

Capa
Francis Ngatia, agricultor, Quênia. © UE/COLEACP  
Design fotográfico - Gregorie Desmons.

Contacto
O Correio 
45, Rue de Trèves
1040 Bruxelas
Bélgica (UE)
info@acp-eucourier.info
www.acp-eucourier.info
Tel.: +32 2 2345061
Fax: +32 2 280 1912

Publicação bimestral em português, inglês, francês e espanhol

Para mais informações como subscrever, consulte o sítio web www.acp-eucourier.info ou 
contacte info@acp-eucourier.info   

Editor responsável 
Hegel Goutier

Parceiros
Gopa-Cartermill - Grand Angle - Lai-momo 

A opinião expressa é dos autores e não representa o ponto de vista oficial da União 
Europeia nem dos países ACP.

Os parceiros e a equipa editorial transferem toda a responsabilidade dos artigos escritos 
para os colaboradores externos.

C  r r e i o
O

Editorial   1

Ponto de Vista    2

Actores    4

Debate    11

Para Jovens Leitores   16

Í N D I C E



EDIÇÃO ESPECIAL N.E. – OMD – AGOSTO 2010 1

Os Objectivos de Desenvolvimento 
do Milénio atingiram rapida-
mente, pelo menos, um objec-
tivo: o de serem a iniciativa da 

ONU mais conhecida pelos cidadãos de 
todo o mundo, contribuindo para que seja 
reconhecida a esta instituição a vontade 
de se aproximar das preocupações das 
mulheres e dos homens da terra, em vez 
de continuar apenas a ser um local de 
confrontação etérea entre potências. Os 
últimos secretários gerais da organização, 
nomeadamente Koffi Annan, entre outros 
que promoveram estratégias de desenvol-
vimento apesar das críticas que lhes foram 
feitas, marcaram uma vontade clara de 
abordar as questões do desenvolvimento. 
E, tudo isto, à escala do ser humano. 

Antes mesmo das primeiras avaliações 
dos progressos relativamente às metas 
pretendidas, os ODM granjearam elogios 
concertados que os identificam com uma 
revolução copérnica na estratégia glo-
bal de combate à pobreza. E, por outro 
lado, as críticas mais acesas que, muitas 
vezes, não se baseiam nos objectivos pro-
priamente ditos, mas sim nas supostas 
vontades daqueles que monopolizam a 
maior parte das riquezas do planeta, de 
os condenar; ou quanto à incapacidade 
igualmente suposta, intrínseca ou provo-
cada, dos países mais pobres, e de África 
em particular, em os atingir.  

Nem demasiada honra, nem 
demasiada indignidade 

Para além da vasta crítica de que os hábi-
tos de controlo da economia mundial por 
parte das potências são incompatíveis 
com os ODM e que não permitiriam aos 
mais pobres obterem o indispensável 
para saírem da grande pobreza em que 
se encontram, inúmeras falhas foram 
condenadas. Em primeiro lugar, que os 
objectivos são insuficientes. Fixar em 1 
dólar por dia o limite da pobreza extrema 
parece um objectivo demasiado reduzido, 
uma vez que, pouco antes, os especialistas 
das Nações Unidas tinham, eles mesmos, 
considerado que teria de ser o dobro. De 
forma geral, os detractores dos ODM 
julgam-nos insuficientes e abstractos. 

Um pigmeu da floresta dos Camarões 
pode, em circunstâncias extremas, viver 
com um dólar por dia se os seus direitos 
sobre o ambiente que o rodeia forem res-
peitados e se puder continuar a explorar 
esse ambiente para alojamento e alimen-
tação. Outros consideram que os ODM 
são novos instrumentos de sujeição dos 
países pobres à economia mundial, uma 
vez que os indicadores dos mesmos se 
baseiam em numerário e não têm em 
conta os direitos do indivíduo e a sua 
participação na tomada de decisões que 
lhe dizem respeito, na falta dos quais qual-
quer desenvolvimento é ilusório. Além 
disso, torna-se demasiado tecnocrático 
para ser humanista. 

A palavra e a ferramenta
 
São estes os pontos de vista de inúmeras 
ONG de desenvolvimento do Norte e do 
Sul. Porém, pela primeira vez existe uma 
fractura deste tipo entre as análises dos 
defensores da sociedade civil. Pelo menos, 
observa-se que, tanto o Norte como o 
Sul, elogiam os ODM, considerando-os 
uma ferramenta crucial e um barómetro 
importante dos progressos, úteis para 
saber para onde nos dirigimos*. E, pelo 
menos, «um encontro ético forte reali-
zado pelos países do norte» para parodiar 
Francisco Hernandez, secretário geral da 
secção da América Latina da grande ONG 
Caritas, uma das que se ocupam dos mais 
desfavorecidos do planeta. Já não são, por 
um lado, a palavra e as promessas e, por 
outro, a ferramenta ou as alavancas que 
ajudam a ultrapassar os patamares na 
libertação da pobreza extrema. É, sim, o 
encontro entre a palavra e a ferramenta. 
Cada um parece reconhecê-lo.

 
Hegel Goutier,

Chefe de Redacção

 
* A EU é um dos mais fortes apoiantes 
dos ODM . O comissário europeu para o 
Desenvolvimento, Andris Piebalgs, reafirma 
frequentemente o seu empenho, afirmando, na 
entrevista feita por esta revista, em Maio/Junho 
deste ano, que “a Europa deve respeitar os seus 
compromissos”. sus compromisos'.

Objectivos de Desenvolvimento do Milénio

Um encontro ético
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É urgente alcançar  
o progresso 

Carolyn Rodrigues-Birkett, ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiana e Presidente do Conselho de Ministros ACP. 
© Secretariado ACP

Um ponto de vista do Grupo ACP*

O ACP destaca a visão partilhada com a UE sobre os ODM

A faltarem cinco antes para atingir 
o prazo acordado de 2015 para os 
Objectivos de Desenvolvimento 
do Milénio (ODM), o Grupo 

África, Caraíbas, Pacífico (ACP) irá 
redinamizar esforços concertados para 
abordar todas as metas do ODM de uma 
forma exaustiva. O ACP está especial-
mente atento aos países e objectivos que se 
encontram mais desviados e dará especial 
atenção às comunidades mais vulneráveis 
e marginalizadas.

Com base nos dados mais recentes dispo-
níveis, muitos países ACP estão desviados 
do alcance dos ODM em 2015, sobre-
tudo na África subsariana e nos países 
menos desenvolvidos, bem como em países 

em situações de conflito e fragilidade. 
Determinadas metas dos ODM tais como 
a fome, mortalidade infantil e materna 
e acesso a saneamento encontram-se 
particularmente em situação de desvio 
e requerem atenção e acções específicas. 

Os países ACP consideram que parti-
lham com a UE a mesma preocupação em 
matérias como  a falta de emancipação das 
mulheres e raparigas, bem como desigual-
dades baseadas no género em termos de 
acesso a recursos financeiros, relações de 
poder desiguais, discriminação e estigma, 
estereótipos de género e violência cons-
tituem desafios estruturais e transversais 
que estão a impedir o progresso em todas as 
áreas relacionadas com os ODM. No último 

Conselho Conjunto de ministros ACP-UE 
de Uagadugu, em Junho de 2010, ambas as 
partes estiveram de acordo relativamente a 
essa matéria, bem como sobre o facto de 
que a crise económica e financeira mun-
dial, conjugada com  os recentes efeitos da 
crise dos preços dos produtos alimentares 
e dos choques petrolífero, bem como das 
alterações climáticas, ameaçam abrandar o 
progresso futuro dos ODM e poderiam colo-
car seriamente em risco os êxitos passados. 

O ACP e a UE pretendem reforçar a lide-
rança nacional e uma responsabilidade 
abrangente geral, nomeadamente através 
da integração dos ODM nas estratégias 
nacionais e regionais de desenvolvimento 
e da melhoria da recolha de dados e das 
capacidades de supervisão  que são vitais 
para se atingir os ODM. Sublinham ainda 
a importância da mobilização dos recursos 
domésticos para o fornecimento de bens 
públicos, de reforçar a responsabilidade 
pelas políticas e permitir a redistribui-
ção da riqueza e a responsabilidade do 
Governo relativamente aos seus cidadãos. 
Devem também existir sistemas de tribu-
tação justos, efectivos e eficientes, com 
instrumentos políticos adequados para 
contornar a evasão fiscal. 

