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A.2.b. Dotação orçamental. 

A.3. Cooperação Triangular. 

A.4. Alianças de Cooperação Triangular. Iniciativas de Cooperação Triangular. 
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Anexo 4. Fomento da Abordagem Baseada nos Direitos e da incorporação efetiva das abordagens 
transversais nas Iniciativas de Cooperação Triangular – Caixa de Ferramentas. 

 



  

 

Oportunidade ADELANTE de Cooperação Triangular 
União Europeia – América Latina e Caraíbas • 2021-2024 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA REQUERENTES  •   http://extranet.adelante2.eu 4 
 

A. Quadro de referência. 

A.1.  ADELANTE 2. 

O ADELANTE 21 é um programa da União Europeia (UE) de cooperação internacional para o 

desenvolvimento gerido pela Direção-Geral das Parcerias Internacionais da Comissão Europeia2 (DG 

INTPA)3. 

A missão da DG INTPA é contribuir para o desenvolvimento sustentável, a erradicação da pobreza, a 
paz e a proteção dos direitos humanos através de parcerias internacionais, estando na vanguarda 
dos esforços envidados pela União Europeia para implementar os compromissos globais, 
nomeadamente a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

Nesse âmbito, o ADELANTE 2 tem como objetivo contribuir para a consecução da Agenda 2030 e para 
um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável através da promoção e da utilização da Cooperação 
Triangular entre a Europa, a América Latina e as Caraíbas, aproveitando o enorme potencial das 
parcerias internacionais próprias da modalidade em questão. 

ADELANTE 2 nasce da experiência de quatro anos da sua primeira fase, enquadra-se nos debates 
crescentes sobre Cooperação Triangular a nível internacional e alinha-se com as melhores práticas 
próprias e de outros parceiros. 

Com o intuito de abordar a Cooperação Triangular de diversas perspectivas, a Oportunidade 
ADELANTE 2 estrutura-se em três componentes: 

• Componente de apoio operacional, através do qual se articula a Oportunidade ADELANTE 
de Cooperação Triangular União Europeia – América Latina e Caraíbas, objeto das presentes 
Orientações. 

• Componente de apoio institucional, que permite desenvolver fundos bilaterais de 
Cooperação Triangular com determinados países da América Latina e Caraíbas. 

• Componente de apoio analítico, que visa desenvolver estudos e análises no âmbito da 
Cooperação Triangular, trabalhando-se para isso em conjunto com a Secretaria-Geral Ibero-
Americana (SEGIB). 

A mobilização de recursos por parte da União Europeia para o ADELANTE 2 através das três 
componentes enunciadas é mais uma prova do compromisso para garantir a sua associação com a 
América Latina e Caraíbas, uma região diversa onde convivem inúmeras realidades de 
desenvolvimento. É essa diversidade que converte a região numa referência para continuar a 
explorar o potencial de iniciativas, de experiências de diálogo e de boas práticas entre ambas as 
regiões. 

 

1 ADELANTE 2: www.adelante2.eu 

2 Direção-Geral das Parcerias Internacionais da Comissão Europeia: 

https://ec.europa.eu/info/departments/international-partnerships_pt 

3 No Anexo 1 das presentes Orientações, é facultado um documento que enuncia, de forma sintética, as prioridades 

atuais da União Europeia. 

http://www.adelante2.eu/
https://ec.europa.eu/info/departments/international-partnerships_pt
about:blank
https://ec.europa.eu/info/departments/international-partnerships_pt
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A.2.  Oportunidade ADELANTE de Cooperação Triangular 
 União Europeia - América Latina e Caraíbas (Oportunidade ADELANTE). 

A Oportunidade ADELANTE de Cooperação Triangular União Europeia – América Latina e Caraíbas é 
um instrumento ou via de financiamento, enquadrada no ADELANTE 2, que visa mobilizar e canalizar 
recursos da União Europeia para parcerias ou alianças entre a Europa e a América Latina e Caraíbas 
que respondam à modalidade de Cooperação Triangular e que tenham como fim último a 
implementação da Agenda 2030 e um desenvolvimento mais inclusivo e sustentável. 

É um instrumento baseado na procura que se pretende ágil e flexível, com uma abordagem de 
‘resposta rápida’. 

A.2.a.  Duração e articulação. 

A Oportunidade ADELANTE tem uma duração prevista de quatro anos, articulando-se através 
de chamadas ou ‘Oportunidades anuais’ ao longo de 2021, 2022, 2023 e 2024.  

Após a abertura da primeira Oportunidade anual, em maio de 2021, inicialmente prevê-se 
que as Oportunidades anuais de 2022, 2023 e 2024 se abrem no primeiro trimestre do ano 
correspondente. 

Cada Oportunidade anual se fará acompanhar das respetivas ‘regras específicas’, nas quais 
se complementará o disposto nas presentes Orientações.  

A abertura de cada Oportunidade anual anunciar-se-á com pelo menos 30 dias de 
antecedência no site do ADELANTE 2, coincidindo com a publicação das regras específicas 
desse ano.  

O anúncio será difundido através dos meios de comunicação próprios do ADELANTE 2, tais 
como o boletim de notícias e as redes sociais, aos que se recomenda estar subscrito para 
receber informações atualizadas sobre a Oportunidade ADELANTE e sobre o conjunto do 
ADELANTE 2. 

• Boletim de notícias: www.adelante2.eu 

• Facebook: https://www.facebook.com/ADELANTE.UE.ALC 

• Twitter: https://twitter.com/ADELANTE_UE_ALC 

• Linkedin: https://www.linkedin.com/company/adelante-ue-alc 

A.2.b.  Dotação orçamental. 

A Oportunidade ADELANTE beneficia, por parte da União Europeia, de um orçamento 
indicativo global de 5 000 000 euros, procedentes do Instrumento de Cooperação para o 
Desenvolvimento (ICD). 

Este orçamento indicativo global será parcelado em tranches anuais que se executarão 
através de cada uma das quatro Oportunidades anuais expostas na alínea anterior. 

Nas regras específicas de cada Oportunidade anual será indicada a dotação orçamental da 
anuidade em questão. 

http://www.adelante2/
about:blank
about:blank
about:blank
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A.3. Cooperação Triangular. 

A DG INTPA, o ADELANTE 2 e a Oportunidade ADELANTE entendem a Cooperação Triangular, no 
âmbito das recentes reflexões da Iniciativa da Aliança Global para uma Cooperação Triangular Eficaz 
(GPI) do seguinte modo: 

A Cooperação Triangular é uma modalidade horizontal e focalizada nas alianças, em que os 
conhecimentos e as experiências complementares dos diferentes parceiros, bem como os 
seus recursos, são aproveitados para criarem de forma conjunta soluções que visam dar 
resposta a desafios de desenvolvimento. 

Esta definição parte do conhecimento e das experiências, aliados à relação e complementaridade 
entre parceiros. O papel de cada um dos parceiros é precisamente o fator crucial para poder definir 
quando uma intervenção se considera Cooperação Triangular.  

Uma intervenção pode ser considerada como Cooperação Triangular quando na mesma participam 
pelo menos três parceiros e cada um desempenha um dos seguintes papéis: 

• Beneficiário: requer apoio para dar resposta a um desafio de desenvolvimento e disponibiliza 
o seu conhecimento e experiência, bem como, em determinados casos, recursos financeiros. 

• Primeiro oferente: tem experiência em dar resposta a esse mesmo desafio de 
desenvolvimento num contexto similar ao do Beneficiário e partilha com a aliança o seu 
conhecimentos e experiência e, em determinados casos, recursos financeiros. 

• Segundo oferente: contribui para fortalecer a aliança, apoiando-a com os seus 
conhecimentos, experiência e recursos financeiros. 

Esta combinação de papéis facilita a criação conjunta de soluções com um alto potencial de impacto 
nos objetivos de desenvolvimento, promove a complementaridade, aumenta a coordenação, 
permite partilhar conhecimento e aprender de forma conjunta, gera apropriação e confiança, 
fomenta o volume, o alcance e a sustentabilidade das intervenções e favorece a flexibilidade. Assim 

sendo, todos os parceiros contribuem e se beneficiam4. 

Sendo certo que cada parceiro assume um determinado papel, todos os parceiros trabalham de 
forma conjunta na identificação, elaboração, implementação, seguimento e apresentação de 
relatórios das intervenções.  

Dada a própria dinâmica da Cooperação Triangular, os papéis são passíveis de se adaptarem ao longo 
da vida de uma intervenção (por exemplo, um parceiro Beneficiário pode proporcionar importantes 
conhecimentos e experiências pontuais sobre o desafio de desenvolvimento em questão, 
complementando o processo e beneficiando os restantes parceiros, ao passo que um parceiro 
Segundo oferente pode proporcionar a sua experiência que, sem ser num contexto similar ao do 
parceiro Beneficiário, complementa a experiência do Primeiro oferente, entre outras hipóteses). 

Em todo o caso, como se poderá ver no conjunto das presentes Orientações, em prol da clareza da 
proposta inicial, da classificação dos atores e do seguimento estatístico, na Oportunidade ADELANTE 

 

4 De acordo com as seis formas específicas através das quais as associações triangulares costumam acrescentar valor e 

contribuir para aumentar a eficácia das intervenções de cooperação internacional para o desenvolvimento, compiladas 
no 'Kit de ferramentas para identificar, dar seguimento e avaliar o valor acrescentado da Cooperação Triangular’ 
publicado pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico: 
https://www.oecd.org/dac/triangular-co-operation/TOOLKIT%20-%20version%20August%202018.pdf 

https://www.oecd.org/dac/triangular-co-operation/TOOLKIT%20-%20version%20August%202018.pdf
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atribui-se uma grande importância ao facto desses papéis estarem claramente definidos e assumidos 
por cada um dos parceiros desde o início. 

A.4. Alianças de Cooperação Triangular. Iniciativas de Cooperação Triangular. 

A.4.a.  Alianças de Cooperação Triangular (Alianças). 

São cruciais na Oportunidade ADELANTE. 

As Alianças de Cooperação Triangular são alianças compostas por organizações europeias, 
latino-americanas e caribenhas em que cada qual cumpre um dos papéis decorrentes da 
Cooperação Triangular expostos no ponto anterior (Beneficiário, Primeiro oferente e 
Segundo oferente) a fim de aproveitar ao máximo as potencialidades dessa modalidade para 
dar resposta os desafios de desenvolvimento. 

Mais à frente (Regra 1), expor-se-ão de forma mais pormenorizada as características das 
Alianças. 

A.4.b.  Iniciativas de Cooperação Triangular (Iniciativas). 

As Iniciativas de Cooperação Triangular são as intervenções de cooperação internacional para 
o desenvolvimento através das quais se articula o financiamento da Oportunidade ADELANTE 
às Alianças.  

Guiadas por uma Aliança de Cooperação Triangular, a sua lógica e estrutura obedecem à 
definição de Cooperação Triangular descrita anteriormente. 

São entendidas como mais latas do que uma atividade e menos latas do que um projeto (em 
termos orçamentais, temporários e de alcance).  

Como mais à frente se constatará, uma Iniciativa pode ser composta por várias atividades de 
entre as descritas na Regra 6. 

A.5. Ciclo de gestão das Iniciativas de Cooperação Triangular. 

A.5.a.  Forma e momento de apresentação. 

As Iniciativas de Cooperação Triangular apresentar-se-ão à Oportunidade ADELANTE através 
da Extranet ADELANTE, uma plataforma online para a gestão de Iniciativas concebida 
expressamente para tal fim, à qual se pode aceder através do link seguinte: 
http://extranet.adelante2.eu 

A Extranet ADELANTE possibilita o preenchimento online de todos os formulários, bem como 
disponibiliza as ferramentas de apoio e os materiais de referência para uma adequada 
elaboração e gestão das Iniciativas. 

Em caso algum se contempla a possibilidade de apresentar Iniciativas, total ou parcialmente, 
por outro meio diferente da Extranet ADELANTE.  

about:blank
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Na medida em que a Oportunidade ADELANTE possui uma abordagem ‘aberta e 
permanente’, é possível a apresentação de documentos de síntese (alínea A.5.b) 
imediatamente a partir do momento de abertura da Oportunidade anual correspondente.  

Os documentos de síntese apresentados serão submetidos a avaliação por parte da 
Oportunidade ADELANTE conforme a ordem de receção dos mesmos. 

A.5.b.  Ciclo de gestão e timings. 

Em seguida, far-se-á uma apresentação sintética do ciclo de gestão das Iniciativas do ponto 
de vista dos requerentes, indicando os documentos fundamentais e os respetivos prazos.  

Todos os prazos se estabelecem em dias de calendário5. O fuso horário de referência é o de 
Bruxelas (UCT/GMT+1). 

Registo pessoal. 

Registar na Extranet ADELANTE a pessoa responsável pela Iniciativa na organização 
requerente (Regra 1.6).  

Pré-elaboração. 

1. Selecionar a língua de trabalho da Iniciativa (Regra 14). 

2. Preencher o formulário do documento de síntese. 

3. Enviar o documento de síntese (num prazo máximo de 30 dias após o início do 
preenchimento / apertura online do documento).  

4. Receber a notificação de não aprovação, de pedido de esclarecimentos ou de 
aprovação (num prazo máximo de 10 dias após o envio do documento de síntese). 

Em caso de não aprovação, dar-se-á por concluído o processo. 

4.bis. No caso de pedido de esclarecimentos: 

Rever o formulário do documento de síntese em função da notificação.  

Enviar o documento de síntese revisto (num prazo máximo de 5 dias 
após a receção da notificação).  
 
Receber a notificação de não aprovação ou de aprovação (num prazo 
máximo de 5 dias após o envio do documento de síntese revisto).  
 
Em caso de não aprovação: dar-se-á por concluído o processo. 

Em caso de aprovação, dar-se-á início à fase de elaboração. 

Elaboração. 

5. Preencher o formulário do esboço da elaboração. 

6. Enviar o esboço da elaboração (num prazo máximo de 10 dias após a receção da 
notificação). 

 

5 Entende-se como dias de calendário a totalidade de dias do ano, fins de semana e feriados incluídos. 
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7. Receber a notificação para preencher o formulário de elaboração definitiva (um 
prazo máximo de 2 dias desde o envio do esboço da elaboração). 

8. Realizar online a reunião de elaboração com a Equipa ADELANTE (alínea A.5.e).  

9. Finalizar a elaboração definitiva. 

10. Enviar a elaboração definitiva (num prazo máximo de 20 dias após o envio do 
esboço da elaboração). 

11. Receber a notificação de não aprovação ou de aprovação (num prazo máximo de 
10 dias após o envio da elaboração definitiva). 

