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A Ibero-América e 
a Cooperação Sul-Sul 
intra- e inter-regional

CAPÍTULO IV

IV.1 
Introdução 
 
Em março de 2019, a comemoração do 40º aniversário 
do Plano de Ação de Buenos Aires (PABA), um dos 
marcos basilares da Cooperação Sul-Sul, permitiu à 
comunidade internacional renovar o seu compromisso 
para com esta modalidade de cooperação. Nesse 
sentido, no ponto número 16 do documento final da 
sua Conferência comemorativa, os países constataram 
alguns progressos realizados pela CSS nas últimas 
décadas, numa perspetiva que coloca o ponto de 
referência numa unidade de ação: a que a região 
permite. Com efeito, os países observaram como a 
Cooperação Sul-Sul “alargou o seu alcance” e “facilitou 
a integração regional, sub-regional e inter-regional”, 
proporcionando “abordagens inovadoras para a 
adoção de medidas coletivas” que contribuem para 
o “desenvolvimento sustentável” (ONU, 2019, p.3).  

De facto, o ponto número 7 desse mesmo 
documento, reconhece que esta modalidade de 
cooperação “pode ter lugar em contextos bilaterais, 
regionais ou inter-regionais” que, em qualquer 
dessas fórmulas, permite que os países “alcancem 
os seus objetivos de desenvolvimento através 
de esforços concertados, tendo em conta os 
princípios desta cooperação” (ONU,2019, p.2).

Neste contexto, o protagonismo que a região, 
como agente para o desenvolvimento, adquire na 
Cooperação Sul-Sul, convida a reexaminar o que 
ocorreu na Ibero-América em 2019 a partir de uma 
nova perspetiva. Na verdade, a região, entendida 
como unidade, emerge em torno de um grupo de 
países (ou de partes destes) que, ao partilhar uma 
circunstância ou uma característica (étnica, histórica, 

Este novo capítulo foi redigido para dar a conhecer a CSS da Ibero-América  
sob um ponto de vista renovado, que coloca o foco num interveniente-chave  
do desenvolvimento: a região. Para isso, adotaram-se duas perspetivas:  
a primeira, dá continuidade ao trabalho já realizado e continua a referir-se  
à CSS intrarregional, mas centrando-se nas ações que a Ibero-América exerce 
como conjunto, através da modalidade Regional; e a segunda, dá um salto para 
o inter-regional, para se dedicar ao intercâmbio de experiências entre a Ibero-
América e outras regiões em desenvolvimento e incidir na necessária resposta 
coletiva a problemas e desafios globais, que ultrapassam as fronteiras.
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linguística, climática, cultural ou topográfica, para 
referir apenas alguns dos possíveis exemplos), 
passam a formar uma “porção de território” à volta 
do qual todas as suas partes se identificam.1

A fim de compreender melhor a forma como esta 
abordagem se concretiza, para elaborar o presente 
capítulo realizou-se o Gráfico IV.1. O referido gráfico 
distribui as cerca de 1.100 iniciativas de CSS em 
que a Ibero-América participou ao longo de 2019 
a partir de um critério duplo: a modalidade na qual 
se executaram (Bilateral, Triangular, Regional) e o 
tipo de alcance, intrarregional (dentro da Ibero-
América) ou inter-regional (em conjunto com 
países em desenvolvimento de outras regiões).2

Num segundo bloco, este capítulo dá o salto 
para a CSS inter-regional, preferencialmente 
instrumentalizada a partir das modalidades Bilateral 
e Triangular. A sua análise permite conhecer em 

Conforme essa distribuição, a primeira parte 
deste capítulo centra-se na CSS intrarregional em 
que a ação de execução recai na Ibero-América. 
Favorece esta abordagem o facto de que se trate 
de 111 iniciativas de CSS Regional, uma modalidade 
definida no espaço ibero-americano que tende a 
ser acompanhada e apoiada institucionalmente 
por algum organismo regional. Convém recordar 
que o resto da CSS intrarregional em que a 
Ibero-América participou em 2019, executada 
através das modalidades Bilateral e Triangular, 
já foi analisada nos dois capítulos anteriores.

maior profundidade como a Ibero-América e os 
países em desenvolvimento de outras regiões 
puderam partilhar a sua experiência e unir-se no 
sentido de um desenvolvimento mais sustentável.

A CSS intra- e inter-regional da Ibero-América, conforme a modalidade. 2019 
Em unidades

Fonte: SEGIB a partir das Agências e Direções Gerais de Cooperação  

GRÁFICO IV.1
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1  Esta conceptualização toma como referência a usada pela Real Academia da Língua Espanhola (RAE):  https://dle.rae.es/regi%C3%B3n 

2  Na realidade, há uma terceira casuística que combina as anteriores, pois uma parte da cooperação é por sua vez intra- e inter-regional.
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IV.2  

Um pouco mais acerca da CSS 
Intrarregional na Ibero-América  
 
A Cooperação Sul-Sul dentro da Ibero-América 
encontrou uma das suas expressões no impulso das 
111 iniciativas que em 2019 foram executadas na 
modalidade Regional. A presente secção centra-se 
nestas iniciativas e aborda três aspetos: analisa o 
modo como a CSS Regional se foi consolidando 
ao longo destes anos; identifica e caracteriza os 
seus vários protagonistas (país, organismo, região); 
e interpreta como a ação unitária de todos estes 
agentes contribuiu para o fortalecimento de 
capacidades e para fazer avançar a Agenda 2030.

Além disso, durante a primeira etapa registou-se um 
processo de crescente substituição dos projetos pelos 
programas: assim, ao passo que em 2007 a relação 
entre programas e projetos era praticamente de 25%-
75%, em 2013 as proporções aproximaram-se dos 

IV.2.1 O papel de uma modalidade: 
a CSS Regional
O Gráfico IV.2 mostra a evolução das iniciativas de 
CSS Regional nas quais a Ibero-América participou 
entre os anos 2007 e 2019, sem ainda distinguir 
as que tiveram lugar no âmbito intrarregional 
(111 em 2019) ou inter-regional (apenas 2). Assim, 
e conforme se pode observar, nesse período 
identificam-se duas etapas com diferentes dinâmicas 
de comportamento: a primeira, entre 2007 e 2013, 
caracteriza-se por uma taxa de crescimento médio 
consideravelmente elevada, de 15%, que eleva o 
número total de iniciativas das 68 iniciais para um 
máximo histórico de 151; a segunda, até 2019, é 
marcada por uma lenta mas progressiva diminuição, 
em que a taxa média anual de crescimento de 
-4,7% leva o valor final das iniciativas até às 113. 

43%-57%. Na segunda etapa, esta relação manteve-se 
estável e a queda das iniciativas não modificou 
a composição por instrumentos que, em 2019, 
continuou a ser ligeiramente favorável aos projetos.       

Evolução dos projetos, programas e iniciativas de CSS Regional da Ibero-América com  
todos os parceiros. 2007-2019 

Em unidades

GRÁFICO IV.2

Fonte: SEGIB a partir das Agências e Direções Gerais de Cooperação
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A manutenção de um volume de iniciativas de CSS 
Regional acima da centena e a crescente importância 
dos programas, sugerem uma aposta da Ibero-
América nesta modalidade, uma perceção que se 
reafirma quando se evidencia que se está perante 

uma cooperação de longa data, cuja execução 
costuma alargar-se no tempo. De facto, mais de 40% 
dos projetos e de 90% dos programas que estiveram 
em execução em 2019 tiveram início em alguma altura 
anterior a 2018, podendo a data de início retrair-se, 
respetivamente, até 2014 e inclusivamente 2001. 
Um bom exemplo disso é o próprio Programa Ibero-
Americano para o Fortalecimento da Cooperação Sul-
Sul (PIFCSS), aprovado em 2008, mas cuja atividade se 
iniciou em 2010. O Quadro IV.1 analisa o que ocorreu 
durante esses dez anos a partir do lema comemorativo 
“partilhar capacidades, construir conhecimentos”, 
que reflete a importância da contribuição do 
Programa para os seus países membros. 

 
A Cooperação Sul-Sul dentro 
da Ibero-América encontrou 
uma das suas expressões no 
impulso das 111 iniciativas que 
em 2019 foram executadas 
na modalidade Regional

“Partilhar capacidades, construir conhecimentos”: comemorando o 10º aniversário  
do Programa Ibero-Americano para o Fortalecimento da Cooperação Sul-Sul (PIFCSS)

QUADRO IV.1

A elaboração da primeira edição do 
Relatório da Cooperação Sul-Sul na 
Ibero-América em 2007 mostrou, 
entre outras coisas, a necessidade 
de construir um quadro conceptual 
e metodológico comum para a 
Cooperação Sul-Sul da região, para 
além de reforçar as capacidades 
dos países para a sistematização 
das informações (SEGIB, 2018).

Neste contexto, durante a XVIII 
Cimeira Ibero-Americana de São 
Salvador de 2018, as Agências e 
Direções Gerais de Cooperação 
promoveram a criação do 
Programa Ibero-Americano para 
o Fortalecimento da Cooperação 
Sul-Sul  (PIFCSS), com o objetivo de:

(a) fortalecer as instâncias 
nacionais que coordenam a 
cooperação; (b) promover a 
adoção de posições regionais 
comuns em diversos fóruns 
de diálogo; (c) contribuir 
para o desenvolvimento de 
sistemas de informação, 
monitorização e avaliação; 

e (d) identificar, sistematizar 
e reproduzir boas 
práticas, aprendizagens 
adquiridas e casos de 
sucesso. (SEGIB, 2008)

O Programa iniciou as suas 
atividades em 2010, com a 
instalação na Colômbia da primeira 
unidade técnica. Constituído 
inicialmente por 14 países, o PIFCSS 
foi reunindo apoios na região até 
estar atualmente integrado por 21 
países ibero-americanos. A sua sede 
também se foi alternando, passando 
pelo Uruguai, El Salvador e 
Argentina, país este onde a partir de 
2018 se encontra a unidade técnica 
e que exerce a presidência do seu 
Conselho Intergovernamental. 

Dez anos após o seu lançamento, 
o PIFCSS comemora este décimo 
aniversário sob um lema que 
o define extremamente bem: 
“partilhar capacidades, construir 
conhecimentos”. E pode afirmar-se 
com toda a certeza que os objetivos 
inicialmente definidos foram 

cumpridos. Durante este tempo, o 
PIFCSS contribuiu para fortalecer 
a CSS ibero-americana a partir 
do trabalho desenvolvido a nível 
político e técnico.1 Por sua vez, 
conseguiu ligar de forma virtuosa 
esses dois níveis, já que “as decisões 
tomadas pelos responsáveis de 
cooperação encontram o seu 
correlato no âmbito técnico 
para se concretizarem em 
ações eficazes” e “os problemas 
de natureza técnica que são 
identificados pelos gestores da 
cooperação podem ser canalizados 
até encontrarem a vontade 
política para produzir as soluções 
necessárias” (PIFCSS, 2020).

O Programa conseguiu construir 
visões partilhadas sobre a CSS e 
a CT, elaborar agendas comuns 
de trabalho e posicionar a região 
neste tema a nível internacional 
(um exemplo deste consenso 
político alcançado em alguns temas 
reflete-se nos capítulos 1 dos 
sucessivos relatórios da CSS na 

1 Ver página web do PIFCSS: https://cooperacionsursur.org/ 
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Ibero-América e que são elaborados 
pelos próprios Responsáveis da 
Cooperação Ibero-Americana). 

Ao mesmo tempo, reforçou as 
capacidades dos organismos de 
coordenação da cooperação nos 
países e dotou-os de ferramentas 
para melhorarem a cooperação 
que realizam. A modo de exemplo, 
é de salientar o  Mecanismo 
Estruturado para o Intercâmbio 
de Experiências de CSS (MECSS),2 
que facilitou o fortalecimento 
mútuo de capacidades entre as 
Agências e Direções Gerais de 
Cooperação dos países. Por sua 
vez, em termos de formação, 
nestes 10 anos capacitaram-se mais 
de 1.000 funcionários (PIFCSS, 
2020) e realizaram-se quatro 
edições do “Curso de Cooperação 
Internacional com ênfase na CSS”. 
É também importante mencionar 
que se elaboraram metodologias e 
instrumentos para melhorar a gestão 
da CSS e da CT, entre os quais se 
destacam o Guia de orientação para 
a gestão da cooperação triangular na 
Ibero-América e o Sistema Integrado 
de Dados da Ibero-América sobre 
Cooperação Sul-Sul e Triangular 
(SIDICSS), produtos estes que 
envolveram muitíssimas horas de 
trabalho coletivo. Também em 
matéria de gestão do conhecimento, 

o PIFCSS apoiou a elaboração e 
divulgação das diferentes edições 
do Relatório da CSS na Ibero-
América e publicou 17 documentos 
de trabalho sobre essa questão.  

Para além destes resultados, talvez 
a maior contribuição do Programa 
tenha sido a de aprofundar os laços 
de amizade e confiança entre os 
países da região e, particularmente, a 
de ter criado redes de trabalho entre 
funcionários que desenvolveram 
as suas funções em temas afins e 
reforçado a rede de responsáveis 
de cooperação  (PIFCSS, 2020).