A integração regional e o comércio são 
considerados igualmente cruciais para 
se obterem benefícios significativos de 
desenvolvimento, gerando crescimento, 
empregos e recursos para sustentar o pro-
gresso para a consecução dos ODM. A UE 
e o ACP pretendem também prosseguir 
com a sua parceria de apoio aos processos 
regionais de integração do ACP, incluindo 
através do acordo e implementação de ajuda 
regional para programas de comércio e para 
apoiar o desenvolvimento de um sector pri-
vado dinâmico e um ambiente empresarial 
sólido nos países ACP como, por exemplo, 
através da Facilidade de Investimento do 
ACP e do Fundo Fiduciário para as Infra-
estruturas África-UE.

Na declaração conjunta emitida em 
Uagadugu, o ACP e a UE relembram que 
a ajuda pública ao desenvolvimento (APD) 
constitui um elemento indispensável de 
uma parceria de desenvolvimento séria 
e global e essencial para mobilizar mais 
recursos financeiros, tais como investi-
mentos estrangeiros, parcerias público-
-privadas e vários meios de financiamento 
privado.  Através desta declaração, a UE 
mantém o seu compromisso em relação 
à meta colectiva de 0,7 % do seu RNB à 
APD em 2015 e os doadores internacionais 
(incluindo parceiros novos e emergentes) 
são chamados a aumentar os seus esforços  
ao mesmo nível em matéria de APD.

*Este texto é uma comunicação do Grupo ACP.
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ODM: O défice de financiamento 
pode e deve ser colmatado
Entrevista com Helen Clarke
Administradora do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento PNUD
ex-Primeira-Ministra da Nova Zelândia

Hegel Goutier

Body: Como chefe do PNUD*, 
cabe a Helen Clarke acompa-
nhar os resultados dos ODM. 
Ela mantém uma visão realista 

perante o lento ritmo de consecução 
dos objectivos até à data. Tal como o 
Secretário-Geral das Nações Unidas, 
está a exortar os países para que atinjam 
até 2015 não todos os objectivos, mas 
o máximo possível. Clarke sublinha em 
particular o objectivo relativo à ajuda ao 
desenvolvimento: “A diferença entre a 
ajuda ao desenvolvimento projectada para 
2010 e a que foi prometida na reunião do 
G8 em Gleneagles em 2005 ronda os 0,05 
por cento do Rendimento Nacional Bruto 
de 2010 combinado dos países em vias 
de desenvolvimento. Esta lacuna pode e 
deve ser colmatada, mesmo nestes tem-
pos de grandes desafios. Alguns países 
estão cumprir os seus compromissos, mas 
outros não.”

HG – O compromisso da comunidade inter-
nacional relativamente aos ODM em 2000 
foi um momento seminal na política de desen-
volvimento global? 

HC – Eu fui um dos chefes de governo 
presentes em Nova Iorque em 2000 para 
assinar a Declaração do Milénio. Foi um 
momento histórico. 189 nações reuniram-
-se pela primeira vez para chegarem a 
acordo sobre um compromisso global para 
reduzir a pobreza de forma significativa. 
Os ODM eram então e continuam a ser 
os objectivos de desenvolvimento abran-
gentes e específicos com mais vasto apoio 
alguma vez acordados a nível mundial.   

É importante lembrar que, para os que 
vivem em situações de pobreza, os ODM 
nunca foram apenas objectivos ou metas. 
Eles abriram caminho para uma vida 
melhor.

Que ODM têm revelado especial progresso 
até à data?

O mundo tem ao seu alcance uma série de 
ODM a nível global. O facto de grandes 
países como a China e o Brasil estarem 
no bom caminho para os atingir ajuda em 
grande medida a aumentar a prestação 
global. O objectivo de redução da pobreza 

está, por isso, ao nosso alcance, e o mesmo 
se passa com os objectivos referentes ao 
ensino primário universal, ao VIH/SIDA 
e à malária, e à paridade de género na 
educação – se conseguirmos continuar 
a apostar fortemente neles. Observamos 
também países a atingir individualmente 
resultados impressionantes – por exemplo, 
a Tanzânia conseguiu aumentar a sua taxa 
de inscrições no ensino primário em mais 
de noventa por cento desde 1991; A África 
do Sul reduziu para metade a percentagem 
de pessoas sem acesso a água potável; no 
Egipto os níveis de pobreza caíram para 
metade desde 1999.

É graças ao incrível progresso obtido 
nos ODM por países em todo o mundo, 
incluindo alguns dos mais pobres, que 
sabemos que estes objectivos podem ser 
alcançados. 

Que ODM considera estarem a ficar para trás? 

O ODM em que tem havido menor pro-
gresso até à data é o da saúde materna, que 
visa reduzir o número de mortes maternas 
em três quartos entre o ano de 1990 e 
2015 e proporcionar o acesso universal 
a serviços de saúde sexual e reprodutiva. 

Também observamos lacunas na realiza-
ção de ODM que visam reforçar a parceria 
global para o desenvolvimento. O compro-
misso do G8 da Cimeira de Gleneagles, 
há 5 anos, de duplicar a ajuda a África 

até 2010 ficará muito aquém dessa meta. 

As políticas financeiras e agrícolas globais 
têm alguma relevância para a consecução 
dos ODM? 

Certamente que têm!  Uma justa distri-
buição de rendimentos, activos e oportu-
nidades é importante. O actual impasse 
nas negociações comerciais não contribui 
em nada para o desenvolvimento. 

Dois milhões e meio de pessoas nos países 
em vias de desenvolvimento dependem 
da agricultura para a sua subsistência. 
Os agricultores precisam de aumentar a 
produção e de ter acesso aos mercados.

Cremos que é aqui que a coerência das 
políticas europeias para promover o desen-
volvimento tem um papel importante. Se a 
Europa, em Setembro, fosse capaz de mos-
trar as suas intenções de novas reformas 
à Política Agrícola Comum (PAC) para 
construir uma política mais favorável aos 
pobres de todo o mundo, ou de dar indi-
cações sobre o modo como a Estratégia 
Europa 2020 para um crescimento inte-
ligente, sustentável e inclusivo pode criar 
oportunidades para países terceiros, seria 
um forte sinal de compromisso em prol 
da coerência das políticas de apoio ao 
desenvolvimento.

* Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento: http://www.undp.org/mdg/

– Helen Clark, no discurso da 16.ª sessão do Comité de Alto Nível para a cooperação Sul-Sul.  
© Foto NU/Evan Schneider
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Uma Cimeira para 
recuperar os atrasos 
em direcção aos 
Objectivos do Milénio  
Anne-Marie Mouradian

A ajuda europeia deve atingir 0,46% 
do produto interno bruto da 
União em 2010, longe do objec-
tivo intermédio dos 0,56% que 

tinha sido estabelecido para a realização dos 
Objectivos do Milénio para o desenvolvi-
mento. A UE deverá acelerar o movimento 
para respeitar a sua promessa, reafirmada 
no dia 17 de Junho último, prestar a sua 
ajuda para 0,7% do PIB no horizonte de 
2015. Deverá reiterar o seu compromisso na 
Cimeira da ONU em Setembro, em Nova 
Iorque onde tenciona impor-se, devido ao 

seu peso de primeiro financiador mundial, 
de modo a conseguir que toda a comunidade 
internacional consolide os seus esforços. 

A cinco anos do prazo final, o balanço dos 
ODM foi parcialmente cumprido, com 
avanços no sector da educação primária, 
acessível nos dias de hoje a quase 90% 
das crianças do mundo, mas com atrasos 
dramáticos, especificamente em matéria 
de saúde. Para lutar contra a mortalidade 
materna e infantil, estava previsto que, 
desde 2010, “21 milhões de nascimentos 
suplementares seriam acompanhados por 
cuidados profissionais”. Estamos longe 
de ter atingido esse número. E de acordo 
com o relatório do Programa das Nações 
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Unidas para o Desenvolvimento, 1,2 mil 
milhões de pessoas sofrem ainda de sub-
nutrição; mais de mil milhões não têm 
acesso a instalações sanitárias decentes. 