Em caso de não aprovação, dar-se-á por concluído o processo. 

Em caso de aprovação, dar-se-á início à fase de implementação. 

Implementação. 

12. Realizar online a reunião de implementação com a Equipa ADELANTE. 

13. Preencher o formulário da implementação conjuntamente com a Equipa 
ADELANTE. 

14. Executar as atividades conjuntamente com a Equipa ADELANTE (Regra 11).  

15. Preencher o formulário do relatório final conjuntamente com a Equipa 
ADELANTE.  

16. Enviar o relatório final (num prazo máximo de 15 dias após a finalização da última 
atividade). 

17. Receber a notificação de pedido de esclarecimentos ou de aprovação (num prazo 
máximo de 10 dias desde o envio do relatório final). 

17. Bis. No caso de pedido de esclarecimentos: 

Rever o formulário do relatório final em função da notificação.  

Enviar o relatório final revisto (num prazo máximo de 5 dias após a receção 
da notificação).  

Receber a notificação de aprovação (num prazo máximo de 5 dias após o 
envio do relatório final revisto).  

Em caso de aprovação, dar-se-á por concluída a implementação da Iniciativa. 

Ex post. 

18. Anualmente, após finalizar a implementação, preencher o formulário de 
seguimento ex post conjuntamente com a Equipa ADELANTE. 

19. Enviar o relatório de seguimento ex post. 

A.5.c.  Avaliação. 

Os documentos enviados à Oportunidade ADELANTE ao longo do ciclo de gestão das 
Iniciativas são avaliadas por uma equipa de profissionais da DG INTPA. 

A pessoa que, na DG INTPA, desempenha a função de ‘Programme Manager’ do ADELANTE 2 
age como ‘avaliador principal’ e participará na avaliação de todas as Iniciativas propostas. 
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A pessoa que desempenha a função de avaliador principal poderá convidar representantes 
da Delegação da União Europeia (DUE) de cada um dos países vinculados com a Iniciativa 
para serem ‘avaliadores’. Em paralelo, poderá também convidar representantes da DG INTPA 
ou de qualquer outra direção-geral da Comissão Europeia, tanto dos serviços centrais como 
dos serviços externos, em função de um conhecimento especial, interesse ou 
complementaridade. 

A pessoa que desempenha a função de avaliador principal coordenará a participação e as 
contribuições de todas as pessoas implicadas e tomará as decisões finais. 

Como se depreende do ponto anterior, o exercício de avaliação está previsto pelo menos nos 
seguintes momentos: 

• Avaliação do documento de síntese. 

• Avaliação do documento de síntese revisto (se for caso disso). 

• Avaliação da elaboração definitiva. 

• Avaliação do relatório final. 

• Avaliação do relatório final revisto (se for caso disso). 

• Avaliação dos relatórios de seguimento ex post. 

O documento de síntese e a elaboração definitiva serão avaliados em conformidade com os 
seguintes critérios: 

• Coerência com a definição de Cooperação Triangular (alínea A.3) 

• Qualidade e coerência interna da Aliança de Cooperação Triangular (alínea A.4.a e 
Regra 1). 

• Coerência com as prioridades da União Europeia (Anexo 1).  

• Contributo para a Agenda 2030 (Regra 2). 

• Qualidade e rigor da proposta, incluindo a Abordagem Baseada nos Direitos e as 
abordagens transversais (Anexo 4). 

• Coerência do orçamento (Regras 4, 5 e 6). 

• Coerência com outras intervenções de desenvolvimento. 

A coerência com a definição de Cooperação Triangular, a qualidade e coerência interna da 
Aliança de Cooperação Triangular, o contributo para a Agenda 2030 e a coerência do 
orçamento são critérios excludentes. Em caso de incoerência manifesta, o documento de 
síntese não será aprovado. 

A coerência com as prioridades da União Europeia e a coerência com outras intervenções de 
desenvolvimento não são critérios excludentes. São consideradas elementos de valor 
acrescentado que enriquecem a Iniciativa. 

A avaliação de cada um desses critérios não se baseará numa determinada secção ou numa 
determinada sub-secção do formulário correspondente. Pelo contrário, a avaliação de cada 
critério terá em consideração o conjunto das informações facultadas, incluindo os campos 
‘não obrigatórios’. 

Só será tida em consideração para avaliação a informação compilada nos respetivos 
formulários online da Extranet ADELANTE. Não está previsto, em caso algum, que se possam 
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acrescentar anexos ou enviar informações complementares aos formulários por quaisquer 
outros meios. 

Todas as decisões da pessoa que desempenha a função de avaliador principal são justificadas 
e serão devidamente comunicadas através da Extranet ADELANTE e por correio eletrónico. 

Não se contempla a possibilidade de réplica às decisões de ‘não aprovação’ da pessoa que 
desempenha as funções de avaliador principal. 

A.5.d.  Implementação orçamental. 

A dotação orçamental anual ir-se-á atribuindo à medida que forem sendo aprovadas as 
elaborações definitivas apresentadas. 

Aquando da aprovação de uma elaboração definitiva, o financiamento previsto para essa 
Iniciativa passa a estar ‘comprometido’ e deixa de estar ‘disponível’, subtraindo-se assim da 
dotação orçamental anual. 

No site do ADELANTE 2 informar-se-á de modo permanente sobre a dotação orçamental 
anual, bem como sobre a implementação orçamental e o remanente em tempo real do ano 
em curso. 

No momento em que se despender a dotação orçamental anual, fica fechada a possibilidade 
de apresentar Iniciativas durante o ano correspondente, retomando-se essa possibilidade no 
momento de abertura da Oportunidade anual seguinte. 

Não obstante, serão processadas todas as Iniciativas cujo documento de síntese tenha sido 
apresentado antes do fecho. Poder-se-á realizar um aumento da dotação orçamental anual 
para dar resposta ao financiamento das referidas Iniciativas, no caso de as respetivas 
elaborações definitivas serem aprovadas. 

Nos anos em que não se executar a totalidade da dotação orçamental anual prevista, a verba 
remanente será integrada no orçamento global da Oportunidade ADELANTE. 

A.5.e.  Equipa ADELANTE. 

A Oportunidade ADELANTE dispõe de um conjunto de profissionais com conhecimentos e 
experiência em cooperação internacional para o desenvolvimento em geral e, de forma 
particular, em desenvolvimento sustentável, Cooperação Triangular, Abordagem Baseada 
nos Direitos, abordagens transversais, gestão técnica e financeira de projetos, logística 
internacional, gestão de eventos, comunicação e visibilidade e gestão do conhecimento, 
entre outros. 

A Equipa ADELANTE tem a missão de contribuir de forma decisória para a qualidade de cada 
uma das Iniciativas ao longo do respetivo ciclo de gestão, sendo essencial a sua participação 
e contribuição na elaboração definitiva e ao longo de toda a implementação das mesmas. 
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B. Regras para a gestão de  
 Iniciativas de Cooperação Triangular. 
Partindo do quadro de referência anteriormente exposto, as Iniciativas de Cooperação Triangular a 
cofinanciar pela Oportunidade ADELANTE reger-se-ão pelas seguintes regras: 

Regra 1. Requisitos das Alianças de Cooperação Triangular. 

O ator habilitado para apresentar uma Iniciativa de Cooperação Triangular à Oportunidade 
ADELANTE é a Aliança de Cooperação Triangular.  

As Alianças podem ter caráter de ‘união temporária’ ou de ‘união permanente’ e podem possuir ou 
não personalidade jurídica.  

Não é imprescindível que as Alianças possuam personalidade jurídica própria visto que, como se 
exporá na secção 1.5 desta Regra, será em todo o caso uma das organizações integrantes da mesma 
a assumir toda a responsabilidade (incluindo a coordenação e a apresentação de relatórios) da 
Iniciativa face à Oportunidade ADELANTE e face à DG INTPA, independentemente do facto de a 
Aliança possuir personalidade jurídica ou não. 

O primeiro passo no processo de pré-elaboração de uma Iniciativa será a identificação das 
organizações que integram a Aliança, a respetiva classificação em função do tipo e nacionalidade e a 
definição dos seus papéis e funções, consoante os critérios expostos nas secções seguintes. 

Adicionalmente, será requerida a apresentação de um ‘documento de formalização da Aliança de 
Cooperação Triangular’. À falta do mesmo, facultar-se-á um modelo que deverá ser assinado por 
todas as organizações integrantes da Aliança (secção 1.6 da presente Regra).  

Este documento é obrigatório e imprescindível para poder enviar o documento de síntese para a 
respetiva avaliação por parte da DG INTPA. 

1.1.  Tipo de organizações. 

As Alianças podem ser compostas por organizações de qualquer tipo. 

Em termos gerais, contemplam-se agências nacionais de cooperação, organizações públicas 
(de nível nacional e de nível subnacional), privadas empresariais, privadas com função 
pública, sindicais, sociais, universitárias, académicas ou do âmbito da investigação e do 
pensamento, bem como organismos multilaterais, internacionais e regionais e instituições 
financeiras internacionais ou para o desenvolvimento, entre outros. 

Nas regras específicas de cada Oportunidade anual podem-se estabelecer, excecionalmente, 
critérios de prioridade ou critérios de exclusão relativos ao tipo de organizações. 

Considerar-se-ão somente pessoas coletivas. Não se contempla, em caso algum, a 
possibilidade de que uma pessoa singular se considere como integrante de uma Aliança. 



  

 

Oportunidade ADELANTE de Cooperação Triangular 
União Europeia – América Latina e Caraíbas • 2021-2024 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA REQUERENTES  •   http://extranet.adelante2.eu 13 
 

1.2. Nacionalidade das organizações. 

As organizações integrantes das Alianças devem ter necessariamente a nacionalidade de um 
dos 27 Estados-Membros da União Europeia, dos 17 países da América Latina ou dos 16 
países das Caraíbas: 

• Estados-Membros da UE: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chéquia, Chipre, 
Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, 
Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, 
Polónia, Portugal, Roménia e Suécia.  

• Países da América Latina: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, El 
Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 
Peru, Uruguai e Venezuela.  

• Países das Caraíbas: Antígua e Barbuda, Baamas, Barbados, Belize, Cuba Domínica, 
Granada, Guiana, Haiti, Jamaica, República Dominicana, São Cristóvão e Nevis, São 
Vicente e Granadinas, Santa Lúcia, Suriname e Trindade e Tobago. 

Estes 60 países compõem o termo ‘países ADELANTE’. 

No caso das redes ou plataformas internacionais e dos organismos multilaterais, 
internacionais e regionais, bem como das instituições financeiras internacionais ou para o 
desenvolvimento, pelas suas particularidades, aquando da menção da nacionalidade durante 
a elaboração do documento de síntese, deverão consultar a Equipa ADELANTE através de um 
chat criado na Extranet ADELANTE com esse propósito. 

1.3. Papéis da Cooperação Triangular. 

Cada um dos papéis específicos da Cooperação Triangular deve ser assumido por, pelo 
menos, uma organização integrante da Aliança.  

Dada a sua importância, relembram-se aqui cada um dos papéis conforme foram descritos 
na alínea A.3. 

• Beneficiário: requer apoio para dar resposta a um desafio de desenvolvimento e 
disponibiliza o seu conhecimento e experiência, bem como, em determinados casos, 
recursos financeiros. 

• Primeiro oferente: tem experiência em dar resposta a esse mesmo desafio de 
desenvolvimento num contexto similar ao do Beneficiário e partilha com a aliança o 
seu conhecimentos e experiência e, em determinados casos, recursos financeiros. 

• Segundo oferente: contribui para fortalecer a aliança, apoiando-a com os seus 
conhecimentos, experiência e recursos financeiros. 

A assunção dos referidos papéis não deve ser unicamente formal, mas sim efetiva, sendo que 
o desempenho previsto de cada uma das organizações há de responder plenamente à 
definição de Cooperação Triangular. 

1.4. Papéis, tipos e nacionalidades. 

As organizações que assumem o papel de Beneficiário ou de Primeiro oferente podem ser 
de quaisquer dos tipos previstos na secção 1.1. da presente Regra e a sua nacionalidade deve 
corresponder a um país da América Latina ou das Caraíbas. 
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As organizações que assumem o papel de Segundo oferente podem ser de quaisquer dos 
tipos previstos na secção 1.1 da presente Regra e a sua nacionalidade deve corresponder a 
um Estado-Membro da União Europeia. 

Para responder à definição de Cooperação Triangular, a nacionalidade das organizações que 
assumem o papel de Primeiro oferente deve corresponder a um país da América Latina e das 
Caraíbas diferente do das organizações que assumem o papel de Beneficiário. 

Os organismos multilaterais, internacionais e regionais, bem como as instituições financeiras 
internacionais ou para o desenvolvimento, não poderão, em nenhum caso, assumir o papel 
de Beneficiários, mas sim o papel de Primeiro oferente desde que o conhecimento e a 
experiência que partilham com a Aliança tenham sido gerados num contexto similar ao dos 
Beneficiários. Porém, poderão assumir o papel de Segundo oferente sem qualquer restrição. 

1.5. Função das organizações. 

1.5.a.  Organização requerente.  

Uma das organizações integrantes da Aliança deve desempenhar, em nome e por 
conta da própria Aliança, a função de ‘organização requerente’.  

A organização requerente assume toda a responsabilidade (inclusive a coordenação 
e a apresentação de relatórios) da Iniciativa face à Oportunidade ADELANTE e face à 
DG INTPA.  

A função de organização requerente não é exclusiva de nenhum dos papéis, razão 
pela qual uma das organizações Beneficiárias, uma das organizações Primeiro 
oferente ou uma das organizações. Segundo oferente pode assumir essa função, em 
conformidade com os acordos internos e o governo da Aliança.  

Responsável pela Iniciativa na organização requerente e representante legal da 
organização requerente. 

Na identificação da organização requerente, durante o processo de pré-elaboração, 
dever-se-á indicar e identificar a pessoa ‘responsável pela Iniciativa na organização 
requerente’ e a pessoa ‘representante legal da organização requerente’. Entende-se 
que, em determinadas situações, esses papéis possam recair na mesma pessoa. 

É ponto assente que a pessoa responsável pela Iniciativa na organização requerente 
é a pessoa que assume a coordenação e a relação direta com a Equipa ADELANTE. 