O atual contexto é muito diferente 
daquele em que se criou o PIFCSS e, 
no entanto, o seu objetivo principal, 
que é o de fortalecer a CSS na 
Ibero-América, continua plenamente 
em vigor. Ao contrário do que 
acontecia em 2010, “atualmente 
todos os países ibero-americanos 
institucionalizaram a gestão desta 
modalidade de cooperação e a 
grande maioria transitou para 
um papel dual em matéria de 
cooperação, posicionando-se 
simultaneamente como recetores 
e ofertantes” (PIFCSS, 2020). 
Por sua vez, embora já se tenha 
vindo a analisar no Relatório 
desde o seu início, durante estes 
anos irrompeu com mais força 

a cooperação triangular, uma 
modalidade estreitamente ligada à 
a CSS. Por outro lado, a aprovação 
em 2015 da Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável 
posicionou a CSS como um dos 
meios fundamentais para alcançar 
os objetivos globais. Atualmente, 
estes dois aspetos marcam a missão 
do PIFCSS: fortalecer a CSS e a CT 
na Ibero-América, promovendo 
os seus valores e princípios, em 
sintonia com a obtenção dos ODS. 

Para terminar, é importante 
referir que o Programa constitui 
um exercício de CSS em si 
mesmo, no qual ocorre um 
intercâmbio horizontal de 
experiências e capacidades 
entre países com diferentes 
desafios de desenvolvimento e 
diferentes trajetórias no âmbito 
da cooperação. Num mundo em 
que alguns agentes questionam o 
valor do multilateralismo, o PIFCSS 
demonstrou que era um espaço 
privilegiado “para trocar pontos de 
vista e articular respostas coletivas 
que ultrapassam os esforços 
nacionais” (PIFCSS, 2020) e assim 
melhorar o impacto da cooperação 
que se realiza para alcançar um 
desenvolvimento sustentável e 
igualitário para todas as pessoas. 

2  Ver, por exemplo, o Quadro IV. 2 do Relatório da Cooperação Sul-Sul na Ibero-América 2019 “O PIFCSS e o desenvolvimento de ferramentas 
inovadoras para o fortalecimento institucional da cooperação sul-sul: o caso do mecanismo estruturado para a troca de experiências” 
(SEGIB, 2020, pp. 148-149). 

3  A nuance é dada pela forma como as regiões participam nos possíveis papéis (ofertante, recetor, ambos) da CSS Regional. Na verdade, nas  
inter-regionais, cada região ocupa um papel, ficando claramente diferenciadas; nas iniciativas que são simultaneamente inter- e intrarregionais,  
as várias regiões participam nas iniciativas e além disso tendem a coincidir no exercício do pelo menos algum dos possíveis papéis. 

Fonte: SEGIB a partir da SEGIB (2008), SEGIB (2018), SEGIB (2020), PIFCSS (2020) e página web do PIFCSS:  
https://cooperacionsursur.org/ 

Finalmente, tal como já se referiu, as 113 iniciativas 
de CSS Regional em que os países ibero-americanos 
participaram em 2019 podem por sua vez 
desagregar-se de acordo com a forma como nelas 
participaram tanto a Ibero-América quanto as outras 
regiões em desenvolvimento. Com efeito, e tal 

como se pode observar no Gráfico IV.3, distinguem-se as 
seguintes casuísticas: iniciativas com alcance intrarregional, 
apenas participadas por países ibero-americanos (75); 
iniciativas classificadas como inter-regionais, em que 
participam a Ibero-América e outras regiões e a partir 
de diferentes papéis (2); e iniciativas que podem incluir 
elementos quer intra- quer inter-regionais (36).3



CAPÍTULO IV 115

IV.2.2. Países, organismos e regiões
Um dos valores acrescentados da CSS Regional 
reside na possibilidade de reunir um maior 
número de países para encontrar soluções 
inovadoras para problemas comuns. Mas este valor 
multiplica-se devido a que esses esforços podem 
ser acompanhados por um organismo multilateral, 
em muitas ocasiões, setorialmente especializado. 
A sua participação reforça a cooperação já que 
a dota de um quadro institucional e de regras de 
funcionamento, mas também, ao proporcionar o 
seu conhecimento e experiência num determinado 
âmbito de intervenção. Neste sentido, o Plano de 
Ação da Cimeira da CELAC, realizada em Havana 
em 2014, já apelava para uma CSS que “mediante a 
articulação das instâncias de cooperação existentes, 
a nível regional e sub-regional” contribuísse para “a 
redução das assimetrias regionais e das lacunas do 
desenvolvimento nacional e para a promoção do 
desenvolvimento sustentável” (FAO, 2014, p.1). 

O interesse em saber mais acerca da Cooperação 
Sul-Sul que teve lugar na Ibero-América em 2019 
a partir desta perspetiva regional, aprofundando 
o papel da própria região como unidade de ação, 
levou à elaboração dos Gráficos IV.4, IV.5 e IV.6. 
Os dois primeiros ilustram, respetivamente, sobre 
a intensidade de participação dos países ibero-
americanos e dos organismos multilaterais nas 
111 iniciativas de CSS Regional registadas em 
2019. O terceiro, complementa os anteriores 
mostrando que alianças tenderam a repetir-se com 
maior frequência, para assim identificar que sub-
regiões foram mais ativas na hora de cooperar.  

Fonte: SEGIB a partir das Agências e Direções Gerais de Cooperação

Distribuição das iniciativas de CSS Regional (intra- e inter-regionais) intercambiadas na  
Ibero-América e em conjunto com países em desenvolvimento de outras regiões. 2019 
Em unidades

GRÁFICO IV.3 
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GRÁFICO IV.4

Participação dos países ibero-americanos em iniciativas de CSS Regional. 2019

Em unidades

Total geral: 111
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44,1%
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51,4% 50,5% 48,6%52,3%

55,0%57,7%58,6% 52,3%

Legenda. Intervalos de intensidade, conforme o número de iniciativas de CSS Regional em que cada país participou em 2019

22,5% 22,5% 9,9%17,1% 3,6%

27,9%39,6%39,6%44,1%

Fonte: SEGIB a partir das Agências e Direções Gerais de Cooperação

60 ou mais Entre 50 e 59 Entre 40 e 49 Entre 20 e 39 Menos de 20 Não se registam iniciativas
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Com efeito, e tal como se pode observar no 
Gráfico IV.4, elaborado a partir de um mapa que 
associa a cada país uma cor conforme o seu grau 
de participação nas iniciativas de CSS Regional de 
2019, houve sete países especialmente ativos na CSS 
Regional de 2019: tratou-se, por um lado, da Costa 
Rica, Panamá e México, no centro do continente 
e, por outro lado, da Colômbia, Argentina, Brasil e 
Uruguai, na parte Sul. Todos eles participaram em 
pelo menos metade dos 111 programas e projetos 
mantidos em execução ao longo de 2019. De facto, o 
intervalo de valores oscilou entre as 56 iniciativas do 
Uruguai e o máximo de 65 registado pela Costa Rica.

Entretanto, outros sete países também foram 
consideravelmente ativos, participando em cada 
um dos casos em cerca de cinquenta programas e 
projetos de CSS Regional. Destacam-se aqui de novo 
os países centro-americanos e caribenhos (Guatemala, 
Honduras, El Salvador e República Dominicana) e da 
América do Sul (Peru, Chile e Paraguai). Seguiram-se 
de muito perto a Nicarágua e o Equador, presentes 
em cerca de 45 iniciativas. Os outros seis países 
(Bolívia, Cuba e Venezuela a par dos três da Península 
Ibérica, Espanha, Portugal e Andorra) mantiveram 
uma presença relativa menor, que mesmo assim 
oscilou entre os 4 programas e projetos de Andorra e 
os mais de 30 da Bolívia. De qualquer modo, tal como 
se pode observar, todos os países ibero-americanos, 
sem exceção, participaram nesta cooperação. 

Por sua vez, o Gráfico IV.5 mostra o grau de 
participação dos mais de 40 organismos multilaterais 
que acompanharam a CSS Regional de 2019, 
apresentados de forma individual (MERCOSUL, UE e 
BID, por exemplo) ou agrupados no Sistema ao qual 
pertencem (Ibero-Americano, Centro-Americano, 
Interamericano e das Nações Unidas). Tal como já se 
referiu, este dado é muito importante para a CSS, 
não só pela institucionalidade que proporciona, mas 
também pela forma como “os diferentes esquemas 
de integração regional (…) e sub-regional” contribuem 
para somar e “reunir esforços capazes de enfrentar 
os problemas do desenvolvimento” (FAO, 2014, p.2).

Assim, e tal como se pode ver no Gráfico IV.5, os 
organismos do Sistema Ibero-Americano participaram 
num total de 25 iniciativas de CSS Regional, 
equivalentes a 22,5% das totais. Em todas essas 
ocasiões, a instituição participante foi a própria 
SEGIB, que além disso em duas delas foi acompanhada 
pela Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) 
e pela Organização Ibero-Americana de Segurança 
Social (OISS), respetivamente especializadas em 
educação e segurança social. Seguiram-se de perto 
os organismos do Sistema Centro-Americano, 
presentes em praticamente uma em cada cinco das 
iniciativas mantidas em execução ao longo de 2019. 
Em geral, esta cooperação justifica-se pelo grande 
envolvimento do SICA, a segunda instituição com 
maior participação na CSS Regional de 2019 (20 
iniciativas) e a mais ativa (até 82 programas e projetos) 
caso a série temporal se alargue aos anos 2006-2019.  

Houve sete países especialmente 
ativos na CSS Regional de 2019: 
a Costa Rica, Panamá e México, 
no centro do continente, e a 
Colômbia, Argentina, Brasil 
e Uruguai, na parte Sul
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Participação dos organismos multilaterais nas iniciativas de CSS Regional. 2019
Em percentagem

GRÁFICO IV.5

Nota metodológica: Para cada um dos organismos (tanto de forma individual como quando se agrupam com os do sistema ao qual 
pertencem) contabiliza-se o número de iniciativas em que cada um deles participa e o seu peso sobre o total. Neste sentido, e dado 
que numa mesma iniciativa podem participar simultaneamente vários organismos, na série do gráfico há iniciativas contabilizadas 
várias vezes. Isto significa que as percentagens associadas a cada organismo e/ou grupo não se podem agregar e, em nenhum caso, 
o total pode alcançar 100%. 
Fonte: SEGIB a partir das Agências e Direções Gerais de Cooperação  
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Em terceiro lugar, é de salientar o papel 
desempenhado pelos organismos que fazem 
parte (ou se consideram conexos) do Sistema das 
Nações Unidas,4 presentes em 17,1% das iniciativas. 
Na realidade, trata-se de cerca de outros vinte 
programas e projetos distribuídos entre um máximo 
de sete organismos diferentes, entre os quais são de 
destacar a CEPAL (5), FAO (4), OIT (3) e Programa 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 
(3) e as intervenções mais pontuais da UNESCO (2), 
Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola 

(FIDA) (1) e Organização das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento Industrial (ONUDI) (1). 

Entretanto, o MERCOSUL emergiu como um 
agente regional muito poderoso, tal como sugere 
o facto de em 2019 ter acompanhado os seus 
países membros num total de 13 iniciativas de 
CSS Regional. Uma participação pouco menor 
registaram as instituições que integram o Sistema 
Interamericano, o qual participou através do Instituto 
Interamericano de Cooperação para a Agricultura 
(IICA) (3 iniciativas), a OEA (3) e a OPS (2).5

4  Um organismo conexo é, por exemplo, o Organismo Internacional de Energia Atómica (OIEA). Para conhecer a estrutura completa de quem  
é quem no sistema da ONU, ver https://www.un.org/en/pdfs/un_system_chart.pdf

5  Segundo consta na sua própria página web, “a Organização Pan-Americana da Saúde (OPS) utiliza dois “chapéus” institucionais: é a agência 
especializada em saúde do Sistema Interamericano e funciona como escritório regional para as Américas da Organização Mundial da Saúde (OMS)” 
(https://www.paho.org/es/quienes-somos). Neste sentido, e para efeitos da análise que se está a realizar, tomou-se a decisão de incluir a OPS 
dentro do Sistema Interamericano, independentemente do seu papel como escritório regional da OMS.
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O BID, os bens públicos globais e o desenvolvimento dos sistemas de informação  
QUADRO IV.2

Contar com sistemas de informação 
sólidos, fiáveis e integrados é 
um elemento fundamental para 
fortalecer as políticas públicas. A 
política de cooperação não é alheia 
a esta máxima. Dispor de dados 
adequados, não só é fundamental 
para a tomada de decisões, mas 
também para prestar contas à 
cidadania sobre a gestão pública. 

Os países da Ibero-América têm 
diferentes capacidades para 
sistematizar a informação da 
cooperação internacional em que 
participam. Alguns têm sistemas de 
longa data, outros, sistemas mais 
recentes, e uns poucos ainda não 
possuem este tipo de ferramentas. 
Por sua vez, alguns sistemas 
nacionais, constituídos há anos, 
defrontam-se com novos desafios, 
tais como integrar num único espaço 
a cooperação que o país recebe e 
oferece e as diferentes modalidades 
de cooperação em que participa 
(entre outras, tradicional, Sul-Sul, 
Triangular), ou registar todas as 
iniciativas realizadas pelas instituições 
setoriais e locais e não só as geridas 
pela principal entidade de cooperação. 