Apesar da recessão mundial, as crises 
alimentares e energéticas, os desafios do 
aquecimento global e os desastres naturais 
complicarem o caminho para os ODM, 
devemos manter as nossas promessas. 
O mundo já não pode recriar as “gera-
ções perdidas”, afirmamos na Comissão 
Europeia. Declarações que deixam as 
ONG de Desenvolvimento cépticas. 
Segundo elas, a Europa estaria, pouco a 
pouco, prestes a perder a sua credibilidade 
a nível internacional. 

Para provarem que são “responsáveis”, 
os 27 deveriam, afirma a organização 
Oxfam, ter-se responsabilizado pelas 
propostas do Comissário Europeu para o 
Desenvolvimento. Andris Piebalgs deseja-
ria que os Estados-Membros se comprome-
tessem a consagrar 0,7% do respectivo PIB 
à ajuda ao desenvolvimento, registando-o 
nas suas legislações nacionais. A Bélgica é 
um dos raros países a ter tido acesso a esse 
mecanismo e a votar uma lei. Por certo, 
irá provavelmente juntar-se este ano ao 

pequeno clube dos “campeões mundiais 
da ajuda”.  Isto prova, apesar da crise, 
de que se trata apenas de uma questão 
de vontade política. Por seu lado, a Grã-
Bretanha promoveu claramente a sua ajuda 
ao desenvolvimento em 2009 enquanto que 
a Alemanha, a Irlanda, a Áustria e a Itália 
a reduziram… O Conselho Europeu do dia 
17 de Junho convidou os Estados-Membros 
“claramente em atraso” a desenvolverem os 
esforços necessários “através de acções rea-
listas e verificáveis”, de modo a atingirem 
os níveis de ajuda necessários para 2015. 

se a ajuda pública para o 
desenvolvimento continuar a 

ser básica, o recurso às fontes 
de financiamento inovadoras 

e adicionais tornar-se-á 
incontornável

Na Cimeira de Setembro, a UE apelará 
para a responsabilidade colectiva da 
comunidade internacional: Não será fácil 
atingir os objectivos estabelecidos mas os 
ODM poderão ser atingidos se todos os 
parceiros – tanto os dadores como aqueles 
em vias de desenvolvimento – unirem 
as suas forças e acelerarem a cadência  

(cfr: http://ec.europa.eu/development/
services/dev-policy-proposals_fr.cfm). 
Lembrará igualmente que se a ajuda 
pública para o desenvolvimento conti-
nuar a ser básica, o recurso às fontes de 
financiamento inovadoras e adicionais 
tornar-se-á incontornável. A criação de 
taxas sobre as transacções financeiras, 
incentivada pela Alemanha e pela França, 
continua a ser alvo de estudo. Para as 
ONG, é de importância fundamental e 
urgente. A UE deveria também pedir o 
reforço das capacidades fiscais dos paí-
ses em vias de desenvolvimento e da luta 
contra a fraude que faz com que esses 
países percam anualmente receitas fis-
cais correspondentes a 10 vezes o mon-
tante da ajuda facultada pelos Estados 
ricos!** 2015 aproxima-se a grande velo-
cidade. Após as avaliações da Cimeira de 
Copenhaga sobre as alterações climáticas 
em Dezembro último, a Cimeira contra a 
Pobreza em Setembro, em Nova Iorque, 
não se pode permitir sofrer um novo revés. 
 
 
* Apenas países que tenham já atingido ou ultra-
passado o objectivo dos 0,7% do PIB.

** Relatório do PE – Março de 2010.

A.M.M.

A União Europeia conta ter um 
papel de dirigente para incitar 
a comunidade internacional 
a recuperar o atraso relativa-

mente aos Objectivos de Desenvolvimento 
do Milénio (ODM). A posição que irá 
defender na Cimeira das Nações Unidas 
em Nova Iorque encontra-se definida no 
ambicioso plano de acção em doze pontos, 
que adoptou no Conselho Europeu de 
Junho, com base nas propostas apresen-
tadas pela Comissão.

Um plano de acção para 
corrigir a fasquia 

O plano prevê a orientação, por um lado, 
para os Estados frágeis e em crise, cuja 
vulnerabilidade representa um grave desa-
fio para a realização dos ODM e, por 
outro, os objectivos mais negligenciados e 
atrasados. Preconiza, em particular, novas 

medidas para acelerar os esforços em prol 
da igualdade entre mulheres e homens, 
da saúde, da educação e da segurança 
alimentar. A luta contra a mortalidade 
materna e infantil, que apresenta actual-
mente os resultados mais medíocres, será 
colocada no topo das prioridades da UE. 

Neste âmbito, o volume dos recursos dis-
poníveis é determinante. Sendo o doador 
mais generoso, a UE assistiu, no entanto, 
em 2009, a uma ligeira inflexão na sua 
ajuda, com 49 mil milhões de euros. 
O plano de acção exige aos Estados-
Membros o estabelecimento de programas 
anuais verificáveis, para atingir o objectivo 
prometido de 0,7 % do RNB para apoio 
ao desenvolvimento. Estes documentos 
serão objecto de um mecanismo de con-
trolo pelos pares, ao nível dos chefes de 
estado e de governo. Foi solicitado aos 27 
que publicassem os seus primeiros planos 
nacionais antes da Cimeira da ONU de 
Setembro. Para atingir a meta de 0,7 % do 
RNB, a UE deverá globalmente dedicar-
-lhe 9 mil milhões a mais por ano até 

A UE quer fazer a diferença na 
Cimeira de Nova Iorque



A
c

to
re

s

6 C r r e i o
O

1.º ODM: reduzir para metade a propor-
ção da população vítima da pobreza e 
da fome
Desde 1990, o número de pessoas que 
vivem no limiar de pobreza (com menos 
de 1,2 dólares por dia) passou de 1,8 a 1,4 
mil milhões. O objectivo (920 milhões em 
2015) poderia ainda ser atingido, mas os 
progressos devem-se, essencialmente, 
aos avanços na Ásia Oriental. Ainda por 
cima, desde a crise alimentar de 2008, a 
fome voltou a ganhar terreno. Para diminuir 
o seu impacto, a UE lançou um programa 
especial de 1 milhar de milhões de euros, 
que beneficia cerca de 40 países vulne-
ráveis. Além disso, em 2010 adoptou uma 
nova estratégia para ajudar os países em 
vias de desenvolvimento a reforçarem a 
respectiva segurança alimentar. 

2.º ODM: dar a todas as crianças os 
meios para concluírem um ciclo com-
pleto de estudos primários 
Com perto de 90 % de crianças a frequen-
tarem as escolas, os progressos são enco-
rajadores. Porém, 75 milhões de crianças 
continuam a não frequentar a escola, dos 
quais 38 milhões são africanos e a maioria 
são raparigas. Diversos países do ACP 
lançaram programas de «Ensino primário 
de qualidade para todos», apoiados pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento. 

3.º ODM: eliminar as desigualdades 
entre os sexos
Dois terços dos analfabetos no mundo 
são mulheres. Contudo, a escolaridade 
das raparigas ao nível do ensino primário 
tem vindo a progredir. É na África subsa-
riana que este número se mantém mais 
reduzido, com 10 % de raparigas que 
nunca frequentaram a escola. O aces-
so das mulheres ao mercado de traba-
lho melhorou, mas continua confinado 
a empregos precários, ou mesmo não 
remunerados. A representação política 
das mulheres aumenta lentamente. A UE 
financia acções em todos estes domínios, 
incluindo em matéria de luta contra a 
violência sexual. 

4.º ODM: reduzir em 2/3 a taxa de morta-
lidade das crianças com idade inferior 
a 5 anos
A morte de crianças foi inferior a 10 
milhões, mas estamos ainda longe do 
objectivo. A UE ajuda os países do ACP 
a consolidar os seus sistemas de saúde, 
a tornar os cuidados essenciais mais 
acessíveis e a fazer face à grave situação 
de penúria de profissionais da saúde. 
A UE é um dos principais contribuintes 
da Aliança Mundial para as Vacinas e a 
Imunização. 

