
 
 
 
 
 
 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 
 

COOPERAÇÃO EXTERNA 
 
 
1. Na sequência das reuniões havidas pela Comissão Ad Hoc sobre Cooperação Externa, cujos 

trabalhos identificaram e elencaram as questões com que as autarquias se irão defrontar face 
à transferência de competências nesta área - nos termos do estatuído pela Lei 159/99, de 14 
de Setembro, no seu artigo 31º "Compete aos órgãos municipais participar em projectos e 
acções de cooperação descentralizadas, designadamente no âmbito da União Europeia e da 
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa" -, perspectiva-se, agora, e 
complementarmente, encontrar as melhores soluções a consagrar legalmente em futuros 
diplomas regulamentares. 

 
2. Foram, em consequência, identificadas e objecto de reflexão as questões nucleares que 

deverão merecer uma especial atenção no processo negocial e legislativo subsequente, a 
saber: 

 

A) Conceito de Cooperação Externa Descentralizada: 
 

Deverá ser suficientemente abrangente e generalista, de molde a não criar constrangimentos e 
limitações à actividade autárquica internacional, permitindo parcerias em qualquer parte do 
Mundo e tendo por único limite, quanto aos seus destinatários, a não existência de 
reconhecimento ou relações de Estado a Estado por parte do Estado Português. 
Quanto ao seu objecto, dela apenas devem ser expurgadas as acções ou actividades que pela 
sua natureza e finalidades, não se inscrevem nas competências próprias das autarquias. 
Pese embora o carácter generalista e abrangente do que se entende dever ser a Cooperação 
Externa Descentralizada, todavia, é mister que fiquem explícitos os propósitos de renovação e 
reforço dessa cooperação assentes nos valores da promoção da Democracia Local, do respeito 
dos Direitos Humanos Universais e de uma dimensão política forte que requer uma visão 
integrada e consistente dos aspectos económicos, políticos, culturais, sociais e ambientais, 
através de instrumentos de cooperação diversificada em função do nível de desenvolvimento 
das colectividades territoriais dos países cooperantes. 
 

B) Objectivos da Cooperação Externa Descentralizada 
 

Os objectivos gerais da política de cooperação autárquica descentralizada devem contribuir 
para a promoção desenvolvimento e consolidação da Democracia Local e do Estado de 
Direito, nomeadamente através do estabelecimento e reforço de parcerias e do debate político 
assente em valores e objectivos comuns, diferenciando a cooperação segundo as necessidades 
e os méritos e incidindo muito particularmente em acções e projectos que se prendam com a 
vida quotidiana dos cidadãos que intensifiquem o processo de descentralização para o nível 
local, encorajando, também, os mecanismos de participação e de encontro dos agentes da 
sociedade civil. 
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De sublinhar, igualmente, a importância de promover a cultura e a necessidade de estimular a 
cooperação cultural, a fim de implementar o diálogo e a compreensão recíproca no respeito da 
diversidade. 
B) Definição de uma Política e Estratégia Coerentes e Articuladas 
 

A Política e Estratégia do Estado Português no domínio das linhas gerais de Cooperação 
Internacional Estado a Estado deve ter como complemento a cooperação descentralizada das 
autarquias, cada qual no seu domínio de intervenção e modos de actuação, erigindo-se em 
princípio fundamental a parceria e colaboração activas entre os dois níveis de poder, 
melhorando a coordenação mútua no âmbito de uma renovada dimensão de cooperação 
política e cultural transparente, eficaz e visível, acompanhada de um simplificação radical dos 
procedimentos a todos os níveis, consagrando-se um princípio de actualização dos recursos 
financeiros alocados para o efeito. 
 