Para elaborar este “Relatório da 
Cooperação Sul-Sul na Ibero-
América” é imprescindível contar com 
informações de qualidade. Por isso, há 
mais de uma década que a SEGIB, com 
o apoio do Programa Ibero-Americano 
para o Fortalecimento da Cooperação 
Sul-Sul (PIFCSS), tem vindo a trabalhar 
no reforço das capacidades de registo 
dos países. O PIFCSS tornou-se um 
espaço de frutuoso intercâmbio 
técnico de boas práticas sobre esta 
matéria, centrado logicamente 
na Cooperação Sul-Sul, mas cujas 
aprendizagens também se podem 
aplicar às restantes modalidades 
de cooperação em que os países da 
Ibero-América estão envolvidos. 

Tal foi o crescimento desta área na 
região nos últimos anos que em 2015 
se colocou em funcionamento a 
primeira plataforma integral de dados 
online sobre Cooperação Sul-Sul, o 
nosso “Sistema Integrado de Dados 
da Ibero-América sobre Cooperação 
Sul-Sul e Triangular” (SIDICSS), que 
é periodicamente alimentada pelos 
países e proporciona os dados com 
que se elabora o presente Relatório.

Neste contexto de fortalecimento 
de capacidades, surgiu o projeto 
“Sistema de Informação para a 
Cooperação Internacional (SICI)”, 
apresentado pelo Chile, Costa 
Rica e Panamá ao concurso “Bens 
Públicos Regionais” do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento 
(BID). Com ele, os países procuram 
obter dados atualizados, em devido 
tempo e de qualidade, sobre a 
cooperação internacional na que 
participam. Mas isso exige unificar e 
encontrar critérios mínimos comuns 
para a informação a registar. 

Desta forma, trata-se de melhorar 
o diálogo e a articulação entre os 
agentes para a tomada de decisões.1 
Por sua vez, o software contribuirá 
para o conhecimento e a transparência 
na gestão dos recursos da cooperação 
internacional. Está previsto que 
no futuro a iniciativa se possa 
alargar a outros países da região.

As instituições participantes são o 
Ministério das Relações Exteriores do 
Panamá, o Ministério da Planificação 
Nacional e Política Económica da 
Costa Rica e a Agência Chilena 
de Cooperação Internacional 
para o Desenvolvimento (AGCID), 
que funciona como entidade 
executora e administradora 
dos recursos do projeto. 

Antes da configuração do Sistema, 
o projeto realizou um estudo para 
identificar boas práticas de registos 
nacionais de informação sobre 
cooperação internacional que, para 
além do SIDICSS, incluiu os três 
países participantes e outros seis de 
dentro e fora da região (Colômbia, 
El Salvador, México, Uruguai, 
Espanha e França). O levantamento 
englobou aspetos tais como o apoio 
regulamentar para a atualização das 
informações, o modelo de dados 
e as estratégias tecnológicas. Em 
meados de 2020, os resultados foram 
partilhados com agentes nacionais 
e regionais. Daí se depreendem 
uma série de recomendações, que 
serviram de base para a configuração 
do Sistema de Informação da 
Cooperação Internacional (Guadatel 
e Track, Workshop“Estudo de 
registos nacionais”, comunicação do 
evento, 19 de junho de 2020).  

O projeto foi assinado em maio 
de 2017 e ainda se encontra 
em execução. Conta com uma 
contribuição do BID de 500.000 
dólares a cargo da Facilidade para a 
Promoção de Bens Públicos Regionais, 
aos que se acrescentam contribuições 
locais até alcançar 786.000 dólares 
de orçamento (BID, 2017, p.3). 

A Facilidade destina-se a apoiar os 
processos de criação de bens públicos 
regionais que tenham elevado impacto 
potencial para o desenvolvimento 
e efeitos significativos num grande 
número de países (BID, 2017). Surge 
do entendimento de que os países da 
América Latina e do Caribe partilham 
desafios e oportunidades, e que 
em numerosas ocasiões podem ser 
abordados de forma mais eficiente e 
eficaz através de uma ação conjunta 
e da cooperação regional (BID, s.f.).  

1  Para mais informações, ver a ficha do projeto disponível na página web da AGCID: 
https://www.agci.cl/images/Insumos_IMG/cooperacion/proyectos/desnac/BID/BID%20%20SICI.docx

Fonte: SEGIB a partir das páginas web da AGCID: https://www.agci.cl/ e do BID: https://www.iadb.org/es, BID (2017) e Guadaltel 
e Track (2020) 
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Por sua vez, o BID (instituição que, embora tenha 
surgido no espaço interamericano, não faz parte 
integrante dele) e a UE, acompanharam os países em 
respetivamente 6,3% das iniciativas de CSS Regional 
de 2019. Outros 8 organismos participaram de 
forma pontual, oscilando a sua presença entre uma 
(Associação dos Estados do Caribe (AEC), Comissão 
Permanente do Pacífico Sul (CPPS), Organização 
Latino-Americana de Energia (OLADE) e União de 
Nações Sul-Americanas (UNASUL) e até 4 iniciativas 
(caso do Fundo Mundial para o Meio Ambiente 
(FMAM)). Neste sentido, e para ilustrar o trabalho 
apoiado por estes organismos, elaborou-se o Quadro 
IV.2, relativo a um projeto no qual o BID acompanhou 
o Chile, a Costa Rica e o Panamá na construção de 
um bem público global, tal como o seu sistema de 
informações de cooperação para o desenvolvimento. 

Finalmente, quando se leva em conta que países 
e organismos multilaterais participaram nesta 
cooperação e com que intensidade, entende-se 
melhor quais foram as associações que com mais 
frequência se repetiram e, em suma, que sub-regiões 
participaram mais ativamente, como unidade, na 
CSS Regional de 2019. Este tipo de informações 
são precisamente as que se depreendem do 
Gráfico IV.6. Trata-se de um mapa de calor que 
distribui os 22 países ibero-americanos na vertical 
e na horizontal da matriz resultante. A ordem (a 
mesma nos dois casos) situa os países conforme o 
seu padrão de relacionamento com os restantes 
possíveis parceiros. Para além disso, a cor associada 
a cada célula aumenta de intensidade conforme o 
número de iniciativas em que cada par de parceiros 
coincide, tal como se especifica na legenda.

Assim, e tal como se pode observar no Gráfico 
IV.6, dois grupos de países tenderam a associar-se 
de forma preferencial para promover iniciativas 
de CSS Regional. Trata-se, por um lado, dos países 
centro-americanos e da República Dominicana, 
México e Colômbia (os dois últimos com um grau 
de coincidência ligeiramente inferior aos do resto 
do grupo); e por outro lado, dos países situados 
mais ao Sul do continente (Argentina, Brasil, 
Paraguai, Chile, Uruguai, Equador e Peru), com a 
única exceção da Bolívia. De facto, entre estes 
últimos a aliança mais frequente estabeleceu-se 
entre aqueles que por sua vez integram o Cone Sul 
(Argentina, Brasil, Paraguai e Paraguai e Uruguai).

Também se identificam cruzamentos extremamente 
intensos entre esses dois blocos de países e, em 
especial, entre a Nicarágua, Honduras e El Salvador 
e os países do Cone Sul, por um lado; e entre a 
Colômbia e México e o bloco integrado pelo Equador, 
Peru, Chile e Argentina, por outro. Entretanto, os 
três países da Península Ibérica e a Bolívia, Cuba e 
Venezuela registaram um grau de associação menor, 
coerente com o facto de serem os que também 
tiveram uma participação relativamente inferior no 
conjunto das iniciativas de CSS Regional de 2019.

Os resultados apresentados no Gráfico IV.6 são 
consequentes com o que vimos anteriormente. 
Neste sentido, é fácil visualizar a intensa atividade 
de algumas das sub-regiões que integram a Ibero-
América, em especial das que se constituíram em 
torno do centro e sul do continente americano, 
também com forte presença dos organismos 
multilaterais de que estes países são membros 
(caso do SICA e MERCOSUL). No entanto, 
visualmente fica esbatido o papel das regiões mais 
vastas, tais como a Ibero- e a Interamericana, 
cujas atividades tendem a afetar de forma mais 
homogénea todos os países que as integram. 

Tal como já se mencionou no início deste capítulo, 
em 36 destas iniciativas de CSS Regional, também 
participaram países do Caribe não Ibero-Americano, 
que juntaram as suas forças aos ibero-americanos 
para encontrar soluções inovadoras para problemas 
comuns. Um exemplo de como e por que motivo 
isto ocorreu, refere-se aos projetos de cooperação 
que foram surgindo em torno da procura de uma 
gestão sustentável para os recursos hídricos da 
Amazónia. Nestes projetos concentraram-se os 
esforços, pelo lado ibero-americano, da Bolívia, 
Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela e, por 
outro lado, da Guiana e Suriname, os quais por sua 
vez foram acompanhados por um organismo sub-
regional especializado, a Organização do Tratado 
de Cooperação Amazónica (OTCA). O Quadro 
IV.3 resume estas interessantes experiências.
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Cooperação Sul-Sul para uma gestão sustentável dos recursos hídricos  
da Bacia Amazónica

QUADRO IV.3

A Bacia Amazónica é a rede 
hidrográfica mais extensa do mundo; 
equivale a 44% da área terrestre 
da América do Sul. Em termos de 
volume, esta Bacia descarrega 
no oceano 70% da água doce da 
América Latina e quase 20% da 
mundial (Agência Nacional do 
Águas do Brasil - ANA, 2017). É 
o único sistema hidrológico que 
atravessa as fronteiras nacionais 
de oito países (OTCA, 2018a).

No contexto da Organização 
do Tratado de Cooperação 
Amazónica (OTCA) – organismo 
intergovernamental criado em 1978 
–, destacam-se pela sua contribuição 
para o desenvolvimento sustentável 
duas iniciativas de Cooperação Sul-
Sul Regional de gestão dos recursos 
hídricos: o Projeto Amazonas e o 
chamado Projeto GEF Amazonas. 

O Projeto Amazonas: A Ação Regional 
na Área dos Recursos Hídricos, que 
já se encontra na sua segunda fase 
(OTCA, 2018), tem por objetivo 
fortalecer a gestão sustentável 
dos recursos hídricos e promover 
a integração e a cooperação 
técnica entre os países amazónicos 
neste tema. Pretende reforçar 
as capacidades das instituições 
responsáveis por esta questão nos 
países membros da OTCA. Entre 
outras coisas, procura fortalecer os 
sistemas de informação e constituir 
uma rede regional de monitorização. 

Na primeira fase (2012-2017), 
realizaram-se progressos na 
integração e disponibilidade de 
dados hidrometeorológicos e da 
qualidade da água (ANA, 2017). 
Na segunda, ainda em execução, 
espera-se, entre outros, prosseguir 
os trabalhos nesta linha, bem como 
difundir os conhecimentos sobre a 
realidade amazónica e aperfeiçoar a 
capacidade técnica das instituições 
responsáveis pela gestão dos 
recursos hídricos dos países.

O projeto é uma iniciativa da Agência 
Nacional de Águas do Brasil e da 
Agência Brasileira de Cooperação 
e é executado pela OTCA com as 
agências nacionais de água dos 
seus países membros (Bolívia, 
Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, 
Peru, Suriname e Venezuela). 

Por sua vez, no quadro do mesmo 
organismo e com o envolvimento 
dos mesmos países, entre 2012 
e 2018 desenvolveu-se o projeto 
Gestão integrada e sustentável dos 
recursos hídricos transfronteiriços da 
bacia do rio Amazonas considerando 
a variabilidade e a mudança climática 
(também conhecido por Projeto 
GEF Amazonas) (OTCA, 2016). Na 
mesma linha do anterior, procurou-se 
a proteção e gestão sustentável 
dos recursos hídricos da bacia 
Amazónica - incluindo as águas 
subterrâneas - face à mudança 
climática, através de “fortalecer o 
quadro institucional para a planificação 
e execução de atividades estratégicas 
concertadas” (OTCA, 2016).  

Neste sentido, destacam-se três 
resultados fundamentais alcançados 
pelo projeto: uma visão partilhada 
da Bacia Amazónica (para o que foi 
necessário analisar os contextos 
institucionais e legais de cada um 
dos países e uma vasta investigação 
qualitativa e quantitativa, em 
conjunto com os principais 
agentes da bacia), uma Análise 
de Diagnóstico Transfronteiriça 
Regional (ADT) e um Programa de 
Ações Estratégicas (PAE) (OTCA, 
2016). Transversalmente, salienta-se 
o processo participativo de 
implementação de projetos-piloto, 
estudos, capacitações e workshops 
com mais de 1.170 participantes 
e a produção de dados científicos 
sobre diversos aspetos relacionados 
com esse tema (OTCA, 2016). Em 
concreto, a ADT, realizada a partir 
de um vasto processo de consulta 
(OTCA, 2018a), proporcionou a base 

factual e a análise dos principais 
problemas transfronteiriços, bem 
como dos seus impactos e causas, 
para a definição do PAE (OTCA, 
2018b). Este último, tecnicamente 
aprovado pelos membros da OTCA 
em janeiro de 2016, constituiu um 
marco muito importante, já que se 
trata de uma estratégia conjunta 
e concertada entre os países e 
um instrumento orientador para 
a ação destes e da cooperação 
regional (OTCA, 2018b). Incluiu 
19 ações estratégicas, entre as 
quais se encontra, por exemplo, 
a criação de um Sistema Regional 
de Monitorização da Qualidade da 
água dos rios da Bacia Amazónica, o 
desenvolvimento de um Programa 
para a proteção e uso de águas 
subterrâneas para o abastecimento 
público nesta região, a criação de 
um sistema de prognóstico e alerta 
para fenómenos hidroclimáticos 
extremos (secas e inundações) e o 
estabelecimento de uma Plataforma 
Regional Integrada de Informações 
sobre os Recursos Hídricos da Bacia.