5.º ODM: reduzir em três quartos a taxa 
de mortalidade materna
De todos os objectivos, este é o que se 
encontra mais escandalosamente atra-
sado. Em média, 1500 mulheres morrem 
diariamente de complicações ligadas à 
gravidez ou ao parto. 95 % dessas mortes 
ocorrem em África ou na Ásia. Segundo a 
Unicef, nenhuma outra taxa de mortalidade 
vai tão longe na desigualdade entre países 
pobres e países desenvolvidos como a das 
mulheres grávidas e parturientes. A UE é 
muito activa neste domínio, sustentando 
o Plano de Acção da União Africana neste 
âmbito. 

6.º ODM: parar a propagação do VIH/
Sida, do paludismo e da tuberculose
Cerca de 33 milhões de pessoas vivem 
actualmente com o VIH. O paludismo 
continua a matar perto de um milhão de 
pessoas por ano, a maioria delas crianças. 
Nas regiões afectadas pela infecção pelo 
vírus da sida, o número de novos casos de 
tuberculose aumenta. Primeiro contribuinte 
do Fundo Mundial contra estas pandemias, 
a UE contribui para o fornecimento de 
medicamentos essenciais, a construção 
de clínicas e a formação de pessoal pres-
tador de cuidados de saúde. A Parceria 
entre Países Europeus e em Desenvol-
vimento para a Realização de Ensaios 

Os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio

2015. Simultaneamente, entende-se que 
esta ajuda não será suficiente no futuro. 

Impõe-se então descobrir novas fontes de 
financiamento.

O plano visa aumentar a eficácia e a renta-
bilidade da ajuda europeia mediante uma 
melhor divisão do trabalho e a coordenação 
dos programas de ajuda nacionais dos 27. 
No entender da Comissão, esta medida 
deverá permitir economizar qualquer coisa 
como 3 a 6 mil milhões de euros por ano. O 
plano prevê, ainda, aumentar os recursos 
nacionais dos países em vias de desenvol-
vimento ao instaurar regimes fiscais mais 
apertados e ao combater a evasão fiscal. 
A UE apoiará os países que o desejarem, 

fornecendo-lhes apoio técnico e peritos 
fiscalistas. Além disso, a Comissão sugere 
pistas quanto à forma de incentivar a boa 
governação fiscal nos países em vias de 
desenvolvimento e obrigar as empresas 
multinacionais que neles operam a fornecer 
dados financeiros e contabilísticos. 

O plano de acção insiste igualmente na 
responsabilização dos países em vias de 
desenvolvimento e na necessária apro-
priação, por parte dos mesmos, dos ODM 
no âmbito de um diálogo e de parcerias 
como a Estratégia Conjunta UE-África. 

Outros pontos debruçam-se sobre a coerên-
cia entre as restantes políticas europeias – 
segurança, comércio, imigração, alterações 

climáticas, etc. – e os objectivos de desen-
volvimento, com base no compromisso con-
traído pela UE em Copenhaga de fornecer 
um financiamento de 2,4 mil milhões de 
euros por ano no âmbito do combate às alte-
rações climáticas ou, ainda, sobre a forma 
de ajudar os países do Sul a aumentar o seu 
peso no seio do Banco Mundial e do Fundo 
Monetário Internacional.

A Comissão Europeia irá publicar uma nova 
sondagem do Eurobarómetro sobre “os europeus 
e os ODM” em Setembro, que estará disponí-
vel para o evento de alto nível em Nova Iorque, 
sítio web http://ec.europa.eu/public_opinion/
index_en.htmb.
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Clínicos desempenha um papel essencial 
no desenvolvimento das capacidades de 
investigação de novos medicamentos e 
vacinas em África.

7.º ODM: garantir a viabilidade ambiental 
 Trata-se de integrar o desenvolvimento 
sustentável nas políticas dos países em 
vias de desenvolvimento e de combater 
o esgotamento dos respectivos recur-
sos naturais. O objectivo visa também 
reduzir em metade a população que 

não tem acesso a água potável e aos 
serviços de saneamento. Os «Equi-
pamentos ACP-UE» contribuem para 
melhorar o acesso das populações do 
países ACP a água salubre e electri-
cidade. O objectivo relacionado com a 
água potável está quase atingido. Pelo 
contrário, para realizar o objectivo do 
saneamento, seria necessário que mais 
1,4 mil milhões de pessoas dispuses-
sem, até 2015, de casas de banho e 
sistemas de esgotos, etc.

8.º ODM: pôr em prática uma parceria 
mundial para o desenvolvimento
Os países desenvolvidos comprometeram-
-se a dedicar 0,7 % dos seus rendimentos 
nacionais à ajuda ao desenvolvimento. 
Estão ainda longe desse objectivo. Ape-
sar da crise económica, a UE continua 
a ser o primeiro doador e as sondagens 
(Eurobarómetro) mostram que os cidadãos 
europeus continuam a ser favoráveis à 
solidariedade mundial. 

Jovens mulheres cobertas com o vestido muçulmano, no caminho a pé da escola para casa, em Hargeisa, Somália.  
© © Repórteres/Associated Press
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Seydou Sarr* 

“Os objectivos de desen-
volvimento do milénio 
(ODM) são realizáveis, 
não sendo aceitável qual-

quer fracasso na sua realização. Falta muito 
pouco tempo antes de expirar o prazo 
fixado para a realização dos ODM, em 
2015. É necessário ainda atingir muitas 
outras metasè”, declarava em Junho último, 
em Nova Iorque, Ali Treki, Presidente da 
Assembleia Geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU), que resumia desta 
forma a inquietação da organização inter-
nacional, alguns dias antes da publicação 
do relatório de 2010 sobre os objectivos de 
desenvolvimento do milénio.  

A cimeira das Nações Unidas de Setembro de 2010 em Nova Iorque, dedicada 
aos objectivos de desenvolvimento do milénio, será a ocasião para a comunidade 
internacional proceder a uma avaliação dos progressos obtidos nestes 10 anos. 
A 5 anos do prazo fixado para 2015, o saldo é vago. Se é verdade que existem 
progressos reais em determinados domínios, como a educação, muito há ainda 
a fazer, nomeadamente na realização dos objectivos associados à saúde e à luta 
contra a pobreza, sobretudo nos países de África, das Caraíbas e do Pacífico.

Países África Caraíbas Pacífico

Progressos mas, sobretudo, 
uma grande lentidão

O relatório, publicado no dia 23 de Junho 
de 2010 ( www.un.org/millenniumgoals), 
sublinha os esforços colectivos empreen-
didos na realização dos ODM, que permi-
tiram atingir resultados satisfatórios em 
diversos domínios, entre os quais a redu-
ção da pobreza. «No seu conjunto, o mundo 
em desenvolvimento está no bom caminho 
para atingir a meta de redução da pobreza 
até 2015. Esperamos ainda que a taxa global 
de pobreza caia abaixo dos 15 % até 2015, o 
que se traduziria em cerca de 920 milhões de 
pessoas a viverem abaixo do limiar de pobreza 
internacional – uma diminuição de metade em 
relação a 1990», indica o relatório. 

Outro objectivo relativamente ao qual a 
ONU verifica um avanço significativo é o 
da escolaridade primária. Neste domínio, a 
África subsariana, a maior parte dos países 
do grupo África, Caraíbas e Pacífico (ACP) 

parece ter atingido os progressos mais rápi-
dos, tendo passado de uma escolaridade de 
58 % em 1999 a 76 % em 2008.

No domínio da saúde, e segundo o rela-
tório, os indicadores são encorajadores, 
com uma melhoria notável na luta contra 
o paludismo e a sida, ou a vacinação contra 
o sarampo. As acções empreendidas nesta 
luta fizeram com que a mortalidade infantil 
passasse de 12,6 milhões de mortes em 
1990 a 8,8 milhões em 2008, segundo os 
números do relatório.  