É recomendável que essa pessoa seja a primeira a registar-se na Extranet ADELANTE 
com o seu respetivo endereço eletrónico que, para todos os efeitos, se converterá 
no ‘contacto de referência’ no qual se receberão todas as mensagens relativas à 
Iniciativa. 

Somente a pessoa responsável pela Iniciativa terá capacidade para editar e enviar os 
formulários na Extranet ADELANTE. 

Nas situações em que a pessoa responsável não seja a pessoa representante legal, a 
primeira deverá indicar e identificar também a esta última na Extranet ADELANTE. 
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Depois de identificada, a pessoa representante legal será informada online e terá a 
possibilidade de se registrar na Extranet ADELANTE e de consultar todos os 
documentos relacionados com a Iniciativa.  

Depreende-se que todos os documentos cruciais do ciclo de gestão da Iniciativa de 
Cooperação Triangular enumerados na alínea A.5.b. (documento de síntese, 
documento de síntese revisto -se for caso disso-, esboço da elaboração, elaboração 
definitiva, relatório final, relatório final revisto -se for caso disso-, e relatórios de 
seguimento ex post) enviados através da Extranet ADELANTE estão validados pela 
pessoa representante legal da organização requerente. 

Depreende-se igualmente que a pessoa representante legal certifica a veracidade de 
toda a informação enunciada nesses documentos e que todas as organizações 
integrantes da Aliança (secção 1.6. da presente Norma) respondem aos critérios e 
requisitos descritos nas presentes Orientações. 

Dessa forma, o envio dos documentos através da Extranet ADELANTE equivale a uma 
declaração responsável ou declaração sob compromisso de honra por parte da 
pessoa representante legal. 

Em todo o caso, a pessoa responsável pela Iniciativa na organização requerente 
poderá autorizar outras pessoas de outras organizações integrantes da Aliança a 
consultar (não a editar) os referidos documentos. 

1.5.b. Organizações co-requerentes.  

As restantes organizações integrantes da Aliança assumirão a função de 
‘organizações co-requerentes’.  

No âmbito da Aliança, as organizações co-requerentes assumem as suas 
responsabilidades perante a organização requerente e não perante a Oportunidade 
ADELANTE nem perante a DG INTPA. 

Aquando do processo de pré-elaboração, na identificação das organizações co-
requerentes, dever-se-á indicar e identificar a pessoa ‘responsável pela Iniciativa 
dentro da organização co-requerente’, que poderá ser autorizada pela organização 
requerente a consultar (não a editar) os documentos de elaboração e de gestão da 
Iniciativa.  

1.6.  Organizações integrantes da Aliança.  

A organização requerente juntamente com as organizações co-requerentes (todas e apenas 
elas) são consideradas, para todos os efeitos, as ‘organizações integrantes da Aliança’. 

Essas organizações integrantes da Aliança devem coincidir com as organizações signatárias 
do documento de formalização da Aliança de Cooperação Triangular previsto na introdução 
da presente Regra.  

Em conformidade com a definição de Cooperação Triangular e a forma de a entender por 
parte da União Europeia, no momento em que a Oportunidade ADELANTE aprova a 
elaboração definitiva de uma Iniciativa e compromete o respetivo orçamento, o ADELANTE 2 
converte-se também em ‘parceiro da Aliança’.  

A participação do ADELANTE 2 tem um papel assimilável ao de um Segundo oferente ao 
contribuir para o fortalecimento da Aliança e ao apoiá-la não só com os seus recursos 
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financeiros, mas também através do valor acrescentado da Equipa ADELANTE e respetivos 
conhecimento e experiência. 

Em todo o caso, em prol da clareza da proposta inicial, da classificação dos atores na 
Oportunidade ADELANTE e do seguimento estatístico, o ADELANTE 2 não constará 
formalmente como organização integrante da Aliança. 

1.7.  Causas de exclusão. 

Serão excluídas e não se considerarão elegíveis as Alianças: 

• Que contarem entre os seus integrantes com uma pessoa singular, de acordo com o 
previsto na secção 1.1. da presente Regra. 

• Que contarem entre os seus integrantes com uma ou mais organizações cuja 
nacionalidade não se corresponda com os países explicitamente mencionados na 
secção 1.2. 

• Que não contemplarem de forma efetiva a totalidade dos papéis da Cooperação 
Triangular mencionados no ponto A.3. e na secção 1.3.  

• Que não cumprirem os critérios de nacionalidade associados aos papéis da 
Cooperação Triangular previstos na secção 1.4. 

• Que não incluírem no documento de formalização da Aliança de Cooperação 
Triangular todas as organizações requerentes e co-requerentes. 

Estes termos serão analisados por parte da Equipa ADELANTE antes do início do exercício de 
avaliação do documento de síntese. Em caso de incumprimento, a avaliação não será iniciada 
e a Aliança excluída, sendo que se comunicará formalmente a exclusão à organização 
requerente e se dará por concluído o processo de gestão da Iniciativa. 

1.8.  Outras funções. 

Organização participante. 

Refere-se a organizações que preveem um contributo para a consecução dos objetivos da 
Iniciativa no âmbito da Aliança, mas que não são integrantes em sentido estrito da mesma. 

As organizações participantes podem ser de quaisquer dos tipos previstos na secção 1.1. da 
presente Regra e ter qualquer nacionalidade (não aplicando os critérios previstos na secção 
1.2).  

Pelas suas características no âmbito da Aliança, não se associarão de modo explícito a 
nenhum dos três papéis próprios da Cooperação Triangular previstos na secção 1.3., muito 
embora se depreenda que desempenham um papel similar ao dos oferentes. 

1.9.  Número de organizações. 

Organização requerente. Uma organização, e apenas uma, deve assumir a função de 
organização requerente em cada Iniciativa. 

Organizações co-requerentes. Em conformidade com a definição de Cooperação Triangular, 
pelo menos duas organizações co-requerentes deverão integrar a Iniciativa. De acordo com 
a mesma definição, não existe um limite máximo de organizações co-requerentes por 
Iniciativa. Contudo, por motivos funcionais, a Oportunidade ADELANTE estipula um limite de 
dez organizações co-requerentes por Iniciativa. 



  

 

Oportunidade ADELANTE de Cooperação Triangular 
União Europeia – América Latina e Caraíbas • 2021-2024 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA REQUERENTES  •   http://extranet.adelante2.eu 17 
 

Organização/ções participante/s. Não é obrigatória a presença de organizações 
participantes nas Iniciativas. Caso se opte pela sua presença, por motivos funcionais, a 
Oportunidade ADELANTE estipula um limite de três organizações participantes por Iniciativa. 

1.10.  Limite de apresentação de Iniciativas por organização. 

Em termos gerais, não se prevê nenhum limite de apresentações por organização, nem a uma 
oportunidade anual nem ao conjunto da Oportunidade ADELANTE.  

Não obstante, nas regras específicas de uma determinada oportunidade anual poder-se-á 
estabelecer um limite de apresentação por organização para esse ano. 

Considera-se que uma organização se ‘apresentou’ quando num documento de síntese 
enviado é identificada como organização requerente ou organização co-requerente, 
independentemente de o documento de síntese ter sido aprovado ou não. 

No quadro seguinte, apresenta-se uma síntese dos conceitos expostos ao longo da Regra 1: 

 

P A P E L  T I P O  N A C I O N A L I D A D E  F U N Ç Ã O  

Beneficiário 
 

Organização de quaisquer dos tipos 
previstos na Regra 1.1 exceto organismos 
multilaterais, internacionais e regionais e 
instituições financeiras internacionais ou 
para o desenvolvimento. 
Só pessoas coletivas. 

Organizações de quaisquer 
dos 17 países da América 
Latina ou dos 16 países das 
Caraíbas.  
 

Organização 
requerente ou 
organização  
co-requerente. 

Primeiro 
oferente 
 

Organização de quaisquer dos tipos 
previstos na Regra 1.1. 
No caso dos organismos multilaterais, 
internacionais e regionais e instituições 
financeiras internacionais ou para o 
desenvolvimento, só se a experiência e 
conhecimento que partilham com a Aliança 
tiverem sido gerados num contexto similar 
ao dos Beneficiários. 
Só pessoas coletivas. 

Organizações de quaisquer 
dos 17 países da América 
Latina ou dos 16 países das 
Caraíbas exceto dos países 
da nacionalidade dos 
Beneficiários. 
 
 

Organização 
requerente ou 
organização  
co-requerente. 

Segundo 
oferente 
 

Organização de quaisquer dos tipos 
previstos na Regra 1.1. 
Só pessoas coletivas. 

Organização de quaisquer 
dos 27 Estados-Membros da 
União Europeia. 

Organização 
requerente ou 
organização  
co-requerente. 
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Regra 2. Abordagem setorial. Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável. 

Em coerência com os objetivos da DG INTPA e do ADELANTE 2 expostos anteriormente, 
a ‘abordagem setorial’ da Oportunidade ADELANTE é definida pela Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável.  

Assim sendo, em vez de se considerarem ‘setores’ ou ‘temáticas de intervenção’, 
considerar-se-ão sempre os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) e suas 
metas, que são parte integrante da própria Agenda. 

2.1.  ODS prioritários. 

Em termos gerais, não se considera nenhum ODS ou grupo dos mesmos como 
prioritário. Também não se considera nenhum critério de exclusão nesse 
sentido. 

Não obstante, nas regras específicas de uma determinada Oportunidade anual 
poder-se-ão estabelecer critérios de prioridade ou, excecionalmente, critérios 
de exclusão referidos a determinados ODS ou a determinadas metas para esse 
ano. 

2.2.  ODS primário e ODS secundário. 

Um dos primeiros passos no processo de pré-elaboração de uma Iniciativa é a 
definição (e respetiva argumentação) dos ODS para os quais a mesma contribui.  

Em função do tipo de contribuição, são considerados dois tipos de ODS: 

• ODS primário, aquele para o qual a Iniciativa contribui de forma 
principal. 

• ODS secundário, aquele para o qual a Iniciativa contribui de modo 
menos intenso, mas destacável, normalmente a partir de algum dos 
seus componentes. 

2.3.  ODS 17 - Parcerias para a implementação dos objetivos. 

De forma coerente com a definição de Cooperação Triangular, depreende-se 
que todas as Iniciativas contribuem de forma primária também para o ODS 17. 

2.4.  ODS 10 – Reduzir as desigualdades. 

De forma coerente com objetivos do ADELANTE 2, depreende-se que todas as 
Iniciativas devem tender a contribuir de algum modo para o ODS 10. 

2.5.  ODS, metas e indicadores. 

Durante o processo de elaboração, a organização requerente deverá também 
definir (e argumentar) as metas e os indicadores do ODS primário, do ODS 
secundário e do ODS 17 para os quais a Iniciativa contribui. 
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No caso do ODS 10, esta definição não será obrigatória, mas na sua falta, 
requerer-se-á uma argumentação sobre o nexo entre a Iniciativa e o ODS em 
causa. 

O quadro de indicadores de referência da Oportunidade ADELANTE é o 
‘Conjunto de indicadores priorizados’ elaborado pelo Grupo de Coordenação 
Estatística para a Agenda 2030 na América Latina e Caraíbas da Conferência 
Estatística das Américas (CEA), da Comissão Económica para a América Latina e 

as Caraíbas (CEPAL)6. 

Nas regras específicas de cada Oportunidade anual, o quadro de indicadores 
será atualizado em função dos avanços do mencionado Grupo de Coordenação 
Estatística. 

2.6.  Creditor Reporting System. 

O facto de a Oportunidade ADELANTE considerar os ODS e não os setores 
propriamente ditos não impede a pertinente prestação de contas setorial 
perante o Creditor Reporting System (CRS) do Comité de Ajuda ao 
Desenvolvimento (CAD) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE).  

Para tal, os códigos e os respetivos dados de cada Iniciativa serão definidos após 
a conclusão do período de implementação de forma consensual entre a Aliança 
e a Equipa ADELANTE. 

No que concerne as abordagens transversais, incluir-se-á em cada uma das 
Iniciativas a sua correspondência com os marcadores de Rio, de género e de 
pessoas com deficiência. 

Regra 3. Elementos transversais. 

3.1.  Abordagem Baseada nos Direitos e abordagens transversais de 
Igualdade de Género e de Meio Ambiente e Alterações Climáticas. 

As Iniciativas deverão estar alinhadas com as prioridades da DG INTPA no que 
se refere à Abordagem Baseada nos Direitos e às abordagens transversais, 
destacando neste sentido a Abordagem de Igualdade de Género e a Abordagem 
Transversal de Meio Ambiente e Alterações Climáticas, de modo idêntico ao que 
ocorre com o conjunto de projetos e programas de cooperação internacional 
para o desenvolvimento financiados por esta DG. 

A inclusão efetiva ao longo de todo o ciclo da gestão das Iniciativas será uma 
condicionante da avaliação da qualidade das mesmas, de acordo com os 
critérios explicitados no Anexo 4 das presentes Orientações para cada uma das 
abordagens.  

 

6 Conjunto de indicadores priorizados: https://agenda2030lac.org/estadisticas/prioritized-set-indicators-

regional-statistical-follow-up-sdg.html 

https://agenda2030lac.org/estadisticas/prioritized-set-indicators-regional-statistical-follow-up-sdg.html
https://agenda2030lac.org/estadisticas/prioritized-set-indicators-regional-statistical-follow-up-sdg.html
https://agenda2030lac.org/estadisticas/prioritized-set-indicators-regional-statistical-follow-up-sdg.html
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A Equipa ADELANTE apoiará as Alianças na inclusão efetiva das supracitadas 
abordagens. 

3.2.  Gestão do conhecimento. 

As Iniciativas deverão garantir a sistematização das ‘lições aprendidas’ 
ocasionadas durante a sua implementação. Para tal, contar-se-á com uma série 
de ferramentas e modelos normalizados a partir da Abordagem de Gestão do 
Conhecimento.  

Os produtos gerados serão compilados no âmbito do ‘livro de conhecimento’ de 
cada Iniciativa, que servirá como memória da mesma e se centrará na difusão e 
no reaproveitamento do conhecimento por parte do resto de Iniciativas da 
Oportunidade ADELANTE, bem como de terceiros.  

Para o aproveitamento por parte de terceiros, contempla-se de forma especial 
a difusão através de bancos de conhecimento e repositórios especializados, 
regionais e globais. 

A Equipa ADELANTE apoiará as Alianças na sistematização e na elaboração 
desses produtos. 