Finalmente, o projeto produziu 
um Atlas de Vulnerabilidade 
Hidroclimática, fortaleceu a 
capacidade de adaptação e 
resposta dos governos locais 
face a fenómenos extremos e 
desenvolveu um Sistema Integrado 
de Informação (SII) dos recursos 
hídricos transfronteiriços da bacia 
Amazónica (OTCA, 2016). Como 
exemplo de inovação, destaca-se 
que o projeto fomentou o uso 
coordenado das águas superficiais 
e subterrâneas nos centros 
urbanos de Leticia (Colômbia) e 
Tabatinga (Brasil), cidades que 
partilham o mesmo aquífero.

O projeto foi financiado pelo GEF, 
com contribuições dos países e de 
outros doadores, implementado 
pelo Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente 
e executado pela OTCA. 

Fonte: SEGIB a partir da ANA (2017), OTCA (2018a) e (2018b), e página web da OTCA: http://www.otca-oficial.info/home 
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Intensidade da relação entre países ibero-americanos, conforme o número de iniciativas 
de CSS Regional nas quais cada par de parceiros coincide. 2019
Em unidades

GRÁFICO IV.6

Legenda: Intervalos de intensidade, conforme o número de iniciativas de CSS Regional nas quais cada par de países coincidiu em 2019. 

De 35 a 55 De 24 a 34 De 18 a 23 De 11 a 17 De 0 a 10

Nota metodológica: A atribuição dos intervalos de valor e das cores corresponde à distribuição por quintis que vai  
do número mínimo de iniciativas em que um par de parceiros pode coincidir (0) até ao máximo registado em 2019 (55).  

Fonte: SEGIB a partir das Agências e Direções Gerais de Cooperação
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IV.2.3. Problemas comuns, 
soluções partilhadas 
A concertação de esforços dos países da Ibero-
América através da CSS Regional de 2019 permitiu 
aos países avançar para soluções partilhadas que 
promovam a superação de problemas comuns, 
alcançando simultaneamente um desenvolvimento 
mais sustentável. Para saber com mais pormenor 
quais foram estes progressos, a presente secção 
identifica tanto as capacidades que se fortaleceram 
quanto os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável para os quais puderam contribuir. 

Assim, o Gráfico IV.7 distribui as 111 iniciativas 
de CSS Regional mantidas em execução na Ibero-
América em 2019, conforme o setor de atividade 
e o âmbito de intervenção. Tal como se pode ver, 
três em cada quatro orientaram-se para reforçar 
questões relacionadas com os seguintes âmbitos: 
Ambiente (mais de 20% do total das iniciativas 
de 2019); Social e Infraestruturas e Serviços 

Económicos (cerca de 19% em cada caso); e o 
heterogéneo Outros âmbitos (com uns destacados 
17,1%). Completaram os restantes 25%, as iniciativas 
orientadas para o Fortalecimento Institucional (14,4%) 
e os Setores de Produção (praticamente 10%). 

Por sua vez, esta distribuição foi determinada pelos 
pesos relativos registados pelos setores de atividade 
em torno dos quais cada um dos âmbitos se define. 
Neste sentido, e tal como se pode observar no Gráfico 
IV.7, o facto de que uma em cada cinco iniciativas 
visasse o ambiente, justifica-se, em proporções 
praticamente iguais, pelos programas e projetos 
que pretenderam fortalecer tanto o Ambiente 
quanto a Gestão de catástrofes. Combinam-se neste 
caso iniciativas dedicadas à luta contra a mudança 
climática; ao fortalecimento da gestão de riscos 
face a este fenómeno e a aumentar a resiliência 
perante os seus efeitos mais perniciosos, tais como 
as secas, incêndios e inundações; à gestão integral 
de diferentes tipos de resíduos e, dentro destes, 
dos denominados Poluentes Orgânicos Persistentes 

Distribuição das iniciativas de CSS Regional, conforme o setor de atividade e âmbito  
de intervenção. 2019
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(POP); e a tudo o que respeita à conservação da 
biodiversidade e, neste contexto, das espécies de 
fauna e flora ameaçadas pelo comércio. Tendo 
em conta a natureza deste tipo de cooperação, os 
países que se juntam tendem a partilhar um traço 
topográfico, geográfico e inclusive climático, pelo 
que habitualmente se trata de ações focalizadas 
em sub-regiões concretas, tais como a América 
Central, Mesoamérica, Caribe, Amazónia ou Pacífico 
Sudeste, para mencionar apenas alguns exemplos.

Por sua vez, tanto o âmbito Social quanto o das 
Infraestruturas e Serviços Económicos, encontram-se 
substancialmente diversificados em termos setoriais. 
Na realidade, em matéria Social, destacaram-se os 
programas e projetos dedicados à Educação (7,2%) 
e à Saúde (6,3%), e com um caráter mais pontual, 
os relativos ao Abastecimento e saneamento de água 
e a Outros serviços e políticas sociais (2,7% em cada 
caso). Trata-se de uma cooperação maioritariamente 
orientada para promover a mobilidade académica 
de estudantes, a formação de docentes e a 
universalização de uma educação que deve ser 
inclusiva. A experiência acumulada em matéria 
sanitária também é muito diversa e pode, sem 
dúvida, contribuir para a resposta que a região deve 
dar ao desafio da COVID-19: inclui iniciativas para 
fortalecer o sistema de saúde pública, desenvolver 
novas aplicações de biotecnologia, regulamentar a 
produção e o mercado de medicamentos e promover 
um plano de emergência para outra epidemia, 
tal como a da SIDA. Finalmente, salienta-se a 
cooperação dedicada à gestão dos recursos hídricos 
e da qualidade da água, especialmente na Bacia 
Amazónica, bem como ao saneamento urbano.

Entretanto, praticamente metade da cooperação que 
apoiou a produção das melhores Infraestruturas e 
Serviços Económicos justifica-se pelo grande peso 
relativo do setor dos Transportes e armazenamento 
(9,0% das iniciativas de CSS Regional de 2019). 
Destacam-se aqui o recentemente aprovado 
Programa Ibero-Americano de Segurança Rodoviária, 
bem como as cinco iniciativas fomentadas no 
quadro do Fundo para a Convergência Estrutural 
(FOCEM)  do MERCOSUL para a reabilitação de 

troços de estradas e vias férreas que ligam os 
seus países membros. Completam este âmbito, as 
iniciativas orientadas para a promoção de Energia 
renovável e para o seu uso racional e eficiente. 

No entanto, no heterogéneo Outros âmbitos, 
encontra-se o setor com maior peso relativo de 
2019: o da Cultura, que justifica 14,4% dos 111 
registos finais. Influenciam para isso as 13 iniciativas 
de cooperação impulsionadas no espaço ibero-
americano para fortalecer, entre outras, as artes 
cénicas e audiovisuais, a música, a proteção e 
digitalização de arquivos históricos e diplomáticos, 
e as bibliotecas, para mencionar apenas algumas. 
Embora o trabalho sobre o Género seja ainda residual, 
é de salientar aqui, pelas diferentes componentes 
de vulnerabilidade que tenta enfrentar, a estratégia 
promovida no contexto do MERCOSUL para 
favorecer o acesso das mulheres afrodescendentes 
e indígenas ao desenvolvimento sustentável.

Finalmente, as experiências nos setores do 
Fortalecimento das instituições e políticas públicas, 
Agropecuário (8,1% das iniciativas em cada caso) 
e Desenvolvimento legal e judicial e dos DH (uns 
menores 3,6%), justificaram grande parte do que 
ocorreu com os últimos 25% das iniciativas de 
2019, distribuídas em torno do Fortalecimento 
Institucional e dos Setores de Produção. A este 
propósito, salientam-se os esforços concertados 
para fortalecer os sistemas estatísticos e de gestão 
da informação (alguns aplicados à cooperação para 
o desenvolvimento); a melhoria da planificação 
e gestão do âmbito local e urbano; o fomento da 
segurança alimentar; e a melhoria genética de 
culturas tradicionais, tais como a batata, trigo, café 
e soja. Também se destacaram as experiências 
que, numa perspetiva de direitos, tentaram fazer 
avançar uma maior inclusão social. Um bom 
exemplo disto é o novo Programa Ibero-Americano 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
cuja trajetória se apresenta no Quadro IV.4. 

O panorama descrito para 2019 apresenta, no 
entanto, alterações significativas relativamente ao 
registado há apenas uma década, o que sugere uma 
modificação de prioridades no conjunto da região. 
Com efeito, os Gráficos IV.8 e IV.9 mostram qual 
foi a variação registada na importância relativa dos 
diferentes âmbitos de intervenção e setores de 
atividade no total das iniciativas de CSS Regional 
realizadas na Ibero-América nos anos 2010 e 
2019. Ao compará-los, constata-se um progressivo 
deslocamento da cooperação orientada para o 
âmbito Social (que mesmo assim se mantém muito 

 
A experiência acumulada em 
matéria sanitária é muito diversa 
e pode, sem dúvida, contribuir 
para a resposta que a região deve 
dar ao desafio da COVID-19
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 A Ibero-América une-se pelos direitos das pessoas com deficiência 
QUADRO IV.4

Conforme se depreende das 
últimas informações disponíveis 
(CEPAL, 2013), 12% da população 
da América Latina tem alguma 
deficiência. A prevalência é 
mais elevada nas mulheres e 
noutros coletivos em situação de 
vulnerabilidade sob o ponto de 
vista económico e social (meninos 
e meninas, idosos, habitantes 
de zonas rurais, povos indígenas 
e afrodescendentes e pessoas 
com menos rendimentos). 

De igual forma, e embora nos 
últimos anos se tenham verificado 
progressos a nível regulamentar 
na proteção das pessoas com 
deficiência, a maior parte delas 
continua excluída da vida política, 
económica e social. Pelo menos 
isso é o que sugere que os índices 
de alfabetização, escolarização, 
acesso ao mercado de trabalho, 
salários e indicadores de saúde 
sejam sensivelmente inferiores 
aos do resto da população, ao 
mesmo tempo que os relativos 
à incidência da pobreza sejam 
superiores (SEGIB, 2018). 

Tudo isto dá uma ideia da dimensão 
do problema na região, face ao 
qual a Ibero-América não se tem 
mostrado indiferente, tal como se 
encontra registado, há quase duas 
décadas, nas sucessivas declarações 
das Cimeiras de Chefes de Estado 
e de Governo. De entre os seus 
principais êxitos, são de salientar 
o reconhecimento da necessidade 
de integrar a perspetiva de 
deficiência de forma transversal 
a fim de garantir a inclusão e 
proteção social (Panamá, 2013), e 
o mandato à SEGIB e OISS, com 
base na experiência acumulada, 
para preparar uma iniciativa ou 

programa sobre os direitos das 
pessoas com deficiência (Programa 
de Ação, ponto A.3, Cartagena 
das Índias, Colômbia, 2016),1 
embrião do programa que aqui 
se apresenta (SEGIB, 2016).

No fim de 2017 e início de 2018, 
trabalhou-se na formulação do 
programa encomendado juntamente 
com as autoridades nacionais de 
deficiência dos países promotores. 
Para tal, contou-se com o apoio 
de destacados peritos das áreas 
das políticas públicas, academia e 
organismos internacionais, e com 
a assessoria técnica especializada 
da Organização Nacional de 
Cegos de Espanha (ONCE).

O Programa Ibero-Americano 
sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência foi finalmente aprovado 
na XXVI Cimeira Ibero-Americana 
de Chefes de Estado e de Governo, 
realizada em La Antigua Guatemala 
em novembro de 2018 e iniciou as 
suas atividades em 2019. Fazem 
atualmente parte do Programa: 
Andorra, Argentina, Chile, Costa 
Rica, Equador, Espanha, Guatemala, 
México, República Dominicana e 
Uruguai, tendo o Paraguai aderido 
em fevereiro de 2021 na qualidade 
de convidado. Todos trabalham em 
conjunto no sentido de contribuir 
para a inclusão das pessoas com 
deficiência na vida económica 
e social, promovendo políticas 
que garantam o pleno usufruto 
e exercício dos seus direitos de 
acordo com a Convenção das 
Nações Unidas sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência 
(CDPD) e a Agenda 2030. 

1  A OISS lidera desde 2012 o “Programa sobre o Emprego das Pessoas com Deficiência na Ibero-América”, ao qual aderiram 16 países da região. Para 
mais informações, consultar: https://oiss.org/discapacidad/programa-para-el-empleo-de-personas-con-discapacidad/

Fonte: SEGIB a partir da CEPAL (2013), ONU (2007), SEGIB (2018) e página web da OISS: https://oiss.org/

Através, entre outros instrumentos, 
de assistências técnicas entre os 
países participantes, formação, 
trocas de experiências e de recursos 
e identificação de boas práticas, 
o Programa trabalha em torno 
de seis objetivos estratégicos:

1.   [Dados e estatísticas] Consolidar 
um sistema de recompilação 
e gestão de dados sobre as 
pessoas com deficiência. Isto 
não só está em sintonia com 
as disposições da CDPD, 
mas é também fundamental 
para a configurar políticas 
públicas em matéria de 
deficiência e monitorizar 
os progressos dos ODS. 