Lentidão, sobretudo em África

Contrariamente aos progressos signifi-
cativos registados, estamos ainda longe 
dos objectivos fixados pela Declaração do 
Milénio em 2000, na maior parte dos países 
ACP, mas sobretudo em África. Num rela-
tório intitulado Perspectivas económicas em 
África (PEA) 2010 (www.africaneconomi-
coutlook.org), publicado em finais de Maio 
de 2010 em Abidjan, Costa do Marfim, 
o Banco Africano de Desenvolvimento 
(BAD) constata que «a mais recente crise 
financeira e económica mundial quebrou o 
ritmo de crescimento verificado em África 
entre 2000 e 2008. Esta situação, associada 
a outros factores, pôs seriamente em causa as 
aspirações destes países quanto à realização 
dos ODM». O BAD estima, além disso, 
que «serão necessários 50 milhões de dólares 
americanos adicionais por ano, para que a 
África atinja o nível de crescimento do seu 
Produto Interno Bruto (PIB), indispensável 
para a realização do objectivo da redução da 
pobreza para metade até 2015».

Apesar dos compromissos assumidos 
aquando das diversas cimeiras de Chefes 
de Estado e de Governos ACP em matéria 
de fornecimento de cuidados de saúde de 
melhor qualidade e a custos acessíveis, «cen-
tenas de milhar de mulheres e raparigas morrem 
durante a gravidez ou o parto, e 10 a 15 milhões 
de outras sofrem de doenças prolongadas ou 
deficiências causadas pelas complicações ligadas 
à gravidez, embora os meios e os conhecimentos 
para as salvar existam» conforme salientava 
o Secretário Geral da ONU, Ban Ki-moon, 
em Abril último, aquando do lançamento 
de um plano de acção** a favor da saúde 
materna e infantil. Além disso, o Secretário 
Geral insistiu no papel das mulheres como 
motor do progresso nas sociedades pobres 
do mundo, no sentido em que são elas quem 
se ocupa das crianças, trabalham nos cam-
pos e contribuem para a coesão das famílias 
e das comunidades. «Mães que gozem de boa 
saúde criarão crianças com boa saúde. E estas 
crianças saudáveis criarão sociedades próspe-
ras», insistia, pondo em evidência o estreito 
laço, nos países pobres, entre o reforço do 
papel das mulheres e a melhoria das con-
dições de vida, da saúde e da educação das 
crianças.

Mali. © Repórteres/Photononstop
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Maior solidariedade e uma ajuda 
mais eficaz

Muitos países desenvolvidos assumiram 
compromissos a favor do aumento do nível 
de ajuda pública ao desenvolvimento, nos ter-
mos da Agenda de Acção de Acra, adoptada 
em Setembro de 2008 e que dá seguimento 
à Declaração de Paris sobre a eficácia da 
ajuda. Esta declaração, adoptada em 2005 
pelos países membros da OCDE, baseia-se 
nos princípios que consistem na apropriação, 
pelos países que elaboram e comandam as 
suas próprias estratégias, no alinhamento 
da ajuda com base nas políticas definidas 
pelos países beneficiários, na harmonização 
das acções dos países doadores, na gestão 
dos resultados e na responsabilidade mútua.  

A tónica é colocada na necessidade de 
acelerar os progressos no sentido da 
realização dos ODM e a luta contra a 
pobreza, sem esquecer as necessidades 
de reconstrução após conflitos armados 
ou catástrofes naturais.

Para fazer face aos múltiplos desafios 
enfrentados pelos países com economias 
frágeis, será, sem dúvida, necessário 
ajudá-los a dotarem-se de capacidades 
suplementares. A ciência, a tecnologia e 
a inovação figuram, certamente, entre os 
trunfos a inserir ainda mais no centro da 
política de desenvolvimento.

* Bruxelas-Infosud

** http://www.who.int/pmnch/activities/jointactio-
nplan/en/index.html  

Símbolo das NU. © Repórteres

 

Pacífico, progresso irregular

«Há ainda um longo caminho a percorrer 
até que a região do Pacífico atinja os ob-
jectivos de desenvolvimento do milénio». 
Assim se exprimia, há um ano, Peter 
Wise, o ministro da Planificação Nacional 
de Fiji. Desde então, a situação quase 
não evoluiu. Os países do Pacífico não 
atingirão a totalidade dos ODM em 2015, 
data final fixada pela Nações Unidas.

Um quadro que convém, contudo apre-
sentar com algumas reservas. Desta 
forma, os países da região podem van-
gloriar-se de terem dominado a tubercu-
lose e começado a inverter a tendência 
actual (objectivo 6 dos ODM), bem como 
de terem atingido uma das quatro metas 
do 7.º ODM (garantir um ambiente susten-
tável), ao criarem reservas de biodiver-
sidade. Porém, reconheceu Peter Wise, 
os desafios continuam a ser enormes 
nos domínios da luta contra a pobreza 
e a subnutrição, da melhoria da saúde 
materna e do acesso a água potável. 

 

Escassez de dados

Trindade e Tobago (T & T), um país de 
rendimento médio no Sudeste das Ca-
raíbas, já superou muitos dos Objectivos 
de Desenvolvimento do Milénio (ODM), 
afirma Márcia de Castro, representante 
residente do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) no país. 
O anterior governo de Patrick Manning 
integrava muitos dos ODM na sua Visão 
2020 para tornar T & T um país desenvolvi-
do até 2020. No entanto, Márcia de Castro 
aponta algo que é relevante na medição 
do avanço conseguido pelos países em 
direcção à consecução dos ODM: a falta 
de dados fiáveis. 

Por exemplo, uma das grandes preocu-
pações expressas pelos doadores em 

Trindade e Tobago é avaliar o número 
de pessoas que vive abaixo do limiar da 
pobreza e, em particular, o número das 
que ainda não têm acesso a água salubre 
canalizada. O estudo da União Europeia 
(UE) de 2002 sobre o número de pessoas 
abaixo do limiar da pobreza estimava que 
este rondava os 17-20 por cento. Segundo 
Márcia de Castro, quase uma década de-
pois este continua a ser o documento de 
referência no que diz respeito às estatís-
ticas sobre a pobreza no país. O encarre-
gado de negócios da UE em T & T, Stelios 
Christopoulos, indica que dez por cento 
dos trinitário-tobagenses* ainda não têm 
acesso a água salubre canalizada. “Da-
dos são poder”, diz Márcia de Castro. 
 

*Os nacionais de Trindade e Tobago 
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A China descobre África 

As necessidades da China em matérias-
-primas estão na base de um desenvolvi-
mento acelerado da sua cooperação com 
África. Em Setembro de 2008, na ONU, 
o primeiro-ministro chinês fez uma série 
de promessas a este continente, que inci-
diram sobre os sectores da agricultura e 
da segurança alimentar. Além da anulação 
de dotações sem juros aos países menos 
desenvolvidos que expiravam em 2008 e 
da exoneração de taxas alfandegárias para 
95 % dos produtos provenientes desses 
países. Em Março de 2009, essas promes-
sas concretizaram-se com a assinatura de 
uma série de acordos entre a China e a 
Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura (FAO) e a 

Embora ainda existam grandes disparidades e desigualdades sociais e económicas 
dentro das suas fronteiras, os chamados países emergentes encontram-se hoje em 
dia na linha da frente na luta contra a pobreza no mundo. Para a China, a Índia e o 
Brasil, em relação aos desempenhos económicos realizados ao longo das últimas 
décadas, a África representa uma importante aposta económica. 

China, Índia , Brasil 

África, uma aposta 
económica para os países 
emergentes.  

concessão de um donativo de 30 milhões 
de dólares ao longo de três anos a favor 
dos países pobres.  

A China percebeu o grande ponto de 
escoamento que África representa para 
os seus produtos manufacturados, têxteis 
e eléctricos de baixo custo que invadem o 
continente. Já para não falar da presença 
chinesa na construção de grandes infra-
-estruturas. Estamos longe do missionário 
chinês com o livro vermelho que desem-
barcava para converter as populações afri-
canas para a ideologia comunista. Hoje 
em dia, o estímulo é económico.  

