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SUGESTÕES DE LEITURA…

A BIBLIOTECA DESEJA-LHE…

A avaliação na cooperação para o
desenvolvimento: Portugal (1994-2012): um
processo de institucionalização incompleto
Maria Manuela Gomes Afonso
Lisboa. [s.n.], 2021
Assuntos: Cooperação para o desenvolvimento / Política pública /
Avaliação / Portugal / Teses

Catálogo online parcialmente disponível
PDF

Da cooperação internacional para o
desenvolvimento às políticas de cooperação
portuguesas: um modelo de apoio à decisão
Fernando Vítor de Sousa Júnior
Lisboa. [s.n.], 2021
Assuntos: Cooperação internacional / Desenvolvimento sustentável /
Cooperação para o desenvolvimento / Desenvolvimento económico e
social / Bem-estar / Pobreza / Desigualdade social / Portugal / PALOP /
Timor Oriental / Teses

Catálogo online parcialmente disponível

COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO…
Compete ao Gabinete de Estratégia e Planeamento
(GEP) no âmbito do MTSSS, propor e desenvolver
atividades no âmbito da cooperação para o
desenvolvimento, designadamente com os países de
língua oficial portuguesa, bem como assegurar, em articulação com o Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social, I. P., a execução das dotações inscritas no orçamento da segurança social destinadas
ao financiamento dos encargos com cooperação externa, sem prejuízo das competências prórprias do
Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).
O GEP Desenvolve a sua ação em articulação com o Camões – Instituto da Cooperação e da
Língua (MNE), o organismo responsável pela política de cooperação portuguesa e pela coordenação
das atividades de cooperação desenvolvidas por outras entidades públicas.
O GEP é a unidade executora e coordenadora das atividades de cooperação bilateral e multilateral do
MTSSS.

PDF

LEGISLAÇÃO…
A institucionalização da política pública
portuguesa de cooperação, 1974-1999
Teresa Margarida P. Rodrigues de Almeida Costa
Lisboa. [s.n.], 2020

Conceito Estratégico da Cooperação Portuguesa 2014-2020 - Resolução
do Conselho de Ministros n.º 17/2014, de 7 de março.
Uma visão estratégica para a cooperação portuguesa - A Resolução do
Conselho de Ministros n.º 196/2005, de 22 de dezembro. [Revogado]
Políticas para o desenvolvimento como instrumento essencial para a
promoção dos objetivos da política externa portuguesa - Resolução do
Conselho de Ministros n.º 82/2010.

Assuntos: Política pública / Cooperação para o desenvolvimento /
Cooperação internacional / Independência / Aspetos históricos / Portugal
/ Teses

Catálogo online parcialmente disponível
PDF

Development co-operation report 2020: learning
from crises, building resilience
Organisation for Economic Co-operation and
Development
Paris. OECD, 2021 (rev. ed.)
Assuntos: Cooperação para o desenvolvimento / COVID-19 / Papel
da OCDE / Desenvolvimento sustentável / Recessão económica /

Desenvolvimento económico e social / Relatórios anuais
Catálogo online parcialmente disponível
PDF

Aprova a Estratégia Operacional de Ação Humanitária e de EmergênciaResolução do Conselho de Ministros n.º 65/2015.
Aprova a Estratégia Nacional sobre Segurança e DesenvolvimentoResolução do Conselho de Ministros n.º 73/2009.

Relativa às medidas de gestão transitórias do FED a partir de 1 de
janeiro de 2014 até à entrada em vigor do 11. o Fundo Europeu de
Desenvolvimento– Decisão o do Conselho da União Europeia de 12 de
dezembro de 2013

MEMORANDO DE COOPERAÇÃO PORTUGUESA E O EXAME DO CAD…
Memorando de Portugal 2015

Exame do CAD - Mid-term Review
2018

OUTRAS SUGESTÕES DE LEITURA…
O Ministério da Solidariedade,
Emprego e Segurança Social e
a Cooperação para o
Desenvolvimento

Working better together as
team Europe: through joint
programming and joint
implementation

Relatório do desenvolvimento
humano 2000: a próxima
fronteira: o desenvolvimento
humano e o Antropoceno

Getting up to speed: the EU and
the development in transition
agenda

Política de avaliação da
cooperação portuguesa para o
desenvolvimento (2016-2020)

Conceito Estratégico da
Cooperação Portuguesa 20142020

Origins, evolution and future of
global development
cooperation: the role of the
development assistance
committee (DAC)

Global development
cooperation in
a COVID-19 world

Cooperação para o
desenvolvimento: uma visão da
sociedade civil para um setor
em transformação

Perspetivas para o futuro da
cooperação portuguesa

SAIBA MAIS…
COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
AGENDA 2030 - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
O ano de 2015 ficará na História como o ano da definição dos 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, fixados numa cimeira da ONU, em
Nova Iorque (EUA), de 25 a 27 de setembro. Portugal teve uma participação
importante no processo de definição da Agenda 2030.

A COOPERAÇÃO NA
CPLP

Acordo geral de
cooperação…

Manual da cooperação…

Documento estratégico…

PIC - Quadro de execução…

XLI Reunião ordinária…

Resolução sobre o
documento…

O documento adotado na Cimeira, para vigorar até 2030, tem a designação de
“Transformando o nosso Mundo: a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável
de 2030”.

Agenda 2030 - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

MAIS INFORMAÇÃO…
ESTRATÉGIA PARA A COOPERAÇÃO PORTUGUESA
ESTRATÉGIAS SECTORIAIS

ESTATÍSTICAS DA AJUDA PÚBLICA AO DESENVOLVIMENTO
(APD)

Estratégia Portuguesa de Cooperação Multilateral
Estratégia da Cooperação Portuguesa para a Igualdade de
Género
Estratégia da Cooperação Portuguesa para a Saúde
Estratégia da Cooperação Portuguesa para a Educação
Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento
Folhetos das Estratégias
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