2.   [Igualdade e não discriminação] 
Garantir o acesso à justiça e 
o reconhecimento igualitário 
perante a lei a todas as 
pessoas com deficiência. 

3.   [Educação] Assegurar o acesso, 
permanência e sucesso de 
um sistema geral de ensino 
inclusivo a todos os níveis 
e respeitador da identidade 
cultural da comunidade surda.

4.   [Emprego e proteção social] 
Garantir o pleno usufruto dos 
direitos laborais e sindicais 
das pessoas com deficiência 
no âmbito público e privado. 

5.   [Empoderamento] Fortalecer 
as organizações de pessoas 
com deficiência.

6.   [Saúde] Garantir o direito das 
pessoas com deficiência à saúde 
e melhorar o acesso aos serviços 
de promoção, prevenção e 
atendimento especializado 
permanente e prioritário.
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Fonte: SEGIB a partir das Agências e Direções Gerais de Cooperação 2010 2019 Alteração

Alteração na participação dos âmbitos de intervenção sobre o total das iniciativas de  
CSS Regional. 2010-2019

GRÁFICO IV.8
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relevante) e para os Setores de Produção (com 
perdas de participação respetivas de 14 e 4,2 pontos 
percentuais), a favor da abordagem de problemas 
relacionados com o Ambiente, as Infraestruturas 
e Serviços Económicos e, em menor medida, os 
Outros âmbitos e o Fortalecimento Institucional. 

Isto reflete-se na promoção de uma cooperação 
que reforça a Gestão de catástrofes (que regista um 
aumento de participação de 5,2 pontos percentuais); 
que procura soluções para problemas estruturais 
no âmbito dos Transportes e armazenamento 
(até 9 pontos de crescimento); e que promove 

Distribuição das iniciativas de CSS Regional, conforme o potencial alinhamento com  
o ODS principal e secundário. 2019

GRÁFICO IV .10
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a Cultura como elemento de coesão (outros 5 
pontos). Simultaneamente, perdem participação 
relativa (quase 7 pontos) as iniciativas dedicadas 
à Educação, que, no entanto, e tal como acontece 
com o conjunto do âmbito Social, continuam a 
representar uma das prioridades da região. 

A análise das capacidades fortalecidas ao longo de 
2019 deve complementar-se com uma outra que 
permita identificar como tudo isto pôde contribuir 
para fazer avançar os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). Para tal, elaborou-se o Gráfico 
IV.10, que distribui as 111 iniciativas de CSS Regional 
em execução na Ibero-América em 2019, conforme 

o ODS principal e o ODS secundário com que 
potencialmente se alinharam. Acresce que o ODS 
principal se atribui a 100% das iniciativas, enquanto 
que o secundário apenas se atribui a 63% delas.

Da sua observação depreende-se que, praticamente 
45% das 111 iniciativas de CSS Regional realizadas 
na Ibero-América durante 2019, apontaram 
para a principal obtenção do ODS 11 Cidades e 
comunidades sustentáveis (visado por 16,2% dos 
programas e projetos), ODS 9 Indústria, inovação 
e infraestruturas e ODS 13 Ação climática (cerca 
de 14% em cada caso). Entretanto, 22,5% puderam 
contribuir para fazer avançar a concretização do 

A cultura como eixo transversal na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável
QUADRO IV.5 

A cultura é um fenómeno complexo 
e multidimensional, tal como 
evidencia a Declaração do México 
sobre as Políticas Culturais de 
1982, que constitui um marco 
conceptual nesta direção: 

No seu sentido mais lato, 
atualmente a cultura pode 
ser considerada como o 
conjunto das características 
distintivas, espirituais, 
materiais, intelectuais e 
afetivas que caracterizam 
uma sociedade ou um 
grupo social. Além disso, 
esta engloba das artes e 
letras aos modos de vida, 
direitos fundamentais do 
ser humano, sistemas de 
valores, tradições e dá ao 
homem capacidade para 
refletir sobre si mesmo. 
É ela que nos torna seres 
especificamente humanos, 
racionais, críticos e 
eticamente comprometidos. 
Através dela discernimos 
os valores e definimos 
opções. Por meio dela o 
homem expressa-se, toma 

consciência de si mesmo, 
reconhece-se como um 
projeto inacabado, põe 
em causa as suas próprias 
realizações, procura 
incansavelmente novas 
significações e cria obras 
que o transcendem. 
(Mundiacult, 1982, p. 1).  

Em consequência, a cultura 
é reconhecida como uma 
ferramenta para a transformação 
individual e social e, por 
conseguinte, como um mecanismo 
transversal para a abordagem 
de problemas relacionados com 
o desenvolvimento. De facto, a 
Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO, 2020) insta a: 

Ancorar a cultura 
em todas as políticas 
de desenvolvimento 
relacionadas com a 
educação, ciências, 
comunicação, saúde, 
ambiente e turismo, 
bem como apoiar o 
desenvolvimento do setor 

cultural através de indústrias 
criativas: assim, ao mesmo 
tempo que contribui para 
reduzir a pobreza, a cultura 
constitui um instrumento 
de coesão social. 

Esta visão lata da cultura e do 
desenvolvimento alinha-se 
com a da Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável. 
E embora não exista um ODS 
específico dedicado à cultura, na 
Agenda 2030 há um reconhecimento 
transversal do seu papel como 
amplificadora das políticas sociais, 
económicas e ambientais e, deste 
modo, como veículo para um 
desenvolvimento sustentável 
que não deixe ninguém para trás. 
Neste sentido, já na introdução 
do documento se faz uma menção 
ao respeito pela diversidade 
cultural, à que se acrescentam as 
referências à cultura realizadas 
no contexto de vários ODS. 

A mais destacada surge no ODS 
11 (Cidades e comunidades 
sustentáveis) e refere-se ao 
património (meta 11.4). Destaca-se 
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ODS 2 Erradicar a fome, ODS 3 Saúde e bem-estar 
e ODS 4 Educação de qualidade. O último terço 
das iniciativas de 2019 alinhou-se com um máximo 
de 10 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
diferentes, sendo o mais destacado o ODS 16 Paz, 
justiça e instituições eficazes. Além disso, tal como 
se pode observar, nenhum programa ou projeto teve 
como ODS principal o de Erradicar a pobreza (ODS 1). 

A importância relativa destes Objetivos mantém 
uma clara correlação positiva com os setores que, 
por sua vez, foram maioritariamente fortalecidos, 
destacando-se as iniciativas de CSS Regional que 
visaram o Ambiente, a Gestão de catástrofes e a 

Cultura. Neste último caso, cabe ainda assinalar que 
a cooperação relativa à Cultura costuma atribuir-se 
ao ODS 11 (o mais destacado) pois este inclui uma 
meta específica sobre património cultural. No 
entanto, o seu potencial como ferramenta para o 
desenvolvimento faz com que o seu tratamento na 
Agenda 2030 seja muito transversal. Por sua vez, essa 
transversalidade (pormenorizadamente contemplada 
no Quadro IV.5) explica que a cooperação na área 
da Cultura possa estar a contribuir para a obtenção 
de outros ODS com caráter secundário, tais como o 
ODS 10 Redução das desigualdades, ODS 8 Trabalho 
digno e crescimento económico e ODS 4 Educação de 
qualidade, todos eles destacados no Gráfico IV.10.

assim a associação entre a cultura 
e as cidades, representadas como 
espaços físicos e simbólicos, 
fundamentais para a conservação 
dos bens materiais e imateriais 
que se encontram ameaçados pela 
mudança climática, conflitos sociais 
e/ou desigualdades económicas. 
No que respeita ao binómio cultura 
e cidades, já em 2013 a UNESCO 
tinha realizado progressos 
significativos no Congresso Situar 
a cultura no centro das políticas 
de desenvolvimento sustentável:

[…] reafirmamos o potencial 
da cultura como motor 
de desenvolvimento 
sustentável, através das 
contribuições específicas 
que pode fazer, como 
capital do conhecimento 
e setor de atividade, para 
o desenvolvimento social, 
cultural e económico 
inclusivo, a harmonia, a 
sustentabilidade ambiental, 
a paz e a segurança. 
(UNESCO, 2013, p.6)

O mesmo aconteceu na 
Conferência Habitat III 
de 2016, onde se adotou 

a Nova Agenda Urbana 
das Nações Unidas e que 
se tornou no roteiro para 
orientar o desenvolvimento 
urbano sustentável e 
transformar as cidades do 
mundo nos próximos 20 
anos (UNESCO, 2020). 

Por sua vez, o ODS 4 (Educação 
de qualidade), especificamente 
na sua meta 4.7 propõe que até 
2030 todos os alunos possam 
adquirir os conhecimentos 
teóricos e práticos necessários 
para promover o desenvolvimento 
sustentável, entre outras coisas, 
através de uma cultura de paz 
e da valorização da diversidade 
cultural e da contribuição da 
cultura para o desenvolvimento. 

Por outro lado, Hosagrafar (2017, 
p. 12) refere que “o turismo 
cultural representa 40% das 
receitas turísticas mundiais”, o 
que tem efeitos positivos em 
termos laborais e económicos. A 
partir desta perspetiva, a cultura 
pode relacionar-se com o ODS 
8 (Trabalho digno e crescimento 
económico) e ODS 12 (Padrões de 
consumo e produção responsáveis), 

especificamente com as suas metas 
8.9 e 12.b, que ligam a promoção 
do turismo ao fortalecimento da 
cultura. A potencial contribuição 
destes ODS também se pode dar 
através do impacto da cultura na 
promoção de indústrias criativas.

A Ibero-América não é alheia a 
esta discussão e a Secretaria-
Geral Ibero-Americana (SEGIB) 
está atualmente a trabalhar 
na Estratégia de Cultura e 
Desenvolvimento Sustentável, 
através da qual se realiza um 
exercício de transversalidade da 
cultura tendo em conta as metas 
da Agenda 2030 na perspetiva 
ibero-americana. Por outro lado, 
e em parceria com o Fundo para 
o Desenvolvimento dos Povos 
Indígenas da América Latina e do 
Caribe (FILAC), está-se a trabalhar 
na criação do Instituto Ibero-
Americano de Línguas Indígenas, 
cujo objetivo é preservar e proteger 
o património representado pelas 
línguas indígenas faladas na 
América Latina, principalmente 
pelas que se encontram em 
risco de desaparecer. 

Fonte: SEGIB a partir de Hosagrahar (2017), MUNDIACULT (1982), ONU (2015), UNESCO (2013) (2020) e da Agências  
e Direções Gerais de Cooperação. 
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No entanto, a cooperação no âmbito da Cultura 
apenas explica uma parte da importância que 
o ODS 10 Redução das desigualdades tem, por 
exemplo, como Objetivo secundário (11 iniciativas). 
Outra grande parte é determinada pela CSS 
Regional, que principalmente contribuiu para 
fazer avançar o ODS 3 Saúde e bem-estar e ODS 
4 Educação de qualidade, ambos essenciais para 
garantir o acesso a direitos básicos, bem como 
para a construção de uma sociedade mais justa.

Finalmente, e numa perspetiva secundária, o 
ODS 17 Parcerias para a implementação dos 
Objetivos também emergiu com força (outras 11 
iniciativas). Trata-se de outro ODS muito transversal, 
que acompanha Objetivos principais diversos, 
entre os quais se destacam o ODS 5 Igualdade de 
género e ODS 13 Ação climática. Nestes casos, a 
ligação com o ODS 17 estabelece-se, por exemplo, 
através da construção de sistemas de informação 
e estatística aplicados aos seus respetivos temas. 
Como resultado, fomenta-se a produção e uma 
melhor gestão do conhecimento, e favorece-se que 
os múltiplos agentes envolvidos nas iniciativas de 
CSS possam coordenar de forma mais eficaz as suas 
respostas aos problemas do desenvolvimento.

IV.3 
A Cooperação Sul-Sul Inter-
Regional da Ibero-América  
 
Tal como se pôde observar no Gráfico IV.1, ao 
longo de 2019 a Cooperação Sul-Sul entre a Ibero-
América e outras regiões em desenvolvimento 
concretizou-se na execução de cerca de 290 
iniciativas, preferencialmente instrumentalizadas a 
partir da modalidade Bilateral. A presente secção 
realiza uma primeira aproximação ao que ocorreu 
em torno desta CSS, a fim de identificar que papel 
desempenharam os países no desenvolvimento em 
todo o mundo, bem como nas sub-regiões a que 
pertencem, para além de tratar de algo fundamental: 
a potencial contribuição que esses intercâmbios 
representaram para a solução de problemas que são 
globais e que ultrapassam os limites das fronteiras 
e da geografia, promovendo simultaneamente 
um desenvolvimento mais sustentável.   

IV.3.1. Uma primeira aproximação 
O Gráfico IV.11 distribui as 288 iniciativas de 
CSS em que a Ibero-América e outras regiões 
em desenvolvimento participaram em 2019, 
conforme dois critérios: a pertença geográfica 
e a modalidade. Tal como se pode ver, metade 
da cooperação de 2019 deve-se à participação 
dos países do Caribe não Ibero-Americano. 
Seguem-se, a certa distância, a África (27,1% das 
iniciativas) e a Ásia (15,6%). Entretanto, o Médio 
Oriente e a Oceania registaram intercâmbios com 
caráter mais pontual e com participações que 
oscilaram respetivamente entre 2,5% e 4%.  

