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Garantir um mundo mais justo, mais digno e sustentável é mais do que nunca uma 

exigência da comunidade internacional e nacional. Na última década temos assistido a uma 

afirmação legislativa cada vez mais evidente na prossecução de Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável alicerçados numa agenda de Direitos Humanos  

A União Europeia e os seus Estados-Membros estão cada vez mais empenhados em 

garantir que as medidas legislativas que adotam não são contraditórias com os esforços de 

Desenvolvimento da erradicação da pobreza e do garante da segurança.  

A abordagem à coerência das políticas para o desenvolvimento tem aumentado de 

forma progressiva. 

Face a uma sociedade global interdependente, onde as fronteiras do global e do local 

se esbatem diariamente no quotidiano das comunidades, a abordagem à coerência das 

políticas para o desenvolvimento tem aumentado de forma progressiva.Temas como a 

agricultura, ambiente, economia, migrações e alterações climáticas devem ser abordados do 

local ao global, pois este é o único caminho capaz de assegurar um futuro sustentável para 

todas e todos. 

Os Municípios são, por excelência, parceiros no processo de Desenvolvimento e as 

suas práticas podem ser ampliadas para dar respostas a alguns dos maiores desafios que 

enfrentamos: da demografia, à educação, da habitação ao bem-estar, das infraestruturas ao 

ambiente, da inovação ao progresso, as áreas abrangidas pelos Municípios são 

multidimensionais.  
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Como catalisadores de mudança, os Municípios capazes de dar uma resposta coerente 

às políticas que implementam serão os mais assertivos no alcance dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável e os mais capazes de garantir uma comunidade glocal criativa, 

inovadora e coesa na promoção do Desenvolvimento Sustentável para todas e todos. 

 www.coerencia.pt 

 

PORQUÊ A COERÊNCIA DAS POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO? 

Ao assegurar a CPD o seu Município está a afirmar que não adota medidas 

contraditórias com os esforços do Desenvolvimento. Esta orientação permite a adopção de um 

conjunto de medidas orientadas para o futuro sustentável. Fortalece o trabalho do executivo 

camarário e promove um espírito de equipa e de sinergias entre os técnicos municipais. A 

adopção de políticas, práticas e projetos coerentes tem um impacto imediato nas 

comunidades e, como tal, no quotidiano e futuro das populações. Alguém tem dúvidas de que 

garantir uma rede adequada de cobertura e acesso à água, tem um impacto direto na 

agricultura, no ambiente e no bem-estar da sua população? E podem ser tomadas medidas 

adequadas sem ter em conta as dinâmicas agrícolas e económicas do Município? Pode o 

Município adotar uma agenda demográfica sem ter em conta o setor económico, social e 

educacional do seu território? 

Os custos de políticas incoerentes recaem sobre todos nós. Os custos sociais e 

ambientais muitas vezes são irreversíveis e, como tal, o processo de desenvolvimento fica 

comprometido.   

Assim, assegurar políticas locais coerentes com os esforços globais de 

Desenvolvimento é caminhar a passo firme para um Município de futuro. 

 

QUE TEMAS? 

Comércio e Finanças 

As práticas comerciais e financeiras adotadas num Município não são por natureza 

diferentes das que se praticam a nível nacional. Mas poderão os Municípios inovar nestas 

práticas? Podem de facto os Municípios promover a Economia Social e a Economia Solidária? 

Podem os Municípios permitir moedas comunitárias nos seus territórios? Nos seus projetos de 

cooperação podem privilegiar trocas comerciais justas? Pode um Município marcadamente 

http://www.coerencia.pt/
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agrícola sensibilizar a sua comunidade para os impactos do protecionismos na eliminação da 

pobreza global? 

Alterações Climáticas 

O financiamento da luta contra as alterações climáticas deve ser apoiado por planos de 

desenvolvimento nacionais, estratégias políticas, instrumentos, mecanismos e legislação que 

facilite e promova a atuação do setor privado. 

Só o pleno respeito pelos Bens Comuns Globais permitirá que uma conversão da 

contínua degradação ambiental que assistimos. Para tal temos de repensar a nossa pegada 

ecológica e alterar os nossos padrões de consumo. Podem ser adotadas medidas ambientais 

sem haver a respetiva coerência com as medidas comerciais? Com as regras de consumo? Qual 

o impacto entre os Biocombustíveis e a Segurança Alimentar? 

Segurança Alimentar 

O apoio aos pequenos agricultores necessita de ser reforçado para que possam 

dinamizar os circuitos comerciais e para que possam alimentar as suas famílias e comunidades, 

que estão dependentemente ligadas às pequenas explorações agrícolas. Assim, não podemos 

adotar medidas apenas na área da segurança alimentar, sem ter em consideração as políticas 

ambientais, as políticas de financiamento, as políticas comerciais, as políticas agrícolas… Só 

uma resposta integrada e coerente conduzirá aos reais esforços de assegurar a segurança 

alimentar. 