3.3.  Inovação 

Em função das suas caraterísticas próprias, a Cooperação Triangular tem uma 
forte capacidade para gerar parcerias ou alianças inovadoras. 

Partindo deste facto, as Iniciativas deverão aproveitar o caráter inovador inicial 
e também tender para a inovação (entendida num sentido lato, não só 
tecnológica) tanto para definir as soluções de desenvolvimento como para 
conceber o processo (governance da Aliança, espaços de trabalho conjunto, 
planificação e organização das atividades, comunicação e visibilidade das 
atividades e das conquistas, entre outras). 

A Equipa ADELANTE apoiará as Alianças na reflexão e na tomada de decisões 
orientada para a inovação. 

Regra 4. Financiamento. 

4.1.  Montante mínimo, montante máximo e percentagem de 
financiamento. 

Nas regras específicas de cada Oportunidade anual indicar-se-á o montante 
mínimo e o montante máximo de financiamento por parte da Oportunidade 
ADELANTE para cada Iniciativa.  

O financiamento da Oportunidade ADELANTE não excederá, em caso algum, 
75% do orçamento total de cada Iniciativa. 
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4.2.  Cofinanciamento ou contribuição financeira. 

De acordo com o disposto na secção anterior, contempla-se um 
cofinanciamento ou contribuição financeira de pelo menos 25% do orçamento 
total de cada Iniciativa, que deverá provir das organizações integrantes da 
Aliança.  

Durante o processo de elaboração deverá especificar-se a verba exata, as 
rubricas a que se aplica (Regra 5) e a organização ou organizações integrantes 
da Aliança que assumem a responsabilidade de a prestar, executar e 
demonstrar. 

Este cofinanciamento pode traduzir-se em numerário, em espécie, ou numa 
combinação de ambos, em função da possibilidade e capacidade das 
organizações integrantes da Aliança. Em caso algum, poderá provir de projetos 
ou programas de cooperação internacional para o desenvolvimento financiados 
pela União Europeia. 

No relatório final, a prestação efetiva do cofinanciamento ou contribuição 
financeira dever-se-á demostrar de forma narrativa.  

De acordo com a Regra 1.5., depreende-se que o envio do relatório final através 
da Extranet ADELANTE está validado pela pessoa representante legal da 
organização requerente e é considerado como uma declaração responsável ou 
declaração sob compromisso de honra sobre a exatidão das verbas e de todas 
as informações referentes ao cofinanciamento descritas no mencionado 
relatório. 

4.3.  Complementaridade. 

Contempla-se que as Iniciativas (dadas as suas caraterísticas próprias em termos 
orçamentais, temporários e de alcance) podem ser enquadradas em projetos, 
programas ou processos de desenvolvimento mais latos. Com efeito, em várias 
ocasiões este enquadramento mais lato pode pressupor um importante valor 
acrescentado do ponto de vista do impacto e da sustentabilidade. 

No entanto, o orçamento de cada Iniciativa deve estar em consonância com o 
alcance da mesma, definindo-se pelo nexo entre o objetivo, a metodologia de 
intervenção e as atividades previstas.  

Do ponto de vista do financiamento total da Iniciativa, tanto o montante a 
financiar pela Oportunidade ADELANTE como o cofinanciamento ou a 
contribuição financeira devem estar enquadrados dentro dos parâmetros 
expostos no parágrafo anterior. 

Regra 5. Despesas elegíveis. 

5.1.  Categorização de despesas. 

Só serão elegíveis três categorias de despesas. 

• Serviços logísticos. 
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• Serviços profissionais. 

• Transportes.  

Em caso algum se considerará o financiamento de qualquer outra categoria de 
despesas nem por parte da Oportunidade ADELANTE nem por intermédio do 
cofinanciamento ou contribuição finaceira da Aliança.  

5.2. Rubricas. 

Cada uma das categorias de despesas inclui uma ou várias rubricas.  

• Serviços logísticos: salas, catering, tradução e interpretação, 
comunicação e visibilidade, seguros de responsabilidade civil e outras 
rubricas de serviços orientados para a realização de eventos.  

• Serviços profissionais: honorários de profissionais.  

• Transportes: transporte local, transporte internacional e ajudas de custo. 

5.3.  Procedimentos. 

Cada categoria de despesas dispõe de um procedimento próprio. 

O ‘manual de procedimentos’ da Oportunidade ADELANTE, que enuncia os 
procedimentos específicos de cada uma das categorias de despesas, estará à 
disposição das organizações requerentes após o devido registo na Extranet 
ADELANTE e antes do acesso ao formulário do documento de síntese.  

Os supracitados procedimentos são de aplicação e cumprimento obrigatórios 
para todos os intervenientes durante a totalidade do ciclo da Iniciativa. 

Regra 6 Atividades. 

6.1.  Tipos de atividade. 

Partindo do disposto na Regra 5, a Oportunidade ADELANTE só contempla a 
realização de atividades passíveis de serem integralmente organizadas e 
financiadas ao abrigo das três categorias de despesas enunciadas, não se 
considerando, em caso algum, qualquer outra categoria de despesa adicional. 

Desse ponto de vista, estabelecem-se os seguintes oito tipos de atividade, 
classificadas em quatro grandes grupos:  

• Eventos: workshops, seminários, congressos. 

• Missões: consultorias, visitas de estudo, estágios. 

• Estudos: estudos. 

• Cursos: cursos. 

Não se considera, em caso algum, a realização de qualquer outro tipo de 
atividade. Também não se considerarão como atividades da Iniciativa as 
relativas à coordenação e gestão, bem como ao funcionamento de alguma das 
organizações integrantes da Aliança ou das organizações participantes. 
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6.2.  Definição de cada tipo de atividade. 

Eventos. 

Entende-se por workshop uma reunião de trabalho ‘interna’, orientada 
para os objetivos da Iniciativa, na qual participam a) representantes das 
organizações integrantes da Aliança e b) representantes das 
organizações participantes. No mínimo, os workshops devem 
contemplar como produto as atas que descrevam os resultados do 
trabalho. 

Entende-se por seminário uma reunião de trabalho ‘a convite’, 
orientada para os objetivos da Iniciativa, na qual participam a) 
representantes das organizações integrantes da Aliança, b) 
representantes das organizações participantes e c) outros participantes 
expressamente convidados, com hipotéticas diferentes funções: 
oradores, comentadores, relatores, facilitadores e assistentes, entre 
outras. No mínimo, os seminários devem contemplar como produto as 
atas que descrevam os resultados do trabalho, bem como um 
documento de conclusões. 

Entende-se por congresso uma reunião de trabalho ‘aberta’, orientada 
para os objetivos da Iniciativa, na qual participam a) representantes das 
organizações integrantes da Aliança, b) representantes das 
organizações participantes, c) outros participantes expressamente 
convidados e d) público em geral, normalmente especializado. No 
mínimo, os congressos devem contemplar como produto as atas que 
descrevam os resultados do trabalho, um documento de conclusões e 
as memórias das principais palestras ou comunicações. 

Missões. 

Entende-se por consultoria um serviço prestado por uma ou várias 
pessoas de prestígio reconhecido, de um ou vários dos países 
ADELANTE, com o intuito de proporcionar soluções orientadas para os 
objetivos da Iniciativa. Caso implique deslocação, o destino será um ou 
vários dos países da nacionalidade das organizações integrantes da 
Aliança. No mínimo, devem contemplar como produto o relatório final 
da consultoria. 

Entende-se por visita de estudo uma visita de curta duração, orientada 
para os objetivos da Iniciativa, de um ou vários representantes das 
organizações integrantes da Aliança a um dos países da nacionalidade 
de outras das organizações integrantes da Aliança ou das organizações 
participantes (desde que sejam de um país ADELANTE). No mínimo, 
devem contemplar como produto o relatório final da visita. 

Entende-se por estágio uma estada de curta ou média duração, 
orientada para os objetivos da Iniciativa, de um ou vários 
representantes das organizações integrantes da Aliança noutra das 
organizações integrantes da Aliança ou uma das instituições 
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participantes (desde que sejam de um país ADELANTE). No mínimo, 
devem contemplar como produto o relatório final do estágio. 

Estudos. 

Entende-se por estudo um exercício de investigação ou de análise, 
orientado para os objetivos da Iniciativa, realizado por uma das 
organizações integrantes da Aliança, ou por uma das instituições 
participantes, ou por outras organizações de prestígio reconhecido 
(desde que sejam de um país ADELANTE). No mínimo, devem 
contemplar como produto a versão final do próprio estudo. 

Cursos. 

Entende-se por curso a participação (presencial) ou o seguimento 
(online) por parte de representantes das organizações integrantes da 
Aliança de uma formação de prestígio reconhecido, preferentemente 
regulamentada, orientada para os objetivos da Iniciativa, ministrada por 
uma das organizações integrantes da Aliança, ou por uma das 
instituições participantes, ou ainda por outras organizações de prestígio 
reconhecido (desde que sejam de um país ADELANTE). No mínimo, 
devem contemplar como produto o relatório final por parte de todos os 
participantes. 

Ao abrigo deste tipo de atividade, contempla-se igualmente a 
possibilidade da criação e organização de uma formação nova, 
orientada para os objetivos da Iniciativa, aberta também a terceiros 
desde que sejam de um país ADELANTE. 

6.3.  Combinação de tipos de atividade e número de atividades. 

Cada Iniciativa é composta por tantas atividades quantas se considerarem 
necessárias para atingir os objetivos da mesma. Não existe qualquer limitação 
nem do número nem do tipo de atividades.  

Regra 7. Lugar de implementação das atividades. 

As atividades das Iniciativas terão necessariamente lugar em: 

• Workshops, seminários e congressos: um dos países da nacionalidade das 
organizações integrantes da Aliança de Cooperação Triangular. Não se 
contempla a sua realização, nem total nem parcial (reuniões preparatórias, 
sessões paralelas ou reuniões de devolução, entre outras), em nenhum outro 
país. 

• Consultorias: um ou vários dos países da nacionalidade das organizações 
integrantes da Aliança. Não se contempla a sua realização, nem total nem 
parcial, em nenhum outro país. 

• Visitas de estudo e estágios: um ou vários dos países da nacionalidade das 
organizações integrantes da Aliança ou das organizações participantes (desde 
que sejam de um país ADELANTE). 
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• Estudos: entende-se como uma atividade essencialmente ‘home-based’, daí 
que o lugar de implementação ou de realização do exercício de investigação ou 
de análise não seja relevante. Nos casos em que implique deslocação, só se 
poderá realizar a um ou vários dos países da nacionalidade das organizações 
integrantes da Aliança. 

• Cursos nos quais se participe (presencial), tanto existentes como de nova 
criação: um ou vários dos países da nacionalidade das organizações integrantes 
da Aliança, ou das instituições participantes, ou de outras organizações de 
prestígio reconhecido (desde que sejam de um país ADELANTE). 

Regra 8. Abordagem geográfica. 

A Oportunidade ADELANTE e as Iniciativas não respondem ao conceito de ‘intervenção 
direta num determinado território’, como ocorre nos projetos clássicos. 

Ao estarem definidas pela Cooperação Triangular como modalidade, orientam-se para 
o aproveitamento e aplicação do conhecimento. 

Logo, a abordagem geográfica das Iniciativas não se determina pelo ‘lugar de 
intervenção direta’, mas pela combinação de uma série de critérios que emanam do 
disposto nas Regras 1 e 7, e em aplicação do previsto no Guia prático de procedimentos 
contratuais para as ações externas da União Europeia (PRAG) (Disposição Final 3): 

• A nacionalidade das organizações (Regra 1). 

• O lugar de realização das atividades (Regra 7). 

• A nacionalidade dos profissionais a contratar para as atividades (PRAG - 
Disposição Final 3).  

• A nacionalidade das organizações a contratar para os serviços logísticos e os 
transportes (PRAG - Disposição Final 3).  

No quadro seguinte é apresentada uma síntese dos conceitos: 
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A T I VI D AD E LU GA R D E  RE A LI ZA ÇÃ O 
N A CI ON A LI DA D E   

D OS PROF I SS I ON A I S   
A  CON T RA T A R  

N A CI ON A LI DA D E   
D A S ORGA N I ZA ÇÕE S   

A  CON T RA T A R .  SE RVI ÇOS 
LOGÍ ST I COS E  

T RA N SPORT E S.  

Workshop Países da nacionalidade das organizações integrantes da Aliança - 

Países ADELANTE 

Seminário Países da nacionalidade das organizações integrantes da Aliança - 

Congresso Países da nacionalidade das organizações integrantes da Aliança - 

Consultoria Países da nacionalidade das organizações integrantes da Aliança Países ADELANTE7 

Visita de estudo Países da nacionalidade das organizações integrantes da Aliança  
Países da nacionalidade das organizações participantes na Aliança (só países ADELANTE) 

- 

Estágio Países da nacionalidade das organizações integrantes da Aliança 
Países da nacionalidade das organizações participantes da Aliança (só países ADELANTE) 

- 

Estudo No caso de missões: 
Países da nacionalidade das organizações integrantes da Aliança 

- 

Curso Países da nacionalidade das organizações integrantes da Aliança  
Países da nacionalidade das organizações participantes da Aliança (só países ADELANTE) 
Países da nacionalidade de organizações de prestígio (só países ADELANTE) 

- 

 

7 Nos casos em que se considerar necessária a contratação de profissionais no âmbito de outras atividades, esta contratação será considerada uma ‘consultoria’ e será 

aplicável este critério de nacionalidade.   
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Em todo o caso, não se considera nenhum país ou grupo de países como prioritários em 
quaisquer dos critérios expostos no parágrafo anterior. 

Nas regras específicas de uma determinada Oportunidade anual, poder-se-ão 
estabelecer critérios de prioridade ou, em casos muito excecionais, critérios de exclusão 
referidos a determinados países. 

Regra 9. Beneficiários. 

Todas as Iniciativas de Cooperação Triangular devem sempre ter em consideração, pelo 
menos, três categorias de beneficiários. 

9.1.  A partir dos papéis da Cooperação Triangular. Organizações 
Beneficiárias. 

Todas as organizações integrantes da Aliança que assumem o papel de 
Beneficiários em consonância com os papéis da Cooperação Triangular. 

Quando a Oportunidade ADELANTE alude ‘aos países beneficiários’ pretende-se 
indicar os países da nacionalidade destas organizações. 