C) As Autarquias Locais como Força-Motriz da Cooperação Externa Descentralizada 
 

A experiência das autarquias locais portuguesas - percursoras da cooperação descentralizada e 
com uma presença e actividade regular externa em várias áreas e domínios da sua 
competência - tem demonstrado como é possível, com recursos escassos, promover 
intercâmbios e dinamizar experiências inovadoras, potenciando e criando mais valias em 
políticas de apoio ao desenvolvimento local, com especial incidência nos Países Africanos de 
Língua Oficial Portuguesa; da formação à construção de infra-estruturas, do apoio material 
diverso à realização de seminários e iniciativas nas áreas do desenvolvimento local, a 
pedagogia e a sensibilização para a necessidade de fundação de um Poder Local Democrático 
forte e actuante têm sido as linhas de força estruturantes da intervenção das autarquias junto 
das colectividades territoriais de língua portuguesa. 
Se, todavia, essa é a face mais visível da nossa cooperação externa descentralizada, porém, os 
intercâmbios de experiências e saber-fazer com a União Europeia, principalmente, bem como 
com a América Latina e, em menor escala com outras partes do Mundo, requerem também 
uma atenção muito particular de molde a possibilitar diversificação de contactos e enriquecer 
a nossa vivência autárquica com práticas e exemplos que nos possibilitem, num mundo 
multipolar. absorver outras vivências e saberes. 
 

D) Os Parceiros da Cooperação 
 

Sendo, muito embora, direccionada para as colectividades territoriais parceiras, ou seja, 
entidades eleitas e, por via do sufrágio popular, representativas das populações, a actividade 
cooperante encontra parceiros institucionais e sociais vários que, atenta a sua inserção na 
sociedade e objectivos e finalidades comuns, possibilita uma melhor coordenação e resultados 
práticos no terreno. Os actores envolvidos, para além dos beneficiários finais, serão, também, 
passando naturalmente pelas colectividades territoriais, as ONG, os institutos de formação, as 
estruturas não governamentais de ajuda ao desenvolvimento, organizações associativas, 
associações de defesa dos Direitos do Homem, de Jovens, de Mulheres, sindicatos, parceiros 
económicos e sociais, igrejas, sector privado, universidades, estabelecimentos de ensino e de 
formação, enfim ... uma série indefinida de Instituições actuantes da Sociedade Civil, e dado 
que a cooperação descentralizada incide em acções e projectos que se prendem com a vida 
quotidiana dos cidadãos, encorajando-se e apoiando-se assim os mecanismos de  participação 
e de encontro dos agentes da sociedade civil a nível nacional e regional. 
 

E) O Financiamento da Cooperação - Instrumentos e Meios 
 

Da adequada e regular afectação de recursos financeiros e da criação de mecanismos e 
instrumentos que permitam contractualizar a cooperação depende, em boa medida - e a par da 
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sua correcta gestão, coordenação e aplicação - o êxito das políticas de cooperação 
internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se, em sede, nomeadamente, da União Europeia, é possível alocar recursos financeiros 
directamente de programas comunitários específicos e fundos existentes, quer para a 
cooperação inter-europeia quer no âmbito de parcerias Europa-América Latina e Europa / 
Ásia, já idêntica situação não se verifica para a cooperação descentralizada com África e, 
mais especificamente, com a África que fala Português, sugerindo-se ao Governo que, no 
quadro da recente Cimeira do Cairo entre a U.E. e África e das suas Conclusões, diligencie no 
sentido de preencher tal lacuna. 
É, pois, imperativo nacional da política de cooperação externa portuguesa em geral e da sua 
estratégia a necessidade de afectação de recursos financeiros suficientes e bastantes para dar 
credibilidade e visibilidade a programas integrados de apoio ao funcionamento da Democracia 
Local e de cooperação para o desenvolvimento nas colectividades territoriais dos Países de 
Língua Oficial Portuguesa, em parceria estratégica e colaboração mútua e paritária com as 
autarquias portuguesas. 
 

