
 
A UE é líder na mobilização de recursos para o desenvolvimento sustentável
 
Bruxelas, 13 Julho 2015 

Comissão europeia - Comunicado de Imprensa

O Comissário da UE responsável pela Cooperação Internacional e Desenvolvimento, Neven Mimica
participam esta semana na Terceira Conferência Internacional sobre o Financiamento do
Desenvolvimento que se realizará em Adis Abeba, na Etiópia. Espera-se que resulte da Conferência um
acordo sobre os meios financeiros e não financeiros de execução (ou seja, ajuda, investimentos,
estratégias, etc.) que darão apoio à agenda de desenvolvimento pós- 2015 e aos objetivos de
desenvolvimento sustentável (ODS). Esse preparará o terreno para dois acontecimentos marcantes
este ano: a Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, em setembro, que decidirá sobre a lista de
objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) e a Conferência das Partes sobre as Alterações
Climáticas (COP), que se realizará em Paris, no mês de dezembro, sob a égide das Nações Unidas.

Antes da conferência a Alta Representante/Vice-Presidente, Federica Mogherini declarou: «2015 é
um ano crucial na nossa luta contra a pobreza e em prol de um desenvolvimento sustentável. É
necessária ambição para cumprir os objetivos pertinentes que nos fixámos: Acabar com a pobreza
extrema e assegurar um futuro sustentável para todos. É necessário capacitar as pessoas, começando
pelas mulheres e raparigas, lutar contra as desigualdades, promover sociedades pacíficas e criar
prosperidade partilhada através de um crescimento inclusivo e sustentável. Solucionar todos este
problemas constitui um desafio e só se concretizará se todos assumirmos as responsabilidades
coerentes com os nossos objetivos, e unirmos forças numa forte parceria mundial.»

O Comissário Neven Mimica acrescentou: «Coletivamente, a UE já é o maior doador de ajuda pública
ao desenvolvimento e um pioneiro na conceção e utilização de mecanismos financeiros inovadores,
esperando mobilizar cem mil milhões de EUR através de financiamentos mistos até 2020. Além disso,
temos os mercados mais abertos aos países em desenvolvimento. Continuaremos a desempenhar o
nosso papel e inclusivamente a intensificar as nossas contribuições, promovendo o desenvolvimento
sustentável a nível mundial, com especial incidência nos países com mais necessidades.»

 

A UE quer um acordo em Adis Abeba baseado numa nova parceria mundial que implique todos os
países em todo o mundo e que possa mobilizar todos os meios possíveis para financiar o Programa de
Desenvolvimento pós- 2015 (os «Meios de execução»), em torno de três temas centrais:

 

Integração -A nova parceria mundial deve contribuir para toda a agenda pós- 2015 e abordar as três
dimensões do desenvolvimento sustentável (económica, social e ambiental) de forma integrada.

 

Exaustividade -A nova parceria mundial deve apoiar-se na mobilização e utilização efetiva de todas
os «meios de execução», quer sejam financeiros ou de outro tipo, incluindo políticas sólidas e um
ambiente propício para que as economias prosperem, em todos os países.

 
Universalidade -A nova parceria mundial deve basear-se-á em que todos contribuam com a sua
quota-parte. Todos os países deverão tomar as medidas necessárias em termos de ação política e de
mobilização de recursos.

 

Contexto
Exemplos do modo como a UE irá contribuir para a execução da agenda de desenvolvimento pós-
2015:

A UE é o maior doador a nível mundial, tendo contribuído, globalmente, em 2014, com mais de
58 mil milhões de euros em ajuda pública ao desenvolvimento (APD). A Comissão está empenhada
em atingir a meta da ONU de mobilizar um nível de ajuda pública ao desenvolvimento (APD),
correspondente a 0,7 % do rendimento nacional bruto (RNB) nos prazos fixados na agenda pós-
2015. Além disso, a UE compromete-se a satisfazer coletivamente o objetivo de 0,15-0,20 % de
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APD/RNB para os países menos desenvolvidos (PMD) a curto prazo e a atingir 0,20 % de APD/RNB
para os países menos desenvolvidos (PMD) nos prazos fixados na agenda pós- 2015.

A UE irá mobilizar mais financiamento para o desenvolvimento,trabalhando em conjunto
com o setor privado: Até 2020 serão mobilizados cerca de 100 mil milhões de EUR através do
financiamento misto.

-

20 % da assistência da UE destina-se ao combate às alterações climáticas: cerca de 14 mil
milhões de euros até 2020.

-

A UE é o mercado mais aberto do mundo- proporciona o acesso ao mercado livre de direitos
aduaneiros e de quotas aos países menos desenvolvidos (PMD), representando as exportações
totais para a UE dos países menos desenvolvidos mais de 35 mil milhões de EUR anuais. Além
disso, a UE é o principal fornecedor de ajuda ao comércio.

-

O programa Horizonte 2020, o Programa-Quadro da UE para a investigação e a Inovação (77
mil milhões de euros) está aberto a investigadores dos países em desenvolvimento.

-

A UE contribuirá para reduzir em 500 milhões o número de pessoas vítimas da fome e da
subalimentação em 2030 através do apoio à agricultura sustentável e à nutrição.

-

A UE contribuirá para reduzir em 500 milhões de pessoas da pobreza energética até 2030.-

Sociedades pacíficas— A UE presta apoio para melhorar a governação e permitir que as pessoas
vivam de forma segura. Mais de metade do financiamento do desenvolvimento bilateral da UE
continuará a ser canalisado para países frágeis e afetados por conflitos.

-

 

Programa da Conferência Internacional sobre o Financiamento do Desenvolvimento (13-16
de julho)
Na segunda-feira, 13 de julho, às 13.30 h (hora de Bruxelas), o Comissário Neven Mimica dará uma
conferência de imprensa conjunta com Romain SCHNEIDER, Ministro da Cooperação e da Ação
Humanitária do Luxemburgo, em representação da Presidência da UE. O Comissário Neven Mimica
discursará na abertura da conferência na terça-feira, 14 de julho, às 9.00 h (hora de Bruxelas).
Durante a conferência o Comissário Neven Mimica manterá uma série de reuniões bilaterais com
representantes governamentais, organizações internacionais e representantes da sociedade civil. A 15
de julho, o Comissário participará em dois eventos coorganizados pela UE à margem da conferência:
um sobre o apoio internacional à mobilização de recursos nacionais e outro sobre o setor privado e o
financiamento misto.

 

Para mais informações
Ficha sobre a Terceira Conferência Internacional sobre o Financiamento do Desenvolvimento:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5311_en.htm

Brochura sobre as contribuições principais da UE para o financiamento do desenvolvimento sustentável
global após 2015: http://ec.europa.eu/europeaid/financing-global-sustainable-development-after-
2015-illustrations-key-eu-contributions         ou       http://ec.europa.eu/europeaid/node/100872

Infografia sobre as contribuições da UE para o financiamento do desenvolvimento sustentável global
após 2015: http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/final_post-
2015_development_infograph_0.pdf

Página Web da Direção-Geral da Cooperação Internacional e do Desenvolvimento da Comissão
Europeia: https://ec.europa.eu/europeaid/home_en

Página Web do Comissário Neven Mimica: http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/mimica_en

 

Contactos para a imprensa
Sharon ZARB (+ 32 2 29 92256)
Alexandre POLACK (+32 2 299 06 77)
Catherine RAY (+32 2 296 99 21)

Perguntas do público em geral:
Europe Direct pelo telefone 00 800 67 89 10 11 ou por e-mail
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