 
Metade da cooperação 
Inter-regional de 2019 
deve-se à participação 
dos países do Caribe 
não Ibero-Americano
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Trata-se de uma distribuição semelhante à acumulada 
entre 2006 e 2019. Para esse período, o número 
de iniciativas de CSS e Triangular em que a Ibero-
América participou em conjunto com países em 
desenvolvimento de outras regiões, situou-se acima 
das 1.450. Seis em cada 10 (880) justificaram-se 
pelo elevado peso relativo do Caribe não Ibero-
Americano, enquanto que as iniciativas partilhadas 
com a África e a Ásia se situaram respetivamente nuns 
consideráveis 20,9% e 12,6%. As restantes, a par da 
possibilidade de que várias regiões coincidissem num 
mesmo intercâmbio, justificaram os últimos 6,4%.

Por sua vez, o mesmo Gráfico IV.11 confirma a 
preponderância da modalidade de CSS Bilateral, na 
qual se executaram 3 em cada 4 das 288 iniciativas 
registadas em 2019, em contraste com os 13,2% e 
10,4% correspondentes à Regional e à Triangular. 

Devemos acrescentar que, de um modo consequente 
com o atrás mencionado, os intercâmbios bilaterais 
foram os que prevaleceram na cooperação da 
Ibero-América com qualquer das outras regiões 
consideras. No entanto, a Cooperação Triangular 
foi principalmente realizada com o Caribe não 
Ibero-Americano (16 ações e projetos) e a África 
(12) e, de forma mais pontual, com a Ásia (2).

Merecem uma menção especial as 38 iniciativas de CSS 
Regional registadas em 2019: tal como já se referiu, 
apenas duas destas iniciativas foram classificadas 
como inter-regionais, enquanto que a maior parte (36) 
cumprem ao mesmo tempo critérios próprios de uma 
perspetiva inter- e intrarregional. Em qualquer caso, 
trata-se fundamentalmente de uma CSS Regional 
com participantes da Ibero-América e do Caribe não 
Ibero-Americano e só de forma pontual, da África. 

Nota: (*) Nesta região incluem-se sete países do Médio Oriente (Irão, Líbano, Omã, Palestina, Síria, Iémen e Catar),  
para além de outros três, categorizados na parte europeia, tais como a Turquia, Moldávia e Roménia.  
Fonte: SEGIB a partir das Agências e Direções Gerais de Cooperação  

Iniciativas da Ibero-América em conjunto com países em desenvolvimento de outras regiões, 
conforme a modalidade. 2019

GRÁFICO IV.11
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IV.3.2. Países, organismos e regiões
Para identificar com mais pormenor que países 
da Ibero-América e das outras regiões em 
desenvolvimento participaram mais ativamente na 
CSS inter-regional de 2019, bem como que organismos 
foi possível acompanhar, a cooperação desagrega-se 
por modalidades. Deste modo, podem aprofundar-se 
outros aspetos, entre os quais se destacam o papel em 
que tenderam a participar e/ou o tipo de associações 
que com mais frequência se estabeleceram. 

Com efeito, o Gráfico IV.12 mostra como os países 
ibero-americanos exerceram o papel de ofertantes 
em 86,8% das iniciativas de CSS Bilateral registadas 
em 2019. Consequentemente, a participação a 

Assim, e no que respeita às iniciativas de CSS Bilateral 
intercambiadas em 2019 entre a Ibero-América e 
os países em desenvolvimento de outras regiões, o 
Gráfico IV.12 proporciona dois tipos de informações: 
a primeira, refere-se ao papel no qual os países 
ibero-americanos participaram nas 220 iniciativas em 
execução durante esse ano; e a segunda, centra-se 
no papel maioritário (o de ofertante), e identifica 
os países ibero-americanos que o exerceram, 
ordenando-os em função da sua importância relativa.

partir de outros papéis teve um caráter pontual: 
assim, no de recetor apenas justifica 6,8% dos 
intercâmbios, enquanto que a coincidência de 
ambos os papéis se verifica em 6,4% do total.6

Nota: No papel Ambos incluem-se as iniciativas em que pelo menos um país ibero-americano tem esse papel, mas também aquelas 
em que coincidem “os dois papéis”, ou seja, iniciativas com pelo menos dois países ibero-americanos, um deles a exercer o papel 
de ofertante e o outro o de recetor. Fonte: SEGIB a partir das Agências e Direções Gerais de Cooperação  

Iniciativas de CSS Bilateral com países em desenvolvimento de outras regiões, conforme 
o papel e nível de participação dos países ibero-americanos. 2019

GRÁFICO IV.12

Em percentagem

59,2% Cuba

12,6% México

11,0% Argentina

10,5% Colômbia

6,4% 
Ambos

6,8%
Recetor

3,7% Chile
3,1% Venezuela

86,8%
Ofertante

6  Tal como se explica na nota metodológica do Gráfico IV.12, nesses 6,4% categorizam-se duas casuísticas diferentes: a primeira, refere-se a iniciativas 
nas quais pelo menos um país ibero-americano exerceu o papel ambos; e a segunda, a casos em que coincidiram “os dois papéis”, pois participaram 
pelo menos dois países ibero-americanos, um exercendo o papel de ofertante e o outro o de recetor.
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Argentina e África: um processo de aproximação através da Cooperação Sul-Sul
QUADRO IV.6

Em 2016 o Governo da Argentina 
lançou o Plano de Cooperação 
com a África 2016-2019, cujo 
objetivo era “contribuir para 
reforçar os vínculos bilaterais e 
regionais com os países africanos 
através de ações de cooperação 
em áreas estratégicas, tais como a 
agroindustrial, ciência, tecnologia 
e turismo” (Lechini, 2018, p.153). 
Para esse efeito, foram previstas 
três etapas: a primeira, até 2017, na 
qual se concretizariam 18 projetos 
já em execução; a segunda, que 
compreendia os anos 2017 e 2018, 
e em cujo quadro se lançariam 
12 novos programas com países 
com os quais até essa data não 
houvesse qualquer convenção; e 
uma terceira, entre 2018 e 2019, 
na qual seriam promovidos mais 
12 projetos com países com os 
quais previamente se tivesse 
cooperado (Sputnik News, 2016). 

Graça a este Plano, a Argentina 
pôde aproximar-se de forma 
mais ativa a diferentes países do 
continente africano e partilhar as 
suas experiências no contexto da 
CSS, fortalecendo capacidades 
em diversas áreas, dando uma 
especial ênfase à agricultura, ao 
desenvolvimento pesqueiro e 
à ciência e tecnologia. Assim, e 

conforme se depreende do primeiro 
balanço do Plano “ponderam-se as 
ações implementadas entre 2016 
e 2019 no quadro de 29 projetos 
de cooperação, que incluem 
iniciativas bilaterais, triangulares 
e regionais, mobilizando 150 
profissionais argentinos e 
africanos altamente qualificados” 
(Ministério das Relações Exteriores, 
Comércio Internacional e Culto 
da República Argentina, 2019). 

A este respeito, três das principais 
instâncias que apoiaram este 
Plano foram: a nível técnico, o 
Instituto Nacional de Tecnologia 
Agropecuária (INTA) e o Instituto 
Nacional de Tecnologia Industrial 
(INTI); e, a nível financeiro, o 
Fundo Argentino de Cooperação 
Internacional (FO.AR). 

Quanto aos dois primeiros, 
é importante salientar a 
sua contribuição para o 
desenvolvimento do setor 
agroindustrial na Argentina, o 
crescimento das PME através 
da inovação, e a transferência 
tecnológica e subsequente 
experiência que puderam 
partilhar com outros países. Neste 
sentido, no contexto do Plano 
de Cooperação com a África 

2016-2019, promoveu-se um dos 
primeiros esquemas de cooperação 
público-privada, que envolveu 
o INTI, a Câmara Argentina de 
Fabricantes de Maquinaria Agrícola 
(CAFMA), o Centro de Investigação 
e Desenvolvimento Tecnológico 
(CIDETER) e o consórcio de 
empresas sul-africanas GRAIN 
SA, que realizaram “mais de 10 
missões à África do Sul a fim 
de promoverem a produção 
sustentável de grãos através da 
técnica argentina de sementeira 
direta” (MRECIC, 2020, p. 77). 

Relativamente ao FO.AR, destaca-se 
que este fundo é uma das 
plataformas de financiamento mais 
visíveis da CSS e Triangular da 
região. A partir da sua fundação 
na década de noventa, permitiu 
ao governo argentino criar 
associações com diversos países 
de dentro e fora da Ibero-América, 
através do envio de especialistas 
nacionais, do acolhimento de 
profissionais estrangeiros e 
da realização de seminários e 
workshops de trabalho. No que 
respeita ao continente africano, 
o FO.AR comunica que do total 
da sua cooperação até 2018, 11% 
se realizou com países da África 
(MRECIC, 2018, diapositivo 5). 

Por sua vez, tal como mostra o mesmo gráfico, 
foram apenas seis os países ibero-americanos que 
participaram nesta cooperação exercendo o papel 
de ofertantes. Destaca-se o caso de Cuba, que 
justificou 6 em cada 10 das iniciativas de CSS Bilateral 
intercambiadas em 2019 com outras regiões em 

desenvolvimento. Seguiram-se, a certa distância, 
o México, Argentina e Colômbia, cada um deles 
com participações relativas iguais ou ligeiramente 
superiores a 10%. O Chile e a Venezuela justificaram, 
em cada caso, menos de 3% das iniciativas totais. 
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No entanto, o contraste dos dados deste último 
exercício com os acumulados para o período 2006-
2019 exige uma certa cautela na sua interpretação. 
Assim, entre 2006 e 2019, os países ibero-
americanos participaram, em conjunto com outras 
regiões em desenvolvimento, num total de 1.122 
iniciativas de CSS Bilateral. Novamente, em cerca 
de 85% dos casos, os países da região exerceram 
o papel de ofertantes. No entanto, para este 
período a participação envolveu um máximo de 17 
países diferentes: seis (os mesmos destacados em 

2019) justificaram 77,2% dos intercâmbios; dez, 
participaram pontualmente, representando, de 
modo agregado, apenas 3,7% das iniciativas finais; 
e a diferença mais significativa, foi estabelecida 
pelo Brasil, que justificou uns consideráveis 19,1% 
dos registos finais, um valor que contrasta com a 
sua ausência de participação na CSS de 2019.

Isto pode ser simplesmente explicado por uma 
questão metodológica, relativa à forma como se 
realiza o registo. Neste sentido, distinguem-se 

Como resultado de todo este 
esforço institucional, em 2016 
delegados do governo argentino 
realizaram missões de exploração 
ao Quénia e a Moçambique para 
identificar novas oportunidades 
de cooperação e trabalho. A 
intenção foi a de “concentrar a 
ação da cooperação argentina, 
focando-a tematicamente para 
melhorar a sua eficácia nas áreas 
em que o país tem capacidades, 
vantagens comparativas e uma 
trajetória reconhecida” (Ministério 
das Relações Exteriores, Comércio 
Internacional e Culto da República 
Argentina, 2020). Além disso, 
contribuiu-se para o fortalecimento 
do caráter institucional da 
cooperação bilateral através, 
entre outros, da assinatura de 
um Acordo de Cooperação 
Técnica e de Memorandos de 
Entendimento com Moçambique 
e a República do Congo.  

Em suma, o impulso da cooperação 
do país sul-americano com 
países do continente africano 
obteve grandes resultados. Com 
efeito, entre 2018 e 2019 e no 
papel de ofertante, a Argentina 
manteve em execução 21 

iniciativas de cooperação com 
países em desenvolvimento da 
África (14 de CSS Bilateral e 7 de 
Triangular). Mais de metade (62%) 
corresponde ao âmbito dos Setores 
de Produção, especialmente no 
fortalecimento de capacidades 
no setor Agropecuário (52%) 
e em menor percentagem no 
da Indústria. Quanto a estes 
temas, destacam-se os projetos 
relacionados com a melhoria da 
produção de animais e de leite, 
bem como a implementação de 
modelos de agricultura sustentável 
partilhados com o Botsuana, 
Etiópia, Quénia, Moçambique, 
África do Sul e Tunísia. Cabe 
aqui uma referência especial 
às quatro iniciativas do âmbito 
das Infraestruturas e Serviços 
Económicos, todas elas realizadas 
na modalidade de Cooperação 
Triangular com a participação 
de Portugal ou do Japão como 
segundos ofertantes. Nestes casos, 
promoveu-se um intercâmbio 
para reforçar as capacidades dos 
sistemas de ciência, tecnologia 
e inovação e das tecnologias 
para a gestão da produção de 
pequenas e médias empresas. 

Por sua vez, foram significativas 
as iniciativas que visaram o 
Fortalecimento Institucional e, 
mais especificamente, as políticas 
públicas (gestão de projetos de 
cooperação internacional), a 
Participação política e a sociedade 
civil (capacitações eleitorais) e o 
Desenvolvimento legal e judicial e dos 
DH (ciências forenses). Finalmente, 
também se contribuiu para a 
promoção do âmbito Social, através 
de dois projetos: um, sobre a gestão 
de recursos hídricos, realizado com 
Moçambique, onde se capacitaram 
profissionais em administração 
da água em zonas áridas e no 
aproveitamento de águas residuais 
para rega; e outro, implementado 
com a Tunísia, através do qual se 
transferiu o modelo de atribuição 
universal por filho, cuja abordagem 
é dar resposta e proteger as 
necessidades de um segmento 
vulnerável da população. 