F) A Estruturação das Autarquias para a Cooperação 
 

A inexistência de estruturas municipais de apoio e desenvolvimento de políticas de 
cooperação descentralizada exclusiva ou principalmente vocacionadas para os intercâmbios e 
a colaboração externa dos órgãos autárquicos, a par de um quadro de pessoal com 
competência para a sua coordenação, apoio, gestão e implementação, é um dos 
constrangimentos e omissões verificadas no enquadramento funcional das autarquias. 
Urge, pois, consagrar essa vocação e necessidade endógena e funcional, integrando no 
domínio do funcionamento das autarquias portuguesas um leque de soluções ajustáveis ao seu 
renovado empenho, interesse e benefício na cooperação internacional. 
Em consonância com as questões erigidas como nucleares no enquadramento da Cooperação 
Externa Descentralizada, a sua consagração funcional no quadro da regulamentação a ser 
objecto do processo negocional e legislativo atinente deverá ter em consideração as seguintes 
particularidades ou especificidades: 
 

♦ Conceito de Cooperação Externa Descentralizada: 
 

- generalista e com a máxima abrangência 
- assente em valores comuns de promoção da Democracia Local e de respeito dos 

Direitos Humanos Universais 
 

♦ Objectivos da Cooperação Externa Descentralizada 
 

- acento tónico na defesa e promoção da Democracia Local e do Estado de Direito 
- diferenciação em função e segundo as necessidades e os méritos dos destinatários 
- integração da Sociedade Civil 
- estímulo da cooperação cultural 
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♦ Definição de uma Política e Estratégia Coerentes e Articuladas 
 

- parceria Estado / Autarquias 
- comissões tripartidas Governo Nacional / 2º Governo / Autarquias - Colectividades 

Territoriais 
- contratualização das acções de cooperação 
- definição de áreas prioritárias de intervenção 
- introdução da figura do Mecenato para a cooperação. 

 

♦ As Autarquias como Força Motriz da Cooperação Descentralizada 
 

- as autarquias como parceiro estratégico primeiro e principal 
- desburocratização e desoneração da cooperação internacional 
- afectação de recursos financeiros necessários e suficientes 
- criação de um quadro especifico de pessoal para a cooperação externa 
- a autarquia como sujeito e objecto simultâneo da cooperação 
- a intervenção na negociação como pressuposto e requisito indispensável a uma 

cooperação partilhada nos seus objectivos, meios e finalidades. 
 

♦ Os Parceiros da Cooperação 
 

- cooperação estratégica e aberta à Sociedade Civil e suas instituições 
- princípios enformadores assentes na parceria, igualdade e diálogo 
- clarificação de funções e competências 
- articulação dos diversos intervenientes 
- responsabilização dos parceiros (receptores / destinatários) da cooperação 
- aferição das prioridades, planos e sua exequibilidade também pelos parceiros 
- incitação à criação de mecanismos nos parceiros que impeçam e eliminem os 

constrangimentos burocráticos que oneram a cooperação 
- operacionalidade das acções, projectos e intervenções segundo graus de prioridades e 

considerações de situações de natureza extraordinária. 
 

♦ Financiamento da Cooperação - Instrumentos e Meios 
 

- os modelos de financiamento não deverão ser uma competência universal 
- contratualização da cooperação 
- afectação anual e actualizada de recursos financeiros específicos 
- criação de uma rubrica específica nos Orçamentos municipais para a cooperação 

externa 
- garantia de previsibilidade de programação das despesas e da realização dos objectivos 

nos prazos previstos 
- regulamentação clara e inequívoca da possibilidade de a autarquia poder dispôr dos 

recursos financeiros de forma a: 
 

- estar legalmente autorizada a efectuar despesas de funcionamento com as 
estruturas e as acções de cooperação 

- poder atribuir verbas / subsídios; 
- poder adquirir bens e materiais no país receptor; 
- poder contratar serviços no país receptor; 
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- poder contratar pessoal no país receptor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♦ A Estruturação das Autarquias para a Cooperação 
 

- criação e regulamentação de carreiras para a cooperação externa (Técnicos de 
Cooperação), com um enquadramento do seu perfil aberto e abrangente em função das 
necessidades específicas do desempenho da função 

- Criação no organigrama da estrutura interna das autarquias de Gabinetes / 
Departamentos para as Relações Internacionais. 

- financiamento do novo quadro de pessoal e das novas estruturas especificamente 
vocacionadas para a cooperação externa descentralizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vilamoura, 6 de Maio de 2000 