A Índia vira-se para África 

Até há pouco tempo, a Índia não tinha 
capitalizado a presença da sua acentuada 
diáspora na África, principalmente no 
Quénia e na África do Sul. Mas desde o 

seu grande crescimento, criou relações 
económicas, sobretudo com a Nigéria, a 
Líbia, o Sudão e Angola, nomeadamente 
para diversificar os seus aprovisionamen-
tos em recursos energéticos. Uma nova 
abordagem baseada na parceria concre-
tizou-se com a cimeira Índia-África em 
Abril de 2008, em Nova Deli.

A Índia oferece a partir de agora a África 
uma ajuda económica e assistência na luta 
contra a pobreza. Tira proveito do dina-
mismo do seu sector privado, em especial 
da indústria farmacêutica com os seus 
medicamentos genéricos de baixo custo, 
que se tornou na farmácia dos países em 
desenvolvimento. Ainda que não o negue, 
a Índia entrou numa verdadeira competi-
ção com a China na conquista de África.  

O Brasil entra na corrida 

Outro país emergente que não pretende 
ficar de parte, o Brasil, lançou-se numa 
operação de charme a África. De entre 
as suas inúmeras iniciativas promovidas 
pessoalmente pelo presidente Lula que 
realizou várias viagens, figura a decisão 
de reforçar a parceria económica entre o 
Brasil e a Comunidade Económica dos 
Estados da África Ocidental (CEDEAO), 
numa cimeira realizada em Cabo Verde 
no passado dia 3 de Julho. As duas partes 
comprometeram-se a explorar novas opor-
tunidades de investimentos nos domínios 
dos biocombustíveis e das energias sus-
tentáveis, da indústria transformadora 
de produtos agrícolas e da beneficiação 
das infra-estruturas, com destaque para a 
parceria com o sector privado e a partici-
pação dos homens de negócios. No centro 
das conversas, a luta contra a pobreza, a 
insegurança alimentar e a melhoria das 
capacidades de fazer face aos problemas 
de desenvolvimento.

O Bund em Xangai; transeuntes nos transportes públicos em Bombaim; bolsa de valores em São Paulo. © Repórteres
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Os Estados da UE devem aumentar as 
dotações para marcar pontos nos ODM 

Debra Percival 

Durante quatro anos, a AidWatch 
acompanhou as oscilações, 
tanto em termos de quan-
tidade como de qualidade, 

dos compromissos de Ajuda Pública ao 
Desenvolvimento (APD) nos 27 Estados-
Membros. O seu relatório, publicado 
recentemente, Penalização da Pobreza, 
refere que os Estados-Membros da UE 
garantiram 49 mil milhões de euros, uma 
média de 0,42% do rendimento nacio-
nal bruto (RNB), o que representa 1000 
milhões de euros menos do que os níveis 
de 2008.

No Malavi a ajuda contribui para 
aumentar a produção agrícola 
dos pequenos proprietários e 
no Uganda e no Quénia para 

diminuir a propagação da SIDA”

As estimativas para 2010 colocam a ajuda 
da UE em 0,46% do RNB, menos do que 
o objectivo colectivo da UE de 0,56% acor-
dado pelos Estados-Membros em 2005. 
“Quanto ao valor da ajuda, estou empe-
nhado em que os Estados-Membros con-
cordem em preparar planos de acção anuais 
concretos e credíveis para atingir o nosso 
objectivo de 2015 de 0,7% do RNB. Isto é 
essencial se quisermos apelar para os nossos 
parceiros internacionais para que acompa-
nhem o nível de ambição da UE”, disse o 
Comissário para o Desenvolvimento da UE, 
Andris Piebalgs, em resposta ao relatório. 

“Os compromissos estão muito longe 
daquilo que é preciso para manter a 
Europa no bom caminho dos ODM”, 
disse aos jornalistas Javier Pereira, autor 
do relatório da AidWatch, que prevê 
um défice de 11 mil milhões de euros 
para 2010 ou mesmo de 19 mil milhões 
se for excluída destes valores a ajuda 
“empolada”, chamando a atenção para 
o financiamento de anulação de dívida e 
bolsas para estudantes e refugiados que 
fazem subir os valores. Javier Pereira 
disse que o objectivo falhado da UE 
se deve largamente à Itália, Alemanha 

e França que não cumpriram os seus 
compromissos. 

“O teste decisivo das ambições da UE em 
relação aos ODM ocorrerá na Cimeira 
da ONU em Setembro para rever os 
ODM”, declarou aos jornalistas Elise 
Ford, Chefe da Representação na UE da 
Oxfam International. Disse ainda que no 
último ano se tinha revelado um empen-
hamento político na UE para aumentar os 
ODM através dos aumentos da ajuda da 
Bélgica, do Reino Unido e da Eslovénia, 
que aumentaram os respectivos orçamen-
tos para os ODM em 51 milhões de euros 
em 2009. 

Para ter acesso ao relatório completo, ver: 
http://www.concordeurope.org 
 
Para ver o plano de 12 pontos do Comissário 
Piebalgs sobre os ODM: http://ec.europa.eu/
development/how/achieving_mdg_en.cfm

Mais e melhor ajuda da UE pode ajudar a marcar pontos em relação aos Objectivos 
de Desenvolvimento do Milénio (ODM), refere o relatório anual da AidWatch, publi-
cado pela Confederação Europeia das ONG de Emergência e Desenvolvimento 
(CONCORD), que representa mais de 1600 Organizações Não Governamentais 
europeias (ONG).

Medidas de ajuda

“No Malavi a ajuda contribui para aumentar 
a produção agrícola dos pequenos proprie-
tários e no Uganda e no Quénia para di-
minuir a propagação da SIDA”, disse Hus-
saini Abdu, Director nacional da ActionAid 
Nigeria, entrevistado por O Correio. Abdu 
exprimiu um apelo da CONCORD à socie-
dade civil e aos parlamentos dos países 
em desenvolvimento para se envolverem 
plenamente no planeamento da ajuda e 
num imposto sobre as transacções finan-
ceiras na UE. “Um imposto muito pequeno 
permitiria arrecadar milhares de milhões 
na UE – para problemas como a redução 
da pobreza e as alterações climáticas”, 
disse. No relatório, a CONCORD também 

apela para maior coerência entre a política 
de desenvolvimento e as outras políticas 
da UE, como o comércio. A CONCORD 
aprova igualmente o apelo da Comissão 
Europeia para um “mecanismo de revisão 
pelos pares”, em que um Estado-Membro 
da UE acompanha os compromissos em 
termos de ajuda ao desenvolvimento de 
outro Estado-Membro, incluindo um papel 
de “supervisor” do Parlamento Europeu, e 
quer que os Estados-Membros respeitem 
os seus compromissos no quadro dos 
acordos internacionais de Paris (2005) 
e de Acra sobre a eficácia da ajuda. A 
CONCORD está igualmente a impulsionar 
conversações para impedir que a UE gaste 
dinheiro dos fundos de APD em projectos 
sobre segurança e migração.

Fuledi Makhaza cuida  
das suas colheitas de couve chinesa,  
na aldeia de Simpha, no Malavi.  
© Repórteres/AP
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São necessários novos 
financiamentos

Agências da ONU, ONG e o Parlamento Europeu interpelam a Europa

Os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio apenas poderão ter uma ambição 
limitada, caso os Estados do mundo e as instâncias internacionais não adoptem 
uma série de medidas para limitar os entraves ao desenvolvimento. Entre essas 
medidas, o cumprimento por parte dos países ricos dos seus compromissos em 
termos de ajuda ao desenvolvimento, os fluxos financeiros ilícitos ou as evasões 
fiscais. A União Europeia não assume de modo satisfatório a sua liderança relati-
vamente a estas questões, lamentam algumas associações e instituições.

A África na linha da frente para  
os ODM

Os países mais pobres fizeram os pro-
gressos mais notórios relativamente 
aos Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio. E nesse grupo é a África que 
está na linha da frente, com 11 países no 
top 20. Além disso, metade dos países 
do continente estão em condições de 
atingir o objectivo mais importante: o de 
reduzir para metade a sua pobreza. É o 
essencial de um relatório preliminar do 
“Overseas Development Institute” (ODI) 
e da “UN Millenium Campaign” tornado 
público no passado mês de Junho por 
ocasião do encontro dos líderes do G8 
em Toronto.