Fonte: SEGIB a partir do Ministério das Relações Exteriores, Comércio Internacional e Culto da República Argentina (MRECIC) 
(2018) (2019) (2020), Lechini, G. (2018), Sputnik News (2016) e Agências e Direções Gerais de Cooperação.
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duas etapas com um ponto de viragem em 2015: 
em concreto, e antes dessa data, os países ibero-
americanos apenas registavam as suas experiências 
com o Caribe não Ibero-Americano;7 e só depois 
desta data passaram a fazê-lo com todas as regiões 
em desenvolvimento. Mas nem todos o efetuaram 
com a mesma regularidade: assim, por exemplo, 
enquanto que a Argentina, México e Colômbia 
optaram por atualizar as informações relacionadas 
com esta cooperação todos os anos, outros, tais 
como o Brasil e Cuba, decidiram fazê-lo apenas 
em alguns exercícios, uma decisão que pode 
estar a distorcer os resultados que se obtêm.

Finalmente, nos intercâmbios bilaterais e conforme 
se depreende das informações de 2019, a Ibero-
América tendeu a relacionar-se com as outras regiões, 
especialmente com o Caribe não Ibero-Americano, 
África e Ásia a partir do papel de ofertante. Um 
exemplo da forma como estes se concretizaram, 
pode observar-se no Quadro IV.6, que apresenta a 
associação preferencial que a Argentina estabeleceu 
com a África durante estes anos. A exceção é 
marcada pelo relacionamento com a Ásia, região com 
uma participação mais dual e que funcionou como 
ofertante em 14 das 15 iniciativas de CSS Bilateral 
nas quais os países ibero-americanos declararam 
ter participado a partir do papel de recetor.  

7  Este facto explica-se principalmente pelo foco que a Ibero-América colocou no Caribe após os devastadores efeitos do terramoto sofrido pelo Haiti 
em 2010. Consequentemente, o peso relativo desta região sobre o conjunto dos intercâmbios registados entre 2006 e 2019 é de 60%, um valor 
superior aos 50% correspondentes ao exercício de 2019.   

Iniciativas de CT entre a Ibero-América e outras regiões, conforme o participante e o papel. 
2019 

GRÁFICO IV.13
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Fonte: SEGIB a partir das Agências e Direções Gerais de Cooperação  
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Por seu turno, o Gráfico IV.13 apresenta 
informações relativas à Cooperação Triangular. 
Com efeito, e a partir de um fluxograma, as 30 
iniciativas distribuem-se conforme os países e os 
organismos que exerceram o papel de primeiro 
ofertante (caudal esquerdo), segundo ofertante 
(intermédio) e recetor (à direita). Tal como se pode 
ver, transferindo capacidades no exercício de 
primeiro ofertante, destacaram-se o Chile (40% das 

iniciativas), Argentina e Brasil, três países que, de 
forma conjunta, justificaram 75% das ações e projetos 
finais. De um modo mais pontual, participaram 
também a Colômbia e o Uruguai, em conjunto com 
o Panamá, Venezuela e Índia, esta a partir da Ásia.

Esta Cooperação Triangular teve por destino 
preferencial os países em desenvolvimento do Caribe 
não Ibero-Americano e da África. Em concreto, e tal 

Portugal e a construção de um quadro institucional que promove a CT da Ibero-América 
com as regiões em desenvolvimento

QUADRO IV.7

De acordo com o Instituto 
Camões (2020), a cooperação 
portuguesa tem por objetivo 
principal “a erradicação da pobreza 
extrema e o (progresso para um) 
desenvolvimento sustentável dos 
países colaboradores, devendo 
entender-se como um investimento 
e não como uma despesa, como 
desenvolvimento e não como 
‘assistencialismo’". Nessa base, a 
cooperação de Portugal centra-se 
nas seguintes áreas: educação 
para o desenvolvimento; género; 
segurança alimentar e nutricional; 

desenvolvimento rural; direitos 
humanos e boa governação; 
migrações e refugiados; segurança 
e desenvolvimento; justiça; 
ambiente e energia; e saúde. 

Para alcançar este objetivo, 
Portugal subscreveu instrumentos 
de cooperação com diferentes 
parceiros e em diversas áreas, 
diversificando assim os agentes 
e as alianças preestabelecidas.1 
Entre eles, são de destacar os 
subscritos com outros países da 
Ibero-América, com a finalidade de 

promover Cooperação Triangular, 
esta entendida como forma de 
alavancar recursos adicionais, 
partilhar experiências e acrescentar 
o valor de diferentes agentes 
a favor do desenvolvimento. 
O seguinte esquema resume o 
quadro institucional construído 
por Portugal para esse efeito, a 
partir da sucessão cronológica das 
assinaturas dos memorandos de 
entendimento sobre CT subscritos 
com a Argentina, Brasil, Chile, 
Colômbia, El Salvador, Peru e 
Uruguai (Instituto Camões, 2020). 

Instrumentos de cooperação em matéria de CT subscritos por Portugal e alguns países ibero-americanos

Fonte: SEGIB a partir do Instituto Camões (2020)

10/07/2008
Argentina

19/05/2016
Chile

                 26/10/2016 
Uruguai

                    01/11/2016 
Brasil

07/09/2017
El Salvador

       13/11/2017
       Colômbia

25/11/2019
Peru

2008 2009 2016 2017 2018 2019 2020

1  Exemplos disto são, por um lado, a assinatura em novembro de 2019 do Acordo entre Portugal e a SEGIB através do qual se estabeleceu  
um mecanismo de financiamento do Fundo Internacional de Cooperação para o Desenvolvimento, que estará à disposição do Instituto Camões  
e da SEGIB; e, por outro lado, a assinatura em 2020 de um memorando de entendimento com a OCDE para fortalecer a cooperação em áreas  
que contribuam para melhorar a governação.
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como tem vindo a ser habitual nesta modalidade, a 
casuística mais comum (43% das ocasiões) foi que 
“vários” recetores (maioritariamente caribenhos) 
participassem na mesma iniciativa. De forma 
individual, um terço da cooperação justificou-se 
pela ação de Moçambique (recetor num máximo de 
5 iniciativas), bem como de outros quatro países em 
desenvolvimento de África (Gana, Guiné-Bissau, 
Ruanda e Tunísia). Completaram a receção, outras 

quatro nações caribenhas (Dominica, Haiti, Jamaica 
e Suriname), a par de Timor Leste, no continente 
asiático, e de um país ibero-americano (Uruguai).

No que se refere aos organismos multilaterais 
que apoiaram a Cooperação Triangular que a 
Ibero-América realizou com outras regiões em 
desenvolvimento ao longo de 2019, é de salientar 
dois grandes grupos: por um lado, os pertencentes 

Este contexto permitiu promover 
numerosas iniciativas de CT, 
algumas das quais com a Ásia, mas 
a maior parte delas com a África 
e, quase sempre, com nações 
que fazem parte da Comunidade 
dos Países de Língua Portuguesa 
(CPLP). Com efeito, Portugal deu 
prioridade a Estados lusófonos, tais 
como Angola, Cabo Verde, Guiné-
Bissau, Moçambique, São Tomé 
e Príncipe e Timor Leste. Como 
parte do esforço para estabelecer 
a arquitetura institucional 
anteriormente descrita, os recursos 
financeiros que possibilitam 
esta cooperação contam com 
um “fundo especial alimentado 
com contribuições voluntárias 
de entidades públicas e privadas 
para apoiar ações concretas 
(…)” (Instituto Camões, 2020). 

O fortalecimento desta 
cooperação, bem como o interesse 
em relacionar a Ibero-América 
com outras regiões e em alargar os 
laços de colaboração no interesse 
dos países em desenvolvimento, 
traduzem-se num crescente registo 
de experiências no SIDICSS: 
assim, no período 2018-2019, 
Portugal partilhou com outros 

países ibero-americanos o papel de 
ofertante num total de 5 iniciativas 
triangulares com a Ásia e a África. 

Mais concretamente, são de 
salientar as seguintes ações e 
projetos de Cooperação Triangular:

a)   Primeiro, e contribuindo para o 
fortalecimento de capacidades 
no setor Agropecuário, 
identificam-se, por um lado, 
o projeto de CT com o Brasil 
como primeiro ofertante e 
Moçambique como recetor2 
em produção sustentável de 
café e, por outro lado, uma 
ação para reforçar a cadeia 
de produção do cacau, com 
a Colômbia como primeiro 
ofertante e o Gana e São Tomé 
e Príncipe como recetores. 

b)   Outros dois projetos também 
tiveram por objetivo apoiar 
o desenvolvimento de 
Moçambique. O primeiro, no 
setor da Saúde, dedicou-se 
à prestação de cuidados a 
pacientes oncológicos e contou 
com o Uruguai como primeiro 
ofertante. Esta iniciativa 
contribuiu para a deteção 

e tratamento de doenças 
oncológicas hematológicas, 
através da formação de 
profissionais e técnicos 
moçambicanos em matéria 
de Citometria de Fluxo. O 
segundo, foi realizado no setor 
da Ciência e tecnologia, com 
a Argentina como primeiro 
ofertante, e permitiu unir forças 
nas áreas da biotecnologia, 
biossegurança, tratamento e 
reutilização da água e produção 
de estatísticas e indicadores. 

c)   Finalmente, deve acrescentar-se 
a iniciativa promovida por 
Portugal com a Argentina 
para fortalecer a formação 
de jornalistas de Timor Leste. 
Através da referida iniciativa, 
abordaram-se várias áreas 
técnicas do jornalismo (crónica, 
reportagem, entrevista, 
redes sociais e rádio), 
contemplando-se a possibilidade 
de, no futuro, alargar o 
intercâmbio de experiências a 
temas como o design gráfico 
para jornais e publicações online 
e o desenvolvimento de bases de 
dados com vocação jornalística.

2  Para mais informações sobre esta iniciativa, consultar o “Quadro V.3 Portugal e Brasil congregam esforços para apoiar a produção sustentável  
de café em Moçambique”, do Relatório da Cooperação Sul-Sul na Ibero-América 2019.

Fonte: SEGIB a partir do Instituto Camões (2020) e das Agências e Direções Gerais de Cooperação
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Participação dos países em desenvolvimento de outras regiões na Cooperação Sul-Sul  
inter-regional da Ibero-América. 2019 

GRÁFICO IV.14

Em unidades

Legenda: Países conforme o número de iniciativas em que participaram em 2019, independentemente da modalidade e do papel

Fonte: SEGIB a partir das Agências e Direções Gerais de Cooperação
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ao sistema das Nações Unidas, uma parte deles 
com especialização setorial (UNESCO, UNICEF, 
Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e 
Crime (UNODC), Escritório das Nações para a 
Cooperação Sul-Sul (UNOSSC) e FIDA); e, por 
outro lado, os que respondem a uma natureza 
própria dos esquemas de integração e mecanismos 
de concertação política, tais como a UE, Aliança 
Bolivariana para os Povos da Nossa América - Tratado 
de Comércio dos Povos (ALBA-TCP) e OEA. 

Finalmente, os dados atrás expostos, bem como 
os já conhecidos relativos à CSS Regional que, em 
2019, se concentrou no intercâmbio de experiências 
entre os países da Ibero-América e os do Caribe 
não Ibero-Americano, justificam a distribuição que 
se obtém no Gráfico IV.14. Na verdade, o mapa 
resultante distribui os países em desenvolvimento 
de todo o mundo, conforme a sua participação 
no total das 288 iniciativas de CSS promovidas 
em 2019 em conjunto com a Ibero-América, isto 
independentemente da modalidade e do papel 
exercido. A diferente importância relativa de 
cada um deles distingue-se pela cor que lhe é 
associada, de intensidade crescente à medida que 
também aumenta o número de iniciativas em que 
participa, tal como se pode ver na legenda.

Tal como se pode observar, em 2019 envolveram-se 
nesta CSS um total de 89 países em desenvolvimento 
não ibero-americanos. De forma coerente com 
o atrás mencionado, todas as regiões aparecem 
representadas, destacando-se o Caribe não Ibero-
Americano, a África e a Ásia. De facto, até onze 
nações caribenhas se situam na faixa de valores mais 
elevada possível, oscilando o número de iniciativas em 
que participaram entre as 16 de Granada, 33 do Haiti 
e 56 de Belize. O notável protagonismo de Belize, 
muito ativo nas três modalidades, mas sobretudo 
na CSS Regional (27 iniciativas), explica-se pela sua 
pertença ao SICA e à sub-região da Mesoamérica. 

Por sua vez, outros dez países destacados foram 
os que participaram entre 5 e 15 iniciativas 
de CSS. Dentro deste grupo, voltaram a surgir 
países do Caribe não Ibero-Americano, mas 
emergiram com força outros, pertencentes à 
África e Ásia, tendo estes últimos em comum 
terem principalmente participado no papel de 
ofertantes. Mais concretamente, destacaram-se, 
por um lado, e em conjunto com os já mencionados 
Moçambique, Gana, Guiné-Bissau e África do Sul 
e, por outro lado, com a China, Vietname e Índia. 