Conforme referido anteriormente, os papéis da Cooperação Triangular são 
passíveis de se adaptarem ao longo da vida de uma Iniciativa. Adicionalmente, 
numa Aliança de Cooperação Triangular, todas as organizações integrantes 
contribuem e se beneficiam da mesma. Porém, em prol da clareza da proposta 
inicial, da classificação da Iniciativa, do seguimento estatístico e da prestação de 
contas, considerar-se-ão organizações ou parceiros beneficiários somente 
aqueles assim estipulados no documento de síntese e que efetivamente vão 
desempenhar tal papel. 

9.2.  A partir das atividades planificadas. Pessoas e organizações 
beneficiárias diretas. 

Todas as pessoas (pessoas singulares) que participam nos workshops, nos 
seminários, nos congressos, nas atividades associadas às consultorias, nas 
viagens de estudo, nos estágios e nos cursos, bem como aquelas que se 
beneficiam dos estudos. 

Todas as organizações (pessoas coletivas) às quais estão vinculadas as pessoas 
singulares mencionadas no parágrafo anterior. 

9.3.  A partir da aplicação do conhecimento gerado. Pessoas e organizações 
beneficiárias finais. 

As pessoas ou grupos de pessoas (pessoas singulares) e organizações (pessoas 
coletivas) que se beneficiem de um processo de desenvolvimento impulsado ou 
dinamizado graças à aplicação do conhecimento gerado. 

Não se consideram como beneficiárias, em caso algum, as pessoas singulares ou 
coletivas contratadas para prestar um serviço no âmbito da Iniciativa (pessoas 
contratadas para as consultorias, analistas para os estudos, entre outros). 
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Durante o processo de elaboração das Iniciativas, dever-se-á facultar informações 
pormenorizadas sobre as duas primeiras categorias de beneficiários.  

Durante o processo de apresentação de relatórios da Iniciativa, dever-se-á confirmar as 
informações sobre as duas primeiras categorias e facultar informações sobre a terceira. 

Regra 10. Duração e início do período de implementação. 

10.1.  Duração mínima e duração máxima. 

Nas regras específicas de cada Oportunidade anual indicar-se-á a duração 
mínima e a duração máxima do período de implementação de cada Iniciativa. 

10.2.  Início do período de implementação. 

O período de implementação das Iniciativas terá início no dia seguinte à 
comunicação formal por parte do avaliador principal da aprovação da 
elaboração definitiva da Iniciativa. 

Regra 11. Modus operandi. 

O financiamento previsto por parte da Oportunidade ADELANTE para uma Iniciativa 
estará disponível e poderá ser executado desde o primeiro dia do período de 
implementação (cumprindo em cada caso o previsto no já mencionado manual de 
procedimentos). 

Por uma questão de agilidade e flexibilidade, bem como da abordagem de resposta 
rápida, os fundos disponibilizados pela Oportunidade ADELANTE serão geridos 
integralmente pela Equipa ADELANTE sem que em caso algum esteja contemplada a 
possibilidade de transferência, total ou parcial, dos referidos fundos para nenhuma 
outra das organizações integrantes da Aliança.  

Esta gestão, que implica a coordenação logística e a contratação direta dos serviços 
logísticos, serviços profissionais e transportes associados às atividades, far-se-á em total 
coordenação com a organização requerente e com a Aliança e em coerência com os 
objetivos da Iniciativa. 

Por sua vez, a organização requerente será a responsável pela gestão dos fundos do 
cofinanciamento ou contribuição financeira, em coordenação com a Aliança e com a 
Equipa ADELANTE e em coerência com os objetivos da Iniciativa. 

Este modus operandi exclui a necessidade de fornecer uma garantia ou instrumentos 
similares por parte da organização requerente ou da Aliança.  

Em paralelo, este modus operandi exclui também a necessidade de que a organização 
requerente ou a Aliança tenham de responder a uma auditoria financeira pelo 
financiamento recebido para a Iniciativa.  

Exclui-se também a aplicação do Regulamento (UE) nº 1407/2013 relativo aos auxílios 
estatais de minimis. 

about:blank
about:blank
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Regra 12. Imprevistos e alterações. 

Nos casos em que durante a implementação da Iniciativa se derem circunstâncias 
imprevistas, objetivas e excecionais, que alterem ou dificultem o desenvolvimento da 
mesma, contempla-se a hipótese de que a Aliança possa solicitar alterações 
relativamente à proposta original.  

Os pedidos de alteração devem ser justificados e dirigir-se formalmente à Equipa 
ADELANTE. Em função do seu impacto nos objetivos e na metodologia de intervenção 
da Iniciativa, a Equipa ADELANTE avaliará a necessidade ou não de remeter a consulta 
para a DG INTPA.  

No caso de alterações no orçamento e na duração da Iniciativa, remeter-se-ão para a 
DG INTPA sempre que pressupuserem um desvio superior a 25% do financiamento da 
Oportunidade ADELANTE ou da duração inicialmente prevista. 

Não se contempla a possibilidade de réplica às respostas da DG INTPA. 

Regra 13. Avaliação e auditoria. 

13.1.  Avaliação. 

Em conformidade com o disposto na alínea A.5.b, não se contempla a ‘avaliação’ 
como fase específica final do ciclo de gestão das Iniciativas. 

Contudo, cabe a possibilidade de que a Oportunidade ADELANTE ou a DG INTPA 
decidam avaliar uma Iniciativa de forma particular, tanto ao finalizar o seu 
período de implementação como posteriormente.  

Cabe também a possibilidade de realizar avaliações, ou exercícios similares 
como a Monitorização Orientada para os Resultados (ROM), bem como 
investigações ou análises específicas de determinadas Oportunidades anuais, da 
Oportunidade ADELANTE ou do conjunto do ADELANTE 2. 

Dado que estes exercícios se realizam sempre a partir de uma abordagem dupla 
(abordagem de desenvolvimento e abordagem de valor acrescentado da 
Cooperação Triangular), as avaliações, monitorizações, investigações e análises 
clássicas revestir-se-ão de uma complexidade acrescentada. 

Os referidos exercícios poderão requerer uma especial dedicação ou 
contribuição por parte da organização requerente ou da Aliança no seu 
conjunto, ficando obrigadas em tudo o que lhes possa ser requerido pela Equipa 
ADELANTE. 

13.2. Auditoria. 

Dado o modus operandi apresentado na Regra 11, exclui-se que a organização 
requerente ou a Aliança tenham de responder a uma auditoria financeira pela 
Iniciativa.  

Em todo o caso, no pressuposto de que a DG INTPA decida realizar uma auditoria 
à Oportunidade ADELANTE ou ao ADELANTE 2, a organização requerente e a 
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Aliança ficam obrigadas em tudo o que lhes possa ser requerido pela Equipa 
ADELANTE. 

Regra 14. Língua de trabalho. 

As línguas de trabalho do conjunto da Oportunidade ADELANTE e, por isso, da Extranet 
ADELANTE, são o espanhol e o inglês, sem prejuízo de que alguns documentos de 
referência, como as presentes Orientações, se possam publicar também em português 
(Disposição Final 2).  

A seleção da língua de trabalho para cada Iniciativa recai na pessoa responsável pela 
mesma na organização requerente (Regra 1.5) e terá lugar após o seu registo na Extranet 
ADELANTE e antes do acesso ao formulário do documento de síntese.  

A seleção da língua implica que todos os conteúdos da Extranet ADELANTE para essa 
Iniciativa se mostrarão na língua selecionada e que toda a informação facultada pela 
Aliança deverá fazer-se nessa mesma língua ao longo de todo o ciclo.  

A língua selecionada será também a língua de trabalho durante as reuniões com a Equipa 
ADELANTE, bem como de todas as eventuais comunicações complementares fora da 
Extranet ADELANTE. 

Regra 15. Visibilidade. 

A comunicação eficaz relativa às Iniciativas ajudará a sensibilizar sobre as políticas e 
ações externas da União Europeia no seu papel de ator mundial. Em simultâneo, 
proporciona à cidadania europeia, bem como à dos países parceiros, responsabilidade 
e transparência na utilização dos fundos da União Europeia. 

As organizações integrantes da Aliança comprometem-se a difundir os resultados 
atingidos mobilizando todos os recursos e meios disponíveis, próprios ou de terceiros, 
para assegurar uma visibilidade ótima da Iniciativa e alcançar a audiência mais vasta 
possível na região.  

A Equipa ADELANTE apoiará as Alianças na elaboração das estratégias de comunicação 
e visibilidade e no uso das respetivas ferramentas, em cumprimento dos requisitos do 

Manual da União Europeia para as ações externas – comunicação visibilidade8. 

 

 

 

 

 

 

8 Manual da União Europeia para as ações externas – comunicação visibilidade: 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/requirements_published_pt.pdf 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/requirements_published_pt.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/requirements_published_pt.pdf
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Disposição final 1. Cláusulas deontológicas. 

De acordo com as disposições aplicáveis aos procedimentos de financiamento da DG 
INTPA, no Anexo 2 das presentes Orientações, encontram-se discriminadas as cláusulas 
deontológicas a aplicar durante a totalidade do ciclo de gestão das Iniciativas de 
Cooperação Triangular no âmbito da Oportunidade ADELANTE.  

Disposição final 2. Discrepâncias. 

As presentes Orientações publicam-se em espanhol, inglês e português. Em caso de 
possíveis discrepâncias entre as versões nas diferentes línguas, prevalecerá a versão em 
espanhol. 

Em caso de possíveis discrepâncias entre as presentes Orientações e as regras 
específicas anuais, prevalecerá o estabelecido nas regras específicas anuais. 

Disposição final 3. Guia prático (PRAG). 

Para tudo aquilo não previsto nas presentes Orientações, aplica-se o Guia prático de 

procedimentos contratuais para as ações externas da União Europeia (PRAG)9, (versão 
de agosto de 2020). 

Disposição final 4. Proteção de dados. 

Em matéria de proteção de dados, aplica-se o Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 201610, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação dos referidos dados. 

  

 

9 Guia prático de procedimentos contratuais para as ações externas da União Europeia (PRAG): 

https://ec.europa.eu/europeaid/prag/welcome.do?locale=pt 

 10 Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 

https://ec.europa.eu/europeaid/prag/welcome.do?locale=pt
https://ec.europa.eu/europeaid/prag/welcome.do?locale=pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
https://ec.europa.eu/europeaid/prag/welcome.do?locale=pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
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A N E X O  1  

Prioridades da União Europeia 
  



Parceiros

Modalidades de execução

● Equipe Europa  ● Autoridades nacionais   ● Autoridades locais   ● Sociedade civil, incluindo organizações de juventude  ● Instituições financeiras  ● Setor privado 

● Financiamento inovador     ● Apoio orçamental    ● Projetos    ● Geminação    ● Assistência técnica 

PARCERIAS INTERNACIONAIS

SOCIAL
Desenvolvimento humano, combate às 
desigualdades, coesão, juventude, 
mulheres/raparigas, educação, 
competências, saúde, trabalho e proteção 
social

AMBIENTAL
Capital natural, resiliência às 
alterações climáticas, eficiência dos 
recursos

Estado de direito, direitos 
humanos, valores 

fundamentais, igualdade 
de género

Dívida, diversificação do 
financiamento, reservas, estabilidade 

macroeconómica

Multilateralismo e integração regional

POLÍTICA 

FINANCEIRO 

INTERNACIONAL

Alianças e parcerias 
verdes

Alianças para a ciência, 
a tecnologia, a inovação 

e o setor digital

Alianças para o 
crescimento sustentável 

e o emprego

Parcerias em matéria 
de migração

Governação, paz e 
segurança, 

desenvolvimento 
humano

• Alterações climáticas

• Economia hipocarbónica
e circular 

• Cidades verdes e 
inteligentes

• Mobilidade sustentável

• Energia sustentável

• Sistemas alimentares 
sustentáveis, incluindo 
a nutrição 

• Biodiversidade e 
florestas 

• Água e oceanos

• Poluição

• Digitalização 
responsável: quadros 
regulamentares e 
proteção de dados

• Conetividade, incluindo 
infraestruturas 
facilitadoras essenciais 
como a energia e a 
banda larga

• Competências digitais 
e empreendedorismo

• Serviços em linha, 
incluindo governação 
eletrónica

• Financiamento 
sustentável  

• Investimento e redução 
dos riscos, incluindo 
infraestruturas 
facilitadoras essenciais

• Ambiente empresarial e 
clima de investimento

• Integração económica 
regional, comércio e 
conectividade

• Criação de empregos 
dignos

• Causas profundas da 
migração irregular e das 
deslocações forçadas, 
incluindo os benefícios 
da migração para o 
desenvolvimento

• Gestão da migração, 
incluindo a gestão das 
fronteiras, o regresso, a 
readmissão e a 
reintegração sustentável 
e as vias legais

• Soluções duradouras 
para os refugiados

• Direitos humanos, 
democracia, valores 
fundamentais

• Estado de direito e 
responsabilização

• Prevenção de conflitos, 
manutenção da paz e 
reforço da resiliência

• Luta contra o terrorismo 
e a criminalidade 
organizada

• Desenvolvimento 
humano

Objetivos: ODS, Acordo de Paris, erradicação da pobreza, luta contra as desigualdades 
através da construção de sociedades inclusivas e sustentáveis

Uma Comissão Geopolítica: uma Europa mais Forte no Mundo

MULHERES E JOVENS EDUCAÇÃO E COMPETÊNCIAS

RÓTULO DE 

QUALIDADE SUSTENTÁVEL 

DA UE 
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A N E X O  2  
C l á u s u l a s  d e o n t o l ó g i c a s
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A N E X O  2  

Cláusulas deontológicas 
 

Cláusula 1. Durante as fases de pré-elaboração e elaboração. 
Luta contra o suborno e a corrupção.  

No exercício da legislação, dos regulamentos e dos códigos de conduta aplicáveis sobre 
a luta contra o suborno e a corrupção, qualquer tentativa de uma organização integrante 
de uma Aliança de obter informação confidencial, realizar acordos ilícitos com outras 
organizações ou exercer influência sobre a pessoa que desempenha a função de 
avaliador principal ou as restantes pessoas envolvidas no ciclo de gestão das Iniciativas 
implicará a exclusão da sua Iniciativa e poderá dar lugar à imposição de sanções 
administrativas em conformidade com a legislação em vigor. 

Cláusula 2. Durante a fase de implementação.  
Respeito pelos direitos humanos, pelas normas laborais fundamentais e 
pelos princípios de igualdade de género e não discriminação, bem como 
cumprimento da legislação ambiental. 