Os países com rendimento baixo e mé-
dio registaram progressos quanto aos 
indicadores de desenvolvimento mais 
importantes. Para os autores do estu-
do, o mesmo desmente as alegações 
segundo as quais a África não apan-
hará a carruagem dos ODM e destaca 
a eficiência da cooperação na África 
entre governos e cidadãos apoiada pe-
los doadores. O que deverá convencer 
estes últimos de que a sua ajuda é um 
investimento rentável.

O estudo avaliou os progressos “rela-
tivos” e “absolutos”, os primeiros não 
tendo em conta as realizações relativa-
mente a 1990, o ano de base, ou 2000, o 
da adopção dos ODM. Os 20 países que 
se encontram na linha da frente pelos 
seus progressos “absolutos” são, por 
ordem decrescente: Benim, Banglade-
che, Mali, Honduras, Etiópia, Mauritânia, 
Gâmbia, Gana, Malavi, China, Vietna-
me, Burquina Faso, Uganda, Ruanda, 
Nepal, Nicarágua, Índia, Guatemala, 
Camboja, Togo.

O estudo realçou ainda que um país 
realiza mais progressos quando bene-
ficia de governos estáveis, de um sector 
público ao serviço dos cidadãos e de um 
bom nível de descentralização.

Hegel Goutier

O Parlamento Europeu afasta 
as transacções financeiras de 
risco que tinham conduzido à 
crise financeira e económica 

global e que se encontram entre as opres-
sões que sufocam os ODM. Lamenta, 
aliás, que as instâncias internacionais 
não tenham procurado suficientemente 
novos meios de f inanciamento para 
atingir os objectivos fixados. Na sua 
sessão plenária de Junho de 2010, os 
parlamentares adoptaram uma resolução 
que estipula que a União Europeia deve 
defender meios ambiciosos com vista ao 
cumprimento dos ODM, entre os quais 

novos mecanismos de financiamento, tal 
como uma taxa aplicável às transacções 
financeiras. Relativamente ao financia-
mento do desenvolvimento, o relator da 
resolução, Michael Cashman, mostrou 
firmeza na tribuna do Parlamento: “O 
que pretendo ver da parte da UE é lide-
rança, não o conjunto mínimo que pode 
aceitar, mas sim um compromisso de 
0,7% do rendimento nacional bruto, 
um compromisso para financiamento 
adicional.”The other measures advoca-
ted by the European Parliament include 
a more substantial easing of poor coun-
tries’ debts, a strengthening of the fight 
against tax evasion and illicit financial 
transactions, and a reduction in taxation 
on remittances sent back by migrants 
from poor countries.  

© Parlamento Europeu
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Populações indígenas e autóctones. 
Negligenciadas pelos ODM 

Os indicadores de concretizações dos 
ODM não estão formatados para terem 
em conta categorias como as comunida-
des indígenas e autóctones. Um estudo 
realizado em 2006 pela Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT) numa parte 
da população Baka* dos Camarões – pa-
ralelamente a investigações semelhantes 
na Bolívia, Camboja, Guatemala e Nepal 
– defende que é impossível avaliar o nível 
de concretização dos ODM para essas 
populações. 

O “Microestudo sobre os ODM e os povos 
indígenas e tribais nos Camarões” afirma 
que os povos indígenas e tribais (PIT) se 
encontram excluídos da definição dos 

objectivos. Pior ainda, que “as estratégias 
para a sua execução poderiam até contri-
buir para agravar a pobreza, a margina-
lização e a exclusão de que são vítimas 
os PIT”. O estudo cita uma avaliação rea-
lizada pelo Grupo Interagência de apoio 
às Nações Unidas segundo o qual “em 
geral, os ODM não estão orientados para 
as questões de importância vital para os 
povos indígenas e tribais, nomeadamente 
os direitos à terra, a gestão dos recursos 
naturais, a participação na definição das 
políticas, a cultura e os Direitos do Ho-
mem, bem como as questões relativas 
aos grupos marginalizados”. 

A falta de relevância dos indicadores 
de pobreza é considerada um exemplo 
evidente. As definições da pobreza nos 
relatórios oficiais e para o povo Baka 

seriam totalmente contrárias. Por um 
lado, é uma falta de recursos materiais 
e financeiros para satisfazer as suas ne-
cessidades fundamentais, por outro, é a 
falta de controlo dos recursos florestais 
que fornecem a grande fatia das subsis-
tências, a falta de acesso aos serviços 
básicos e a não representação ao nível 
político. As medidas adoptadas pelo Es-
tado para aumentar o poder de compra, 
tais como as novas infra-estruturas ou a 
criação de zonas preparadas para facilitar 
as trocas económicas, confiscadas por ou-
tros, são muitas vezes em detrimento dos 
caçadores-colhedores que são os Baka. 

* Os Baka representam uma população 
de 40.000 pessoas que habitam num te-
rritório com 75.000 km2.

De entre as restantes medidas preconizadas 
pelo PE, figuram um desagravamento mais 
substancial da dívida dos países pobres, o 
reforço do combate contra as evasões fiscais 
ou os fluxos financeiros ilícitos e a redução 
dos impostos sobre as remissões dos migran-
tes originários de países pobres. 

Por seu turno, a OCDE, pela voz do 
director do seu Comité de Assistência ao 
Desenvolvimento (Development Assistance 
Committtee), Eckhard Deutscher, sublinha 
que “o maior desafio que as aspirações de 
desenvolvimento da UE estão a enfrentar é 
a falta de coerência política… As políticas 

de comércio, desenvolvimento, agricultura 
e ambiente estão simplesmente dessincroni-
zadas no que respeita aos países em desen-
volvimento”.*

A End Poverty 2015 Millenium Campaign, 
uma organização interagências da ONU 
criada pelo antigo Secretário-Geral Koffi 
Annan, realça que os países da UE não 
cumpriram os seus compromissos relati-
vamente a uma ajuda ao desenvolvimento 
a um nível de 0,7% do seu produto interno 
bruto. E não reviram suficientemente as 
suas políticas comerciais e agrícolas para 
as tornarem compatíveis com os requisi-

tos de desenvolvimento dos países do Sul. 
São também criticadas as subvenções para 
a agricultura europeia que é além disso 
“não sustentável” e falta de abertura do 
mercado europeu.

A Millenium Campaign presta, no entanto, 
um apoio à Comissão Europeia cujas pro-
postas de medidas restritivas para os Estados 
no que respeita os 0,7% e um mecanismo de 
controlo (peer review) da sua implementação 
não foram seguidas pelos Estados europeus.

 
* Ver: www.endpoverty2015.org/en/node/803
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Agricultor em Timor-Leste leva as colheitas destruídas por chuvas fortes. © Foto NU/Martine Perret
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De acordo com o relatório de 
2010 das Nações Unidas, o 
objectivo de garantir a edu-
cação primária ao alcance de 

todos é aquele que regista os melhores 
resultados. Actualmente, mais de 88 % 
das crianças no mundo frequenta a escola 
(face a 81 % em 1990). 

Mas o caminho a percorrer ainda é longo, 
antes que se consiga garantir a cobertura 
universal prevista para 2015. 75 milhões 

ainda não frequentam a escola, sendo que 
38 milhões são africanos; dito de outro 
modo, 45 % da população mundial de 
crianças não tem escolaridade. E, apesar 
dos esforços levados a cabo para reduzir 
as desigualdades entre os sexos, a maioria 
(55 %) dos afectados são raparigas.

De acordo com a UNESCO, 44 países, 23 
dos quais situados em África subsaariana, 
praticamente não têm possibilidades de 
atingir o OMD 2. 

No entanto, se é verdade que a taxa de 
escolaridade em África é mais a baixa, 
é também verdade que aumentou de 58 

% para 76 % entre 1999 e 2008, atra-
vés de avanços por vezes notáveis. Os 
desenvolvimentos são bem evidentes nos 
países que instauraram a escola primária 
gratuita. No Burundi, por exemplo, esta 
decisão levou a uma triplicação das crian-
ças escolarizadas desde 1999, com uma 
taxa de frequência de 99 % em 2008*. Na 
Tanzânia, permitiu duplicar, no espaço 
de quatro anos, o número de crianças 
inscritas na escola elementar. Outros paí-
ses, como a Etiópia, o Gana, o Quénia, 
o Malavi, o Moçambique, o Uganda, o 
Benim… adoptaram igualmente «progra-
mas de ensino para todos», com o apoio 
do Fundo Europeu de Desenvolvimento.  