 
Todas as regiões aparecem 
representadas, destacando-se 
o Caribe não Ibero-Americano, 
a África e a Ásia



CAPÍTULO IV 141

1,4%  Cultura  

IV.3.3. Problemas comuns, 
soluções partilhadas 
Durante o ano de 2019, a Ibero-América e outras 
regiões em desenvolvimento apostaram em trocar 
experiências de CSS e unir forças para assim tentar 
enfrentar problemas de desenvolvimento que são 
globais e que ultrapassam as fronteiras. Neste cenário, 
e para identificar as prioridades que foram visadas, 
o Gráfico IV.15 distribui as 288 iniciativas de CSS de 
2019 conforme o âmbito de intervenção e o setor de 
atividade em que cada uma delas se categorizou.

Assim, e tal como se pode observar no referido 
gráfico, mais de metade (52,8%) da CSS inter-
regional de 2019 destinou-se a fortalecer o 
âmbito Social. Entretanto, uma em cada cinco 
iniciativas respondeu ao objetivo de apoiar um 
maior desenvolvimento dos Setores de Produção 
(19,4%). A restante CSS diversificou-se em torno 
do Ambiente (10,1%), Fortalecimento Institucional 

(8,0%) e criação de Infraestruturas e Serviços 
Económicos (7,3%); registando um caráter residual a 
dedicada a Outros âmbitos de intervenção (2,4%).

Numa leitura desagregada, entende-se que três dos 
quatro setores mais importantes de 2019 visaram 
precisamente problemas sociais, destacando-se 
o da Saúde (3 em cada 10 iniciativas) e, a certa 
distância, o da Educação (13,5%) e o dos Outros 
serviços e políticas sociais (6,9%). Acresce que uma 
grande parte desta distribuição é determinada pelo 
impacto do perfil de especialização de Cuba, que 
durante esse ano foi o principal ofertante de CSS 
Bilateral a outras regiões. De qualquer modo, e tal 
como mostra o Quadro IV.8, a solidariedade de 
Cuba, unida à da Colômbia, Chile, México, Uruguai 
e Venezuela, contribuiu para fortalecer os sistemas 
públicos de saúde de muitos outros países em 
desenvolvimento, melhorando a possibilidade de 
resposta à crise global provocada pela COVID-19. 

Iniciativas da Ibero-América com países em desenvolvimento de outras regiões, conforme  
o setor de atividade e âmbito de intervenção (todas as modalidades). 2019

GRÁFICO IV.15

Em percentagem

Fonte: SEGIB a partir das Agências e Direções Gerais de Cooperação
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Outro setor relevante, o terceiro em importância 
relativa, foi o Agropecuário, para o qual se orientaram 
39 iniciativas de CSS, equivalentes a 13,5% das 
registadas em 2019. Nesta matéria, o intercâmbio 
de experiências procurou fortalecer as cadeias de 
produção e comercialização de produtos como o 
cacau e o arroz, bem como os de origem animal; 
avançar na direção de uma agricultura sustentável, 

desenvolvendo tecnologias bioinoculantes; melhorar 
a gestão da saúde animal e vegetal e conseguir uma 
maior segurança alimentar; para além de contribuir 
para a luta contra a mudança climática e os seus 
piores efeitos (destacando-se os provocados pelas 
secas), a partir de um reforço das competências 
técnicas e, em particular, da biossegurança. 

CSS e fortalecimento dos sistemas de saúde: essencial na luta global contra a COVID-19
QUADRO IV.8

A pandemia da COVID-19 pôs 
à prova os sistemas sanitários 
de todos os países. A saturação 
dos serviços médicos, inclusive 
nos países que têm um nível de 
desenvolvimento relativo maior, 
evidenciou, uma vez mais, a 
importância e necessidade de 
implementar políticas públicas 
sanitárias mais robustas, 
contribuir para investir mais 
capital tecnológico e financeiro 
e, evidentemente, contar com 
pessoal médico e sanitário capaz 
de enfrentar este tipo de desafios 
em circunstâncias muito adversas. 
O repto ainda é maior para os 
países em desenvolvimento, 
com deficits estruturais nos 
seus respetivos sistemas.

Neste contexto, é importante 
salientar o dinamismo da 
Cooperação Sul-Sul em matéria 
de Saúde entre a Ibero-América 
e os países em desenvolvimento 
de outras regiões, reforçando 
capacidades que foram, sem 
dúvida, de grande ajuda para 
enfrentar o desafio da emergência 
sanitária. Na realidade, em 2019 
a Saúde foi o setor onde se 
concentraram mais intercâmbios 
(quase 30% do total). Trata-se 
de 85 iniciativas, implementadas 
em diferentes modalidades, que 

facilitaram essa transferência 
de apoio e conhecimentos 
da Ibero-América para vários 
países em desenvolvimento, 
preferencialmente do Caribe não 
Ibero-Americano e da África. 

Mais especificamente:

a)   Dez destas iniciativas 
apresentam um perfil 
realmente diverso, não só em 
termos de modalidade, mas 
também de protagonistas. No 
entanto, destacou-se o papel 
desempenhado, do lado ibero-
americano, pela Colômbia, Chile, 
México, Uruguai e Venezuela, 
juntamente com todos os 
países centro-americanos e, 
no Caribe e África, pelo Haiti, 
Dominica, Granada, São Vicente 
e Granadinas e Santa Lúcia, 
para além de Moçambique. 
Trata-se de experiências 
também diferentes, mas que 
partilham uma característica: a 
de contribuírem para fortalecer 
os sistemas de saúde e 
consequentemente poderem 
proporcionar aprendizagens 
de enorme utilidade para a 
resposta sanitária à COVID-19. 
Neste contexto, foram 
particularmente significativas 
as experiências explicitamente 

fomentadas para reforçar os 
sistemas públicos de saúde; 
as que melhoraram o registo, 
acesso e utilização de toda a 
população de medicamentos de 
qualidade; as que se focalizaram 
na vigilância sanitária e nas 
redes de laboratórios; e as que 
estabeleceram um Plano de 
Emergência que aliviasse uma 
outra epidemia, a do VIH/SIDA.

 b)   No entanto, a maior parte 
das iniciativas (um total de 
75) justificam-se pela aposta 
realizada há já décadas por 
Cuba para partilhar a sua 
reconhecida experiência em 
matéria de Saúde com outros 
países em desenvolvimento. 
Esta CSS articula-se em torno 
de três grandes programas, 
que são: o Programa Integral 
de Saúde, as múltiplas bolsas 
de estudo de licenciatura 
e a Operação Milagre. 
Mais concretamente:

    •   O Programa Integral de Saúde 
teve início em 1998 em 
resposta ao desastre social e 
humanitário provocado por 
outra emergência: a causada 
pela passagem dos Furacões 
George e Mitch na América 
Central. A partir desse ano, o 
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programa beneficiou mais de 
164 países de todo o mundo. 
O Programa foi concebido com 
uma visão integral da saúde 
como um direito e um bem 
que deve ser proporcionado e 
garantido pelo Estado aos seus 
cidadãos. Envolve o envio de 
brigadas médicas aos países 
para formar recursos humanos 
e simultaneamente prestar 
serviços em zonas rurais 
ou afetadas por diferentes 
formas de vulnerabilidade. Nas 
palavras de Jiménez (2009):

O Programa 
está organizado 
para responder 
às necessidades 
determinadas pelo 
país que recebe a 
assistência, oferecendo 
não só apoio médico à 
população, mas também 
ajudando os países 
recetores a melhorar a 
organização dos serviços 
e a preparar o pessoal 
médico e paramédico 
que enfrentará e dará 
continuidade ao trabalho 
iniciado pelas brigadas 
médicas cubanas, com 
uma visão futurista 
e sustentável. (p.7)

    •   Por sua vez, as bolsas 
de licenciatura foram 
fundamentais para apoiar 
a formação de milhares de 
estudantes procedentes 
de diferentes partes do 
mundo em diversas áreas da 
saúde, particularmente na 
Escola Latino-Americana de 
Medicina (ELAM), um campus 
universitário impulsionado 
por Cuba no final dos anos 
noventa e com sede no 
próprio país.1 Assim, de acordo 
com o Anuário Estatístico 
de Saúde de 2019, no ano 
letivo 2019-2020 Cuba 
formou 7.726 estudantes 
estrangeiros em diferentes 
cursos de saúde; 7.147 no 
Programa de Medicina e 579 
em licenciaturas relacionadas 
com especialidades que vão 
da nutrição até à higiene 
e epidemiologia (p.188). 

    •   Entretanto, a partir de 2005 
Cuba tem vindo a promover 
o Programa Operação 
Milagre, que oferece cuidados 
médicos a populações 
vulneráveis com patologias 
oculares e que não podem 
ser atendidas nos sistemas 
nacionais de saúde. Uma vez 
mais, dá apoio à formação 
de profissionais da saúde 

no campo da oftalmologia 
por forma a garantir o 
conhecimento apropriado 
que posteriormente é 
reproduzido. No final de 2019, 
tinham beneficiado deste 
Programa mais de 3.144.000 
de pacientes provenientes de 
mais de 30 países (Díaz, 2020). 

Finalmente, e num contexto tão 
excecional como o provocado 
pela pandemia da COVID-19, não 
podemos deixar de mencionar 
que, durante o ano 2020, a 
reconhecida experiência de Cuba 
(não só relacionada com a Saúde 
mas também com a resposta à 
emergência), explica que este país 
não duvidasse em enviar um grande 
número de pessoal dos serviços 
de saúde a países de América 
Latina e do Caribe (Venezuela, 
Nicarágua, Granada, Suriname, 
Jamaica, Haiti, Belize, São Vicente 
e Granadinas, Antígua e Barbuda, 
Santa Lúcia e São Cristóvão e 
Nevis), e também a outros como 
a Andorra e Itália (Somos Ibero-
América, 2020). Trata-se de 
um exercício de solidariedade 
que transcende as modalidades 
habituais de cooperação e que 
evidencia a importância de unir 
forças, de todos e para todos, a 
fim de ultrapassar o desafio com 
que o mundo se confronta. 

Fonte: SEGIB a partir de Díaz (2020), Jiménez (2009), Ministério da Saúde Pública de Cuba (2020), Somos Ibero-América (2020) 
e Agências e Direções Gerais de Cooperação 

1  É de salientar que na ELAM não só se formam estudantes na área da saúde, mas também nos âmbitos desportivo, pedagógico e cultural.

Merecem uma menção especial as cerca de 30 
iniciativas que, em proporções semelhantes, se 
dedicaram à Gestão de catástrofes e ao Ambiente. 
Em grande parte delas volta a estar presente a luta 
contra a mudança climática e a gestão integral de 
riscos contra os seus efeitos mais nocivos, bem 
como tudo o que se relaciona com a preservação 
da biodiversidade. É de acrescentar que o facto 

de que uma grande parte das problemáticas 
abordadas neste âmbito tivesse uma natureza 
transfronteiriça, explica que muitas destas iniciativas 
se executassem na modalidade de CSS Regional 
e contassem com a participação de países em 
desenvolvimento da América Latina e do Caribe.
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Finalmente, a conjugação de esforços para 
encontrar soluções partilhadas para problemas 
comuns, ajuda a fazer avançar o Desenvolvimento 
Sustentável, de acordo com os compromissos 
assumidos com a Agenda 2030. A pandemia da 
COVID-19 põe em risco a sua obtenção e por isso 
torna-se ainda mais importante tentar identificar 
até onde se tinha avançado antes da crise sanitária, 
económica e social com que o mundo se depara. 
Para este efeito, elaborou-se o Gráfico IV.16, que 
distribui as 288 iniciativas em torno das quais se 
executou a CSS inter-regional de 2019, conforme o 
seu potencial alinhamento com um ODS principal 
(100% dos casos) e, eventualmente (em cerca de 
80% dos intercâmbios), com um ODS secundário. 

Tal como se pode observar no Gráfico IV.16, o 
alinhamento dos ODS é coerente com o perfil de 
capacidades fortalecidas, especialmente nos âmbitos 
Social e dos Setores de Produção e, em menor medida, 
do Ambiente. Com efeito, um total de 86 iniciativas, 
equivalentes a mais de um terço das totais, puderam 
potencialmente contribuir para fazer avançar a 
obtenção do ODS 3 Saúde e bem-estar. Seguiram-se, 
a certa distância, com cerca de outros 30% das 
iniciativas, as contribuições para o ODS 4 Educação 
de qualidade e ODS 2 Erradicar a fome. A restante 
cooperação esteve substancialmente diversificada, 
destacando-se, no entanto, a contribuição conjunta 
(de 23,3%) para quatro Objetivos: o ODS 8 Trabalho 
digno e crescimento económico, ODS 9 Indústria, 
inovação e infraestruturas, ODS 13 Ação climática 
e ODS 16 Paz, justiça e instituições eficazes. 

Por sua vez, os Objetivos de Desenvolvimento que 
emergem com mais força em termos secundários, 
relacionam-se com o impacto que, a partir da 
ação principal, se provoca a favor de sociedades 
mais igualitárias, bem como com a possibilidade 
oferecida pela ligação entre cooperação e 
formação para proporcionar à população maiores 
capacidades técnicas e profissionais, especialmente 
no âmbito da saúde. Assim se entende que mais 
de metade das iniciativas de 2019 tenham visado, 
num segundo nível, o ODS 10 Redução das 
desigualdades e ODS 4 Educação de qualidade.

 
Mais de um terço das totais, 
puderam potencialmente 
contribuir para fazer  
avançar a obtenção do  
ODS 3 Saúde e bem-estar
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Iniciativas da Ibero-América com países em desenvolvimento de outras regiões, conforme  
o ODS principal e ODS secundário (todas as modalidades). 2019

GRÁFICO IV.16
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