As organizações integrantes das Alianças e o seu respetivo pessoal devem respeitar 
sempre os direitos humanos de acordo com os standards e princípios internacionais, as 
normas laborais fundamentais aplicáveis definidas nos acordos pertinentes da 
Organização Internacional do Trabalho e os princípios de igualdade de género e não 
discriminação. Quanto à exploração e abusos sexuais, a Comissão Europeia aplica uma 
política de ‘tolerância zero’.  

Deverão também respeitar a legislação ambiental dos países nos quais se celebrem as 
atividades e os acordos ambientais multilaterais. As Iniciativas não poderão gerar, em 
caso algum, impactos ambientais irreversíveis nem afetar negativamente zonas de alto 
valor de conservação de biodiversidade. Sugere-se que as Iniciativas contemplem a 
possibilidade de calcular, reduzir e compensar a produção de gases com efeito de estufa. 

As Iniciativas não poderão estar associadas a nenhum tipo de atividade ilícita. 

A DG INTPA reserva-se o direito de suspender ou anular o financiamento de uma 
Iniciativa caso se descubram práticas que violem o que se expõe à luz desta cláusula. 

Cláusula 3. Durante a fase de implementação.  
Prevenção das despesas comerciais extraordinárias. 

Entende-se por ‘despesa comercial extraordinária’ qualquer pagamento que não resulte 
de um contrato validamente formalizado e que não constitua a contrapartida de um 
serviço legítima e efetivamente prestado. As organizações integrantes das Alianças e o 
seu respetivo pessoal não poderão, em caso algum, realizar este tipo de pagamentos no 
âmbito das Iniciativas. 

A DG INTPA reserva-se o direito de suspender ou anular o financiamento de uma 
Iniciativa caso se descubram práticas que violem o que se expõe à luz desta cláusula. 
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A N E X O  3  

Gestão do conhecimento 
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A N E X O  3  

Gestão do conhecimento 
Introdução 

A Cooperação Triangular pressupõe, em si mesma, uma grande fonte de conhecimento. 
Por um lado, pela riqueza do conhecimento que, para dar resposta aos desafios de 
desenvolvimento, se partilha, se aproveita e se valoriza entre parceiros. Por outro, pelas 
aprendizagens que se geram graças à grande variedade e originalidade de relações 
horizontais que se estabelecem no âmbito das Alianças e pela diversidade e 
complexidade das atividades desenvolvidas, com os seus correspondentes processos de 
planificação, implementação e avaliação, que implicam um autêntico desafio do ponto 
de vista da gestão. 

A Oportunidade ADELANTE presta uma especial atenção à possibilidade de sistematizar 
e aproveitar o conhecimento e as aprendizagens gerados no âmbito das Iniciativas, com 
a convicção de que este exercício pressupõe, em si mesmo, um contributo importante 
e eficaz para: 

• A qualidade (entendida como relevância, eficiência, eficácia, impacto e 
sustentabilidade) das próprias Iniciativas. 

• A qualidade de outras Iniciativas similares, tanto no âmbito da 
Oportunidade como de terceiros. 

• O fortalecimento das capacidades das equipas e das organizações 
implicadas em cada um dos casos. 

• O debate sobre a consolidação da própria Cooperação Triangular enquanto 
modalidade. 

Âmbitos de conhecimento da Oportunidade ADELANTE 

Partindo do que foi exposto anteriormente, depreende-se que ao abrigo da 
Oportunidade ADELANTE convivem dois âmbitos de conhecimento: 

Conhecimento que, para dar resposta aos desafios de desenvolvimento, se 
partilha, se aproveita e se valoriza entre parceiros. 

Trata-se de um conhecimento estreitamente ligado à modalidade de 
Cooperação Triangular. Relembramos aqui a definição adotada pela 
Oportunidade ADELANTE: 

A Cooperação Triangular é uma modalidade horizontal e focalizada nas alianças, 
em que os conhecimentos e as experiências complementares dos diferentes 
parceiros, bem como os seus recursos, são aproveitados para criarem de forma 
conjunta soluções que visam dar resposta a desafios de desenvolvimento. 

Este conhecimento está na génese das Alianças e das Iniciativas que estas geram 
e está consagrado em detalhe nos documentos de pré-elaboração e elaboração 
(conhecimento latino-americano ou caribenho que se quer aproveitar, 
conhecimento europeu que se quere aproveitar, novo conhecimento que se quer 
gerar, previsão de aplicação do novo conhecimento, saltos qualitativos previstos 
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e contributo para os desafios de desenvolvimento) por ser um elemento 
essencial para a conceção e, se for o caso, a posterior aprovação da Iniciativa. 

Para além disso, é-lhe prestada especial atenção tanto ao longo da 
implementação como nos anos subsequentes à mesma.  

Aprendizagens geradas graças às relações horizontais que se estabelecem 
entre os parceiros das Alianças e às atividades que se desenvolvem no âmbito 
das Iniciativas. 

Trata-se de um conhecimento ligado às relações e aos processos, que se 
costuma sistematizar sob o formato de ‘lições aprendidas’. 

Lições aprendidas 

Definição. 

Na Oportunidade ADELANTE entendem-se as lições aprendidas como: 

Experiências face a acontecimentos ocorridos durante o desenvolvimento das 
Iniciativas que deixaram uma aprendizagem útil para o seu reaproveitamento e 
difusão.  

Estas experiências podem ter tido lugar em qualquer uma das fases da Iniciativa 
(desde a sua pré-elaboração até àquela que designámos fase ex post) e podem 
ser experiências que se devem ‘replicar’ ou que se devem ‘evitar’.  

Para identificar as lições aprendidas costuma ser útil partir das seguintes 
perguntas: 

• O que é que aconteceu? 

• Perante o que aconteceu:  
O que é que fizemos bem (ou muito bem)?  
O que é que podíamos ter feito melhor? 

• O que é que aprendemos? 

Sistematização. 

Conforme se indica na Regra 3.2 das presentes Orientações, as Iniciativas 
deverão garantir a sistematização das ‘lições aprendidas’ ocasionadas durante 
a sua implementação.  

Para isso, na Extranet ADELANTE oferece-se a possibilidade de realizar esta 
tarefa a partir do momento em que se aprova a elaboração definitiva, facilitando 
um modelo de ‘peça de conhecimento’ que estará permanentemente 
disponível, mesmo após a finalização do período de implementação.  
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Modelo de peça de conhecimento de lição aprendida: 
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Livro de conhecimento. 

O conjunto das peças de conhecimento geradas no âmbito de uma Iniciativa 
passarão a fazer parte do ‘livro de conhecimento’ da mesma. 

Este livro de conhecimento ir-se-á construindo ao longo do ciclo de cada 
Iniciativa. Numa primeira etapa, coincidente com o período de implementação, 
compilará a informação geral derivada da elaboração definitiva (organizações, 
objetivo, breve descrição, beneficiários, atividades, metodologia, orçamento, 
entre outros). Numa segunda etapa, após o período de implementação, 
compilará informação mais aprofundada relacionada com o conhecimento que, 
para dar resposta aos desafios de desenvolvimento, se partilha, se aproveita e 
se valoriza entre parceiros, bem como todas as peças de conhecimento geradas 
durante a implementação, às quais se juntarão as geradas ao longo dos anos 
subsequentes. 

O livro de conhecimento estará permanentemente disponível no site do 
ADELANTE 2 e todos os interessados o poderão descarregar. Será o instrumento 
principal da ‘memória de conhecimento’ da Oportunidade ADELANTE e do 
ADELANTE 2. 

Difusão. 

Por último, também conforme indicado na Regra 3.2, para além da permanente 
difusão no site do ADELANTE 2, para o aproveitamento por parte de terceiros 
contempla-se de forma especial a possibilidade, em determinados casos, da 
difusão do livro de conhecimento através de bancos de conhecimento e 
repositórios especializados, regionais e globais, continuando com a bem-
sucedida experiência desenvolvida durante a primeira fase do ADELANTE. 

Como exemplos de bancos de conhecimento e repositórios especializados em 
Cooperação Triangular podem consultar-se:  

• South-South Galaxy11, do Escritório das Nações Unidas para a 

Cooperação Sul-Sul (UNOSSC). 

• Sistema Integrado de Dados da Ibero-América sobre cooperação 

Sul-Sul e Triangular12, da Secretaria-Geral Ibero-Americana (SEGIB): 

• Repositório de Projetos de Cooperação Triangular13, da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE): 

 

11 South-South Galaxy: www.unsouthsouth.org/south-south-galaxy 

12 Sistema Integrado de Dados da Ibero-América sobre cooperação Sul-Sul e Triangular: 

https://informesursur.org/pt 

13 Repositório de Projetos de Cooperação Triangular: www.oecd.org/dac/dac-global-

relations/triangular-co-operation-repository.htm 

https://www.unsouthsouth.org/south-south-galaxy/
https://informesursur.org/pt/
https://informesursur.org/pt/
https://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/triangular-co-operation-repository.htm
http://www.unsouthsouth.org/south-south-galaxy
https://informesursur.org/pt
http://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/triangular-co-operation-repository.htm
http://www.oecd.org/dac/dac-global-relations/triangular-co-operation-repository.htm
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Equipa ADELANTE 

A Equipa ADELANTE estará permanentemente à disposição das Alianças para lhes 
prestar apoio na aplicação da Abordagem de Gestão do Conhecimento. 

Contempla-se a possibilidade da realização de sessões ou workshops específicos de 
apoio para a identificação e sistematização das principais aprendizagens e a elaboração 
das correspondentes peças de conhecimento. Adicionalmente, caso alguma Aliança o 
solicite, poder-se-ão proporcionar sessões de formação específicas em Abordagem de 
Gestão do Conhecimento em geral, que serão acompanhadas por materiais didáticos de 
referência. 

Em paralelo, a Equipa ADELANTE estará igualmente atenta e à disposição das Iniciativas 
nos casos em que se gerem ‘boas práticas’ (entendidas como modos de atuação que 
apresentam resultados positivos e cuja replicação noutras Iniciativas pode, certamente, 
proporcionar os mesmos resultados) ou ‘casos de sucesso’ (entendidos como êxitos 
muito relevantes que podem gerar uma narrativa em que se destacam os fatores-chave 
que influenciaram a sua consecução). Para estes casos poder-se-ão gerar peças de 
conhecimento particulares. 

De forma transversal, a Equipa ADELANTE fará um seguimento permanente das lições 
aprendidas e das restantes peças de conhecimento geradas por todas as Iniciativas, com 
o objetivo de identificar aspetos de especial relevância (quer pela recorrência dos temas, 
quer pelo elevado impacto que o seu aproveitamento possa pressupor para outras 
Iniciativas similares, quer pela sua possibilidade de replicabilidade, entre outros 
motivos) podendo com isso gerar-se peças de conhecimento baseadas nas experiências 
e nas aprendizagens da Oportunidade ADELANTE no seu conjunto. 

Para isso, organizar-se-á de forma periódica uma ‘paragem de aprendizagem’ para a 
qual se convidarão todas as Iniciativas, tanto em fase de implementação como já 
concluídas, a fim de partilhar experiências e aprendizagens relevantes.   
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A N E X O  4 .  
Fomento da Abordagem Baseada nos Direitos  

e da incorporação efetiva das abordagens transversais  
nas Iniciativas de Cooperação Triangular 

Caixa de Ferramentas. 
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A N E X O  4  

Fomento da Abordagem Baseada  
nos Direitos e da incorporação efetiva  

das abordagens transversais  
nas Iniciativas de Cooperação Triangular 

-  C A I X A  D E  F E R R A M E N T A S  -  
 

 

Í N D I C E  

Introdução. 

P R I M E I R A  P A R T E  

Abordagem Baseada nos Direitos, integração de todos os direitos 
humanos. 

Aplicação de todos os direitos. 
Participação.  
Não discriminação e igualdade de acesso. 
Prestação de contas. 
Transparência e acesso à informação. 

Porque é que é necessário transversalizar a Abordagem de Género? 

Porque é que é necessário transversalizar a Abordagem de Meio 
Ambiente e Alterações Climáticas? 

S E G U N D A  P A R T E  

Orientações. 

  



  

 

Oportunidade ADELANTE de Cooperação Triangular 
União Europeia – América Latina e Caraíbas • 2021-2024 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA REQUERENTES  •   http://extranet.adelante2.eu 44 
 

Introdução. 

No âmbito da Oportunidade ADELANTE de Cooperação Triangular União Europeia – América 
Latina e Caraíbas (Oportunidade ADELANTE), as Alianças de Cooperação Triangular (Alianças) e 
as Iniciativas de Cooperação Triangular (Iniciativas) que estas implementam são chamadas a 
desempenhar um papel essencial no fomento de um desenvolvimento sustentável e inclusivo 
nas suas três vertentes: económica, política e social. 

Este papel essencial e reforçado no fomento do desenvolvimento sustentável deve-se a dois 
fatores, intimamente ligados à modalidade de Cooperação Triangular: 

• O trabalho horizontal entre todos os parceiros no quadro das Alianças, com um forte 
potencial de fortalecimento de capacidades das pessoas e das instituições. 

• A troca e aproveitamento de conhecimento e experiências no quadro das Iniciativas, 
com um forte potencial de impacto no desenvolvimento e de salto de escala. 

Contudo, este fomento só é possível em rigor se as organizações integrantes das Alianças 
incluírem desde o início e ao longo de todo o ciclo de gestão das Iniciativas a Abordagem 
Baseada nos Direitos e um olhar transversal de género e de meio ambiente.  

Esta inclusão não é um exercício simples e, com a presente caixa de ferramentas, pretende-se 
contribuir para o mesmo a partir de um duplo prisma: 

• Uma introdução teórica e uma breve reflexão sobre cada uma das abordagens , cujo 
intuito é facilitar a sua compreensão em geral e o seu nexo com a Oportunidade 
ADELANTE. 

• Uma série de perguntas orientadoras que vinculam as abordagens aos diferentes 
aspetos próprios das Iniciativas, cujo intuito é facilitar a sua inclusão ao longo de todo o 
ciclo de gestão. 

O facto de as denominarmos ‘perguntas orientadoras’ deixa explícita a vontade que norteou a 
sua génese. Não se propõe um aprofundamento em todas com caráter exaustivo. Trata-se da 
disponibilização de um conjunto de orientações, em forma de perguntas, que visam aprofundar 
a introdução teórica e a reflexão iniciadas na primeira parte deste documento e ajudar na 
tomada de decisões para a sua inclusão efetiva na proposta. Tudo isso a fim de garantir a 
qualidade das Iniciativas ao longo de todo o seu ciclo. Deste modo, terão um maior impacto na 
vida das pessoas e contribuirão para um desenvolvimento mais sustentável e inclusivo. 