Uma falta crucial de professores 

É ainda preciso garantir a qualidade. O 
aumento das inscrições após a anulação 
das despesas coloca enormes desafios. 
Em causa: o défice de professores, que 
se tornou crónico depois de a maioria 
dos países ter congelado o recrutamento 
de funcionários, na sequência da imple-
mentação, nos anos 90, dos planos de 
ajuste estruturais exigidos pelas entidades 
financiadoras. No sentido de colmatar a 
falta crucial de docentes, as populações 
procuraram organizar-se, recrutando e 
remunerando, com os próprios meios, 
professores «comunitários».

Segundo as previsões feitas pelo instituto 
de estatísticas da UNESCO, será neces-
sário criar 1,159 milhões de postos suple-
mentares até 2015 na África subsaariana, 
mas se forem levadas em consideração 
as saídas (reformas, demissões, óbitos), 
serão mais de 2,3 milhões os professores 
que deveriam ser recrutados assim que 
os Estados necessitassem de meios finan-
ceiros. Por seu turno, Kevin Watkins, 
director do relatório mundial de acom-
panhamento da educação para todos, da 
UNESCO, advertiu: «O apoio interna-
cional para a educação revela um recuo 
inquietante». De acordo com os valores 
da OCDE, os montantes do apoio inter-
nacional para a educação básica na África 
subsaariana passaram de 1,72 milhares 
de dólares, em 2007, para 1,65 milhares 
de dólares em 2008. «Considerando o 
aumento das inscrições na primária, o 
apoio por aluno diminuiu 7 %», precisa 
a UNESCO.

Fonte: Nações Unidas (Objectivos do Milénio): 
http://www.un.org/millenniumgoals/
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Aula ao ar livre passa pela comunidade local, para os filhos dos ocupantes ilegais em Negril, Jamaica.  
© Foto NU/Milton Grant

Educação primária de  
fácil acesso para todos?
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Iniciativa do governo para os cuidados de saúde gratuitos

A Serra Leoa reage à morte 
materna e à mortalidade infantil

Mariama Khai Fornah

Mariama Limba beneficiou do 
novo programa de saúde em 
Pujehun, Província do Sul 
na Serra Leoa. Habitante 

do chefado Galiness Perre, está a mais de 
quinze milhas do centro de saúde. Acabou 
de dar à luz dois filhos gémeos, ambos 
meninos. Todos os partos dos seus seis 
filhos foram em casa, com a assistência 
de uma parteira, mas três deles morreram 
no primeiro ano de vida, apenas porque, 
naquela altura, a mãe não tinha acesso a 
cuidados médicos.

Os gémeos recém-nascidos vieram ao 
mundo num hospital. Ela diz que teria 
perdido a vida e a vida dos seus filhos 
gémeos, ou não fosse pelo novo serviço de 
saúde gratuito. Mariama estava a perder 
sangue na sua própria aldeia, tendo sido 
imediatamente encaminhada para o cen-
tro de saúde de uma aldeia vizinha. Foi 
então transferida para o hospital público 
em Pujehum, onde lhe diagnosticaram 
eclampsia e onde ficou internada por mais 
de dois meses. Por fim, deu à luz por cesa-
riana no hospital. 

Estatísticas alarmantes

Mariama é das que tiveram sorte. De 
acordo com o relatório de 2009 da Amnistia 
Internacional, na Serra Leoa, uma em cada 
oito mulheres corre o risco de perder a 
vida durante a gravidez ou o parto. Este 
é um dos índices mais elevados de morte 
materna e infantil. Milhares de mulheres 
sangram até à morte após o parto. A maior 
parte morre em casa; algumas, a caminho 
do hospital. Menos de metade dos partos 
são assistidos por uma parteira qualificada 
e menos de um em cinco partos são rea-
lizados em estabelecimentos de saúde. A 
secretária-geral da Amnistia Internacional, 
Irene Khan, afirmou, aquando da inaugu-

ração da campanha para reduzir o número 
de mortes maternas e infantis na Serra 
Leoa: “Estas estatísticas alarmantes reve-
lam que a morte materna constitui uma 
emergência em termos de direitos humanos 
na Serra Leoa”. 

o presidente Ernest Bai Koroma 
inaugurou, uma política de 
serviços de saúde gratuitos 

para mulheres grávidas, mães 
lactantes e crianças com idades 

inferiores a cinco anos

Na linha do seu programa de mudança, o 
presidente Ernest Bai Koroma inaugurou, 
a 27 de Abril, uma política de serviços de 
saúde gratuitos para mulheres grávidas, 
mães lactantes e crianças com idades infe-
riores a cinco anos. Os serviços médicos 
serão prestados gratuitamente no ponto de 

serviço, para assegurar uma melhoria signi-
ficativa na área da saúde materna e infantil. 

O sistema de saúde gratuito, promovido 
pelos Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio (ODM), começou a dar frutos em 
Pujehun. As mulheres estão agora a acor-
rer aos vários centros de saúde e hospitais 
públicos para ter acesso aos serviços médi-
cos gratuitos. Matron Susan Charles, res-
ponsável pelo hospital público, afirma que, 
antes de estarem disponíveis os cuidados 
de saúde gratuitos, as mulheres grávidas 
não se dirigiam ao hospital, receando os 
custos envolvidos. Em Janeiro deste ano, 
receberam apenas nove casos de hospitali-
zação, mas, nos dois meses que se seguiram 
à inauguração dos serviços médicos gra-
tuitos, o número de casos subiu para 46. 
Matron Charles afirma crerem que cerca 
de 95 porcento das mulheres grávidas se 
está a dirigir aos centros de saúde com 
maior regularidade. 
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A Serra Leoa possui um dos índices mais elevados no mundo de mortalidade 
materna e infantil. Fazemos um relatório de campo sobre a forma como a nova 
política do governo relativa aos cuidados de saúde gratuitos poderá salvar as vidas 
de muitas mulheres e crianças.

Mulher serra-leonesa e o seu filho assistem à inauguração, em Abril,  
do programa de cuidados médicos gratuitos, na Maternidade Princess Christian, Freetown.  

© Associated Press/Repórteres
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Em Setembro de 2000, a 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) adoptou o plano mais 
importante da sua história na 

luta contra a extrema pobreza no mundo: 
os Objectivos de Desenvolvimento do 
Milénio.  O termo inglês “goal” para dizer 
objectivo (e também «golo» em linguagem 
desportiva) é bem ilustrativo. 

Na ONU, eram 189 países, praticamente 
todos os existentes à face da terra, repre-
sentados directamente por 147 chefes de 
Estado que tinham adoptado em conjunto 
8 objectivos para acabar com a extrema 
miséria em 2015.

Entre os 8 golos que é necessário marcar, 
um deles, muito importante, é contra a 
morte que atinge as mulheres durante a 
gravidez ou no parto e os seus bebés nos 
países extremamente pobres. Em cem 
mulheres que morrem nesta situa-
ção, 95 são de África ou da 
Ásia. É demasiado injusto. 
O objectivo: reduzir em dois 
terços o número de mulheres 
vítimas. Outro objectivo diz 
respeito às crianças peque-
nas que morrem antes de 
completarem 5 anos nos 

países pobres e que são 13 vezes mais 
numerosos do que nos países ricos. Algo 
que também custa suportar. Aqui, o 
objectivo é o de reduzir em três quartos 
o número.

Em Setembro de 2010, vai realizar-se 
uma reunião de dirigentes do mundo em 
Nova Iorque para avaliar os resultados. 
Faltam apenas 5 anos. Existem muitos 
avanços, mas a um ritmo muito lento. 
A decisão será, por certo, a de avançar 
mais rapidamente para atingir o máximo 
de objectivos.

“Golo” contra a morte das 
mães e das crianças pequenas
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio muito importantes para os jovens
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