Migrações 

A fim de promover a migração e a mobilidade, enquanto fator de desenvolvimento 

dos países de origem, é necessário atuar de forma a que as estratégias de desenvolvimento 

reconheçam a migração e a mobilidade como «fatores determinantes» para o 

desenvolvimento; a respeitar a dignidade dos migrantes e defender os seus direitos 

fundamentais e os direitos humanos, qualquer que seja o seu estatuto jurídico; a conferir 

maior atenção à relação entre alterações climáticas, degradação ambiental e migração. Para 

além de garantirem um ambiente de estabilidade aos migrantes, estão os Municípios a 

promover políticas que os apoiem no seu processo de desenvolvimento, bem como das suas 

comunidades de origem? 

Segurança 

É impossível alcançar o desenvolvimento sustentável sem paz e segurança, e não é 

possível garantir paz e segurança sem desenvolvimento. 
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  À medida que os desafios glocais continuam a aumentar e em complexidade (os 

efeitos das alterações climáticas, movimentos migratórios; desastres naturais; segurança 

marítima, conflitos regionais, tráfico, terrorismo, radicalização……) e tendo em conta a pressão 

sobre os recursos económicos e financeiros, uma abordagem coerente que máxime a 

utilização dos instrumentos mais relevantes é cada vez mais forte. Dar uma resposta concreta 

à raiz dos problemas, evidenciadas as causas da pobreza como uma das principais causas de 

conflito, dar respostas sustentáveis para apoiar as políticas de eliminação da pobreza deve ser 

uma preocupação.  

 

COMO VAMOS ENVOLVER OS CIDADÃOS? 

Acreditamos que o ponto-chave para a mobilização dos cidadãos é a sua própria 

vivência de falta de justiça, inclusão, sustentabilidade, experiências que lhes conferem 

credibilidade e energia para o envolvimento neste esforço global. Fazer com que as questões 

da coerência das políticas para o desenvolvimento se traduzam em situações concretas para a 

vida das pessoas, independentemente da geografia em que se encontram, é a abordagem que 

se quer implementar com este projeto, ancorando metas globais na realidade das pessoas e 

das comunidades. Isso fará com que a CPD seja efetivamente transformativa e transformadora 

para os decisores. Assim, pretende-se mobilizar os cidadãos e as redes de agentes locais para a 

defesa de políticas de Desenvolvimento mais justas, a partir da sua própria experiência de 

impacto do desajuste entre políticas a nível local e na articulação local - global.  

 

COMO VAMOS ENVOLVER OS TÉCNICOS MUNICIPAIS? 

Numa primeira fase através de um ciclo de conversas coerentes temáticas. 

• 5 Conversas temáticas  - 1 tema CPD por mês – de abril a setembro (interrompe em Agosto) 

• Os pontos focais do projeto Redes para o Desenvolvimento são convidados a trazer 

para cada reunião um outro técnico do seu Município e um membro da sociedade civil 

que acompanhem esta temática. Se não faz parte do projeto Redes para o 

Desenvolvimento a sua participação é igualmente relevante! 

• As reuniões, com a duração máxima de seis horas, serão dinamizadas pela equipa do 

projeto coerência.pt de acordo com os pontos que os técnicos querem ver abordados. 

• Através de metodologias participativas a equipa do projeto será capaz de dinamizar 

estas conversas e de mapear as principais questões levantadas. 
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• Em cada conversa irá ser possível encontrar um conjunto comum de recomendações 

de atuação. 

 

AINDA NÃO ESTÁ CONVENCIDO/A? 

Como motor de Desenvolvimento a CPD é por definição o caminho para assegurar a 

erradicação da pobreza. É um instrumento que ao ser interpretado e reconhecido será uma 

mais-valia para a promoção da Sustentabilidade. 

A CPD estará no centro da agenda do Desenvolvimento nos próximos 13 anos, será 

tema central da cooperação portuguesa e internacional e como tal uma política incontornável 

da agenda local.                                 

 

Mais informações: 

 

 
Porque defendemos a igualdade de género como um valor intrínseco aos Direitos Humanos onde se lê 
“o” deve ler-se também “a” sempre que aplicável, de forma a garantir o respeito pela igualdade de 
género também na escrita. 
 
 
Financiamento 

 
 
 
O projeto Coerência.pt: O eixo do Desenvolvimento mais justo, mais digno, mais sustentável é 
financiado pelo Camões – Instituto da Cooperação e da Língua. 
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