Em todo o caso, se bem as perguntas são orientadoras, a Abordagem Baseada nos Direitos e as 
abordagens transversais devem ser explicados na correspondente secção do documento de 
síntese e da formulação definitiva das Iniciativas e serão um critério, junto com outros, para a 
avaliação destes documentos. 

De forma mais lata, julga-se também que a consideração das perguntas orientadoras pode 
contribuir para a apropriação e posterior fortalecimento por parte de todas as pessoas 
implicadas nas Iniciativas, bem como das instituições às quais pertencem, tanto face a futuras 
Iniciativa de Cooperação Triangular como a qualquer outra intervenção de desenvolvimento, ou 
semelhantes, com um forte potencial de salto de escala e replicabilidade. 

A Equipa ADELANTE acompanhará e apoiará as Alianças neste exercício ao longo de todo 

o seu ciclo de vida. 
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P R I M E I R A  P A R T E  

Abordagem Baseada nos Direitos, integração de todos os direitos 
humanos. 

A Abordagem Baseada nos Direitos é uma metodologia de trabalho para reduzir as 
desigualdades e a pobreza que visa integrar os direitos humanos em todas as intervenções de 
desenvolvimento, com o objetivo de contribuir para:  

 

• Reforçar as capacidades das pessoas e da 
população no seu todo como ‘titulares 
individuais e/ou coletivos de direitos e 
liberdades’, e não como meros beneficiários, 
para que possam reclamar os seus direitos. 

• Desenvolver as capacidades dos/as ‘titulares 
de deveres e responsabilidades’ (governo, 
sociedade civil, setor privado, doadores…) na 
sua obrigação de promover e proteger os 
direitos humanos.  

• Reconhecer em particular as capacidades da 
sociedade civil na promoção de uma 
sociedade mais justa e equitativa.  

A integração da Abordagen Baseada nos Direitos alarga a perspetiva com que se observam as 
realidades sociais. 

De acordo com os compromissos contemplados no Novo Consenso Europeu sobre o 

Desenvolvimento14, Trata-se de uma metodologia de referência para a Direção-Geral das 

Parcerias Internacionais (DG INTPA) que se encontra compilada no manual Abordagem de 
Direitos Humanos, integração de todos os direitos humanos. Caixa de Ferramentas da Comissão 

Europeia15. 

Do ponto de vista das Iniciativas, e partindo deste quadro geral, as mesmas terão sem 

dúvida um maior impacto na vida das pessoas e contribuirão para um desenvolvimento mais 
sustentável e inclusivo se forem aplicados os seguintes princípios:  

Aplicação de todos os direitos.  

Implica considerar e aprofundar a ligação com o ou os direitos humanos 
relacionados com a temática da Iniciativa.  

 

14 Novo Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento: 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A42017Y0630%2801%29 

15 Abordagem de Direitos Humanos, integração de todos os direitos humanos. Caixa de Ferramentas da 

Comissão Europeia: https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/online-170621-eidhr-
rba-toolbox-en-a5-lc_en.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A42017Y0630%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A42017Y0630%2801%29
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/online-170621-eidhr-rba-toolbox-en-a5-lc_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/online-170621-eidhr-rba-toolbox-en-a5-lc_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/online-170621-eidhr-rba-toolbox-en-a5-lc_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A42017Y0630%2801%29
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/online-170621-eidhr-rba-toolbox-en-a5-lc_en.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/online-170621-eidhr-rba-toolbox-en-a5-lc_en.pdf
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Para isso, sugere-se consultar os relatórios, observações finais, recomendações e 
restantes documentos relevantes disponíveis no Alto Comissariado das Nações Unidas 

para os Direitos Humanos16 relacionados com os países implicados na Iniciativa, 
nomeadamente com os países das organizações Beneficiárias. Entre outras fontes 
possíveis de informação, destacam-se instituições como o Danish Institute for Human 
Rights, que proporciona ferramentas muito interessantes como o SDG - Human Rights 

Data Explorer17, que permite conhecer a inter-relação entre as recomendações dos 

mecanismos internacionais de direitos humanos e os diferentes ODS. Por sua vez, para 
avaliar os progressos na aplicação das regras e princípios internacionais de direitos 
humanos é interessante consultar o Human Rights Indicators: a Guide to Measurement 

and Implementation18.  

Participação.  

Implica promover e garantir uma participação ativa e de qualidade das pessoas.  

Para isso, sugere-se a promoção de processos participativos e inclusivos no seio de cada 
uma das organizações participantes, no seio das Alianças e no quadro de cada uma das 
atividades previstas. 

Não discriminação e igualdade de acesso.  

Implica promover e fomentar o debate e a reflexão sobre como eliminar as diversas 
formas de discriminação, com especial incidência na igualdade de género e na 
inclusão das pessoas que vivem numa situação de maior vulnerabilidade.  

Para isso, sugere-se a promoção de processos de debate e reflexão no seio de cada uma 
das organizações participantes, no seio das Alianças e no quadro de cada uma das 
atividades previstas. Em simultâneo, deve-se contribuir para padrões e estereótipos que 
reforcem as diversas formas de discriminação, favorecendo a consciencialização e voz 
das pessoas cujos direitos são vulnerados. Por outro lado, e também intimamente ligado 
ao princípio de participação, sugere-se a promoção de atividades que tenham em 
consideração aspetos relativos à igualdade de género e à potencial diversidade dos seus 
participantes, considerando, caso seja necessário, as suas necessidades específicas. Em 
particular, em conformidade com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência19, sugere-se prestar especial atenção a garantir que as pessoas com 
deficiência tenham o mesmo acesso aos serviços e benefícios de todas e cada uma das 
atividades.  

 

16 Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos: 

https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx 

17 Banco de dados ODS - direitos humanos, do Instituto Dinamarquês para os Direitos Humanos: 

https://www.humanrights.dk/business/tools/sdg-human-rights-data-explorer-0 

18 Guia de indicadores quantitativos e qualitativos do Alto Comissionado das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos: https://www.ohchr.org/documents/publications/human_rights_indicators_en.pdf 

19 Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: 

https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/convencion-sobre-los-derechos-de-las-personas-
con-discapacidad-2.html 

https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx
https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx
https://www.humanrights.dk/business/tools/sdg-human-rights-data-explorer-0
https://www.humanrights.dk/business/tools/sdg-human-rights-data-explorer-0
https://www.ohchr.org/documents/publications/human_rights_indicators_en.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/human_rights_indicators_en.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx
https://www.humanrights.dk/business/tools/sdg-human-rights-data-explorer-0
https://www.ohchr.org/documents/publications/human_rights_indicators_en.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/convencion-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-2.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities-es/convencion-sobre-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad-2.html
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Prestação de contas.  

Implica promover e fomentar evidências sobre a integração dos direitos humanos e 
o seu impacto real na vida das pessoas e no desenvolvimento sustentável e 
inclusivo.  

Para isso, sugere-se a promoção de mecanismos de prestação de contas entre as 
organizações que integram a Aliança, entre as mesmas e os beneficiários e entre a 
Aliança e a própria União Europeia. Nos casos em que for pertinente, estes mecanismos 
permitirão a participação ativa e construtiva de todas as pessoas, em particular das mais 
invisibilizadas, a título individual ou através das organizações que as representam. 

Transparência e acesso à informação.  

Implica que a informação relevante seja acessível a todas as pessoas.  

Para isso, sugere-se a promoção de mecanismos de transparência de todos os processos, 
incluindo a avaliação, tendo em vista uma gestão do conhecimento o mais horizontal 
possível. 

Do no harm. Por último, de forma transversal e complementar aos restantes princípios, de 
acordo com o princípio ‘do not harm’ as organizações que compõem a Aliança devem evitar que, 
no quadro das Iniciativas, se produza qualquer repercussão negativa imprevista nos direitos 
humanos, tais como desfavorecer determinados grupos ou interferir nos direitos de 
participação, entre outros, devendo-se tomar as medidas que se considerarem oportunas para 
evitá-lo e, em caso disso, para restaurar o direito vulnerado. 

Porque é que é necessário transversalizar a Abordagem de Género? 

Porque ‘o desenvolvimento sustentável sem igualdade de género não é desenvolvimento nem 
é sustentável20, sendo a proteção e promoção dos direitos das mulheres e meninas essencial 
para garantir a efetiva aplicação da Abordagem Baseada nos Direitos.  

Desta forma, é essencial que todas as intervenções de desenvolvimento se formulem de acordo 
com esta perspetiva, com o objetivo de poder contribuir para a mudança social e acompanhar 
processos de desenvolvimento que promovam e reforcem vias de empoderamento real das 
mulheres de todas as idades e em todos os âmbitos: económico, social e político.  

 

20 https://www.cepal.org/en/comunicados/sin-igualdad-genero-se-alcanzara-desarrollo-sostenible.  

https://www.cepal.org/en/comunicados/sin-igualdad-genero-se-alcanzara-desarrollo-sostenible
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Em particular, e de acordo com o previsto no 
Plano de Ação da UE em matéria de Igualdade 
de Género e de Empoderamento das Mulheres 
no contexto da ação externa 2021-2025 (GAP 

III)21, todas as intervenções de 
desenvolvimento, incluindo as financiadas no 
âmbito da Oportunidade ADELANTE, devem 
promover uma abordagem transformadora de 
género que permita ‘examinar, questionar e 
modificar as rígidas regras de género e os 
desequilíbrios de poder que prejudicam as 
mulheres e meninas e geram discriminação nas 
sociedades’.  

Da mesma forma, deve tender-se para a contribuição do fortalecimento das capacidades das 
organizações da sociedade civil e das comunidades locais para reclamarem os direitos das 
mulheres, prestando especial atenção às organizações feministas e de mulheres.  

Por outro lado, todas as intervenções abordarão a intersecionalidade do género com outras 
formas de discriminação com o objetivo de contribuírem para não deixar ninguém para trás. De 
acordo com o artigo 10 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia ‘na definição e 
execução das suas políticas e ações, a União tem por objetivo combater a discriminação em 
razão do sexo, raça ou origem étnica, religião ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual’. 

Do ponto de vista das Iniciativas, tal como ocorre em todos os projetos e programas 

externos financiados pela UE, de acordo com o Plano de Ação III da UE em matéria de Igualdade 
de Género, é preciso ter em consideração os seguintes critérios: 

• Dispor de uma análise de género de referência que, tanto do ponto de vista do contexto 
geográfico como da temática abordada, ajude a garantir que as diversas Iniciativas 
contribuem para a igualdade de género e para o empoderamento das meninas e 
mulheres.  

Podem utilizar-se as análises de género realizadas pela Delegação da União Europeia 
correspondente ou pelos gabinetes de cooperação das agências de cooperação dos 
Estados-Membros, bem como os «mecanismos de igualdade das mulheres» de cada 
país, sem esquecer os exames nacionais de aplicação da Declaração e Plataforma de 

Ação de Pequim22. 

• Dispor de um sistema de monitorização e avaliação no qual se incluam indicadores de 
género e indicadores separados por sexo e idade. 

Sugerem-se estas três ferramentas como especialmente úteis para a inclusão de 
indicadores de género:  

 

21 Plano de Ação da UE em matéria de Igualdade de Género e de Empoderamento das Mulheres no 

contexto da ação externa 2021-2025 (GAP III): https://ec.europa.eu/international-
partnerships/topics/empowering-women-and-girls_pt 

22 Declaração e Plataforma de Ação de Pequim: 

https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020/preparations 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/empowering-women-and-girls_pt
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/empowering-women-and-girls_pt
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/empowering-women-and-girls_pt
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/empowering-women-and-girls_pt
https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020/preparations
https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020/preparations
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/empowering-women-and-girls_pt
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/empowering-women-and-girls_pt
https://www.unwomen.org/en/csw/csw64-2020/preparations
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The United Nations Minimum Set of Gender Indicators23, das Nações Unidas - Inter-
agency and Expert Group on Gender Statistics. 

Tool Kit on Gender Equality Results and Indicators24, do Asian Development Bank e da 
Australian Aid Agency. 

Guide to Mainstreaming the Gender Approach25, da Agência Espanhola de Cooperação 
Internacional para o Desenvolvimento. 

• Dispor de uma justificação consistente quando se considerar que, no quadro de uma 
iniciativa, não se aplica a Abordagem de Género. 

Todos estes elementos se poderão reunir nos formulários do ciclo de gestão das Iniciativas. 

A Equipa ADELANTE poderá prestar formações específicas para transversalizar a 

Abordagem de Género, tanto orientadas para a Iniciativa como para o próprio fortalecimento 
das capacidades das organizações. Para isso, ter-se-ão como referência as formações da própria 

Comissão Europeia, disponíveis na Academia de Parcerias Internacionais da UE26 mais 
concretamente no seu ‘Curso online para transversalizar a Abordagem de Género’. Usar-se-ão 
também os materiais reunidos na secção ‘Conjunto de recursos sobre la integração da 
perspectiva de Género na cooperação para o desenvolvimento de la UE’, onde se podem 
encontrar fichas temáticas sobre como transversalizar a Abordagem de Género em diversos 
temas 

Por último, e para além de transversalizar a Abordagem de Género, as Iniciativas podem ter 
como objetivo abordar de um ponto de vista setorial alguma temática daquelas que se reúnem 
nas prioridades e objetivos do já referido Plano de Ação da UE em matéria de Igualdade de 
Género e de Empoderamento das Mulheres no contexto da ação externa 2021-2025 (GAP III): 
1.- Garantir a ausência de todas as formas de violência de género. 2.- Promover a saúde e os 
direitos sexuais e reprodutores. 3.- Fortalecer os direitos económicos e sociais e empoderar as 
meninas e mulheres. 4.- Fomentar a participação e a liderança em condições de igualdade. 5.- 
Mulheres, paz e segurança. 6- Abordar os desafios e aproveitar as oportunidades 
proporcionadas pela transição ecológica e a transformação digital.  

 

23 Conjunto mínimo de indicadores de Género das Nações Unidas: 
https://genderstats.un.org/files/Minimum%20Set%20indicators%202018.11.1%20web.pdf 

24 Manual de resultados e indicadores de Género, do Banco Asiático de Desenvolvimento e da Agencia 
Australiana para o Desenvolvimento Internacional: https://www.adb.org/documents/tool-kit-gender-
equality-results-and-indicators 

25 Guia para transversalizar a Abordagem de Género, da Agência Espanhola de Cooperação Internacional 
para o Desenvolvimento (AECID): https://www.aecid.es/Centro-
Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/Gu%C3%ADa_G%C3%A9nero_ENG.pdf 

26 Academia de Parcerias Internacionais da UE: https://webgate.ec.europa.eu/intpa-academy/?lang=pt 

https://genderstats.un.org/files/Minimum%20Set%20indicators%202018.11.1%20web.pdf
https://www.adb.org/documents/tool-kit-gender-equality-results-and-indicators
https://www.adb.org/documents/tool-kit-gender-equality-results-and-indicators
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/Gu%C3%ADa_G%C3%A9nero_ENG.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/intpa-academy/?lang=pt
https://genderstats.un.org/files/Minimum%20Set%20indicators%202018.11.1%20web.pdf
https://www.adb.org/documents/tool-kit-gender-equality-results-and-indicators
https://www.adb.org/documents/tool-kit-gender-equality-results-and-indicators
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/Gu%C3%ADa_G%C3%A9nero_ENG.pdf
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/Gu%C3%ADa_G%C3%A9nero_ENG.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/intpa-academy/?lang=pt
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Porque é que é necessário transversalizar a Abordagem de Meio Ambiente 
e Alterações Climáticas? 

Porque a degradação dos ecossistemas, geradores de bens e de serviços, tem uma influência 
direta na luta contra a pobreza pois a população mais pobre do planeta é a mais dependente do 
meio ambiente e do uso dos recursos naturais para obter alimentos, abrigo, medicamentos, 
sustento e oportunidades de geração de receitas.  

A pobreza e o meio ambiente retroalimentam-se. A população pressiona os recursos naturais 
com o objetivo de satisfazer as suas diferentes necessidades, gerando degradação ambiental 
que, por sua vez, implica a diminuição de bens e serviços ecossistêmicos, o que cria mais 
pobreza. Um meio ambiente saudável é a base para o desenvolvimento sustentável das 
populações humanas e é essencial para garantir a efetiva aplicação da Abordagem Baseada nos 
Direitos.  

Neste contexto de interações diversas surge o conceito de transversalizar, ou seja, promover 
um desenvolvimento humano sustentável implica, entre outras coisas, ter em consideração que 
as pessoas fazem parte do meio ambiente. Esta abordagem transversal consiste num processo 
que inclui, de maneira informada e sistemática, os aspetos ambientais (por exemplo, o consumo 
de recursos, a produção de resíduos, de emissões, etc.) em todas as intervenções de 
desenvolvimento, para desta forma se conseguir a consecução sustentável dos objetivos 
previstos. 

No âmbito específico das alterações climáticas, os efeitos das emissões antrópicas de gases de 
efeito de estufa (GEI) são um problema ambiental (causado pela poluição da atmosfera pelos 
referidos gases) que afeta todos os setores da sociedade. As populações cuja subsistência 
depende mais diretamente dos recursos naturais são as mais vulneráveis às alterações 
climáticas e requerem medidas urgentes de adaptação que aumentem a sua capacidade de 
resiliência. A mitigação das alterações climáticas constitui o outro bloco de ações desta 
problemática, entendida como a redução de emissões de GEI graças, por exemplo, às energias 
renováveis, à eficiência energética, à mobilidade sustentável, entre outros.  

Desta forma, transversalizar também a Abordagem de Alterações Climáticas implica integrar 
riscos e oportunidades, os riscos deverão ser reduzidos e as oportunidades potenciadas.  

São de destacar particularmente os riscos de desastres naturais ligados às alterações climáticas, 
como por exemplo as precipitações torrenciais, as ondas de calor, a subida do nível dos mares, 
etc. Estes aspetos devem ser tidos em consideração aquando da planificação do 
desenvolvimento.  

O Pacto Ecológico Europeu27 é o documento de referência para a União Europeia nesta matéria.  

 

27 Pacto Ecológico Europeu:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN
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Como desenvolvimento e ampliação do mesmo no âmbito da cooperação internacional para o 

desenvolvimento, o programa Euroclima+28 da União Europeia gera material diverso relativo ao 
ambiente e as alterações climáticas. 

 

Do ponto de vista das Iniciativas, tal como em todos os projetos e programas externos 

financiados pela UE, estes seriam os principais critérios a ter em consideração:  

• Valorizar a possibilidade de dispor de uma análise ambiental que ajude a identificar as 
ligações entre a Iniciativa e o meio ambiente, com o objetivo de garantir que as diversas 
atividades não têm impactos ambientais irreversíveis ou que essas atividades 
contribuem para melhorar o contexto onde se desenvolver a Iniciativa, para que se 
possam conceber medidas que atenuem os impactos ambientais negativos e potenciar 
as oportunidades que gerem os impactos positivos, se é que existem. 

• Valorizar a possibilidade de dispor de um sistema de monitorização e avaliação no qual 
se incluam indicadores ambientais e/ou de adaptação-atenuação das alterações 
climáticas.  

Sugere-se esta ferramenta como especialmente útil para a inclusão de indicadores de 
meio ambiente e alterações climáticas:  

 

28 Euroclima+: https://euroclimaplus.org/en/idiomas/ingles 

https://euroclimaplus.org/en/idiomas/ingles
https://euroclimaplus.org/en/idiomas/ingles
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Guia para la transversalización del Enfoque de Medio Ambiente y Cambio Climático29, 
da Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. 

• Dispor de uma justificação consistente quando se considerar que, no quadro de uma 
Iniciativa, não se aplica a Abordagem de Meio Ambiente e Alterações Climáticas. 

Todos estes elementos se poderão reunir nos formulários do ciclo de gestão das Iniciativas. 

A Equipa ADELANTE poderá prestar formações específicas para transversalizar a 

Abordagem de Meio Ambiente e Alterações Climáticas, tanto orientadas para a Iniciativa como 
para o próprio fortalecimento das capacidades das organizações. Para isso, ter-se-ão como 
referência os materiais e as ferramentas reunidos na plataforma de gestão do conhecimento de 
cooperação internacional para o desenvolvimento da Comissão Europeia Capacity4dev -  

Environment, Climate Change and Green Economy30. 

Por último, para além de transversalizar, as Iniciativas podem ter como objetivo abordar 
diretamente de um ponto de vista puramente setorial uma temática ambiental. A abordagem 
setorial do meio ambiente tem como objetivo promover o uso sustentável, conservação e/ou 
restauração do meio ambiente e, por isso, para além do mais, incide diretamente nalgum ou em 
vários aspetos do meio ambiente, quer seja água, solo, atmosfera ou biodiversidade. Desta 
forma, as Iniciativas setoriais também devem ser analisadas à luz de uma abordagem transversal 
do meio ambiente, pois sem dúvida vão interagir com o seu próprio contexto quer seja de forma 
positiva ou negativa, gerando, neste último caso, impactos para o meio ambiente. 
  

 

29 Guia para transversalizar a Abordagem de Meio Ambiente e Alterações Climáticas, da Agência 
Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID): https://www.aecid.es/Centro-
Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/151015guiaTMA.pdf 

30 Capacity4dev - ambiente, alterações climáticas e economia verde: 
https://europa.eu/capacity4dev/public-environment-climate/wiki/tools-and-methods-0 

https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/151015guiaTMA.pdf
https://europa.eu/capacity4dev/public-environment-climate/wiki/tools-and-methods-0
https://europa.eu/capacity4dev/public-environment-climate/wiki/tools-and-methods-0
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/151015guiaTMA.pdf
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Publicaciones%20AECID/151015guiaTMA.pdf
https://europa.eu/capacity4dev/public-environment-climate/wiki/tools-and-methods-0
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S E G U N D A  P A R T E  

Orientações para contribuir para a inclusão efetiva da Abordagem Baseada 
nos Direitos e das abordagens transversais. 

Depois de introduzidas cada uma das abordagens, seguidamente são apresentadas uma série 
de perguntas orientadoras que ligam as abordagens com diferentes momentos do ciclo e com 
diferentes elementos, recursos e ferramentas próprios das Iniciativas. 

Embora não se proponha um aprofundamento em todas com caráter exaustivo, recomenda-se 
uma revisão completa tendo em vista um maior aproveitamento face à Iniciativa, bem como 
uma maior apropriação e aprendizagem das pessoas e das organizações implicadas.  

Perguntas orientadoras prévias, de caráter geral: 

• Em que medida a Iniciativa vai contribuir para o desenvolvimento sustentável e 
inclusivo no país/países em relação à temática abordada?  

• Teve-se em consideração uma adequada análise da temática abordada a partir de 
uma abordagem de direitos humanos? O que é que se está a passar e porquê? Que 
direitos foram vulnerados? Quais são as causas da sua vulneração? Que 
responsabilidade têm as instituições públicas na sua defesa e proteção? 

• Desenvolveu-se uma análise de género que, tanto do ponto de vista do contexto 
geográfico como da temática abordada, ajude a garantir a contribuição para a 
igualdade de género e o empoderamento das meninas e mulheres? E em relação à 
luta contra outras discriminações? 

• Incluiu-se a reflexão sobre a necessidade da gestão sustentável do meio ambiente e 
das medidas para enfrentar as alterações climáticas?  

• Analisou-se a problemática ambiental do contexto definindo os desafios ambientais 
mais importantes? 

• Anteciparam-se os impactos ambientais produzidos durante a implementação da 
Iniciativa, tais como o consumo de recursos e os resíduos gerados? 

• Desenvolveu-se uma análise ambiental que ajude a identificar as ligações entre a 
Iniciativa e o meio ambiente, com o objetivo de garantir que as diversas atividades 
não têm impactos ambientais irreversíveis ou que essas atividades contribuem para 
melhorar o contexto onde a Iniciativa decorre?  

• Parte-se de dados e exemplos que promovam a reflexão/debate sobre estas 
abordagens transversais?  

• Inclui-se algum resultado relacionado com os direitos humanos? E com a promoção 
da igualdade de género? E com a sustentabilidade ambiental? 

• Considerou-se a possibilidade de dispor de um sistema de monitorização e avaliação 
no qual se incluam indicadores de género e indicadores separados por sexo e idade? 
(ver secção ‘monitorização’). 
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• Considerou-se a possibilidade de dispor de um sistema de monitorização e avaliação 
no qual se incluam indicadores meio ambientais e/ou de adaptação-mitigação das 
alterações climáticas? (ver secção ‘monitorização’). 

• Prevê-se a promoção de um maior compromisso e o fortalecimento das capacidades 
das pessoas como titulares de direitos para reclamar os seus direitos e das 
instituições públicas como responsáveis pela sua proteção?  

• Prevê-se o fortalecimento de capacidades sobre o sistema de direitos humanos e a 
sua proteção? Ou para reduzir a discriminação, desigualdades e iniquidades entre 
homens e mulheres? E para defender as pessoas mais desfavorecidas? 

• Prevê-se o fortalecimento de capacidades sobre o meio ambiente e alterações 
climáticas? 

• Prevê-se a geração de evidências, conclusões e recomendações dirigidas à promoção 
do respeito pelos direitos humanos, pela igualdade de género e pelo meio ambiente?  

• A participação, a não discriminação, o acesso à informação, a transparência ou a 
prestação de contas são relevantes quanto ao objeto da Iniciativa?  

Perguntas orientadoras em relação à sensibilização: 

• A Iniciativa contribui para sensibilizar e refletir sobre como promover e garantir 
melhor o pleno usufruto dos direitos humanos por parte de todas as pessoas (em 
particular daquelas que vivem nas situações mais vulneráveis) no país/nos países?  

• A Iniciativa permitiu abordar os principais problemas e desafios da igualdade de 
género ou da luta contra as discriminações no país/países?  

• Promove-se uma troca de conhecimentos e boas práticas sobre como abordar 
melhor os principais desafios para obter a igualdade de género e o empoderamento 
das mulheres e meninas no país/nos países?  

• Em que medida contribui para trocar experiências e conhecimento sobre como 
enfrentar melhor os desafios do meio ambiente e das alterações climáticas no 
país/países? 

Perguntas orientadoras em relação à organização de eventos: 

• No caso de um painel, está equilibrado em termos de igualdade de género? 
Favorece-se a participação de alguma pessoa com deficiência? 

• Garante-se o acesso igualitário ao evento das mulheres e/ou das pessoas 
pertencentes a coletivos que vivem numa situação de maior vulnerabilidade?  

• Favorece-se a participação ativa de todos os participantes? Incluíram-se dinâmicas 
ou estratégias que contribuam para empoderar e dar voz às mulheres e/ou às 
pessoas mais vulneráveis durante a atividade? Previu-se um sistema de bolsas ou 
apoios para a sua participação? 

• Incluem-se estratégias pedagógicas que favoreçam a reflexão a partir de situações 
vivenciais? 

• Os horários permitem a participação das pessoas, em especial das mulheres, com 
dependentes a seu cargo? Existe um serviço de cuidado de menores? 
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• Anteciparam-se os impactos ambientais? Ter-se-á em consideração o conceito de 
pegada de carbono gerada pelas deslocações dos participantes? 

• Considera-se a possibilidade de que o evento seja neutro em carbono?  

• Pensou-se obter alguma certificação relativa à gestão sustentável do evento? 

• Dispõe-se de assessoria de organizações ou de pessoas especializadas na 

planificação, implementação e avaliação de eventos desde a Abordagem Baseada 

nos Direitos e das abordagens transversais? 

• Proporcionou-se informação aos participantes sobre a reciclagem de produtos 
(copos, papel, garrafas, etc.) e a redução do consumo de água, energia elétrica e 
climatização neste tipo de eventos?  

Perguntas orientadoras em relação às Instalações (incluindo os alojamentos): 

• Em que medida as instalações cumprem as necessidades específicas dos 
participantes?  

• São acessíveis e estão adaptadas às necessidades das pessoas com deficiência? E às 
necessidades específicas das mulheres?  

• Podem considerar-se ecológicas? Ou seja, dispõem de sistemas que reduzam o 
consumo de recursos e facilitem o tratamento dos resíduos gerados?  

• Dispõem de algum tipo de certificação ambiental? 

• Identificou-se alguma ação a favor do meio ambiente no contexto das instalações 
que vão ser utilizadas?   

• Aborda-se a eliminação dos preconceitos, estereótipos e papéis em função do 
género?  

Perguntas orientadoras em relação aos meios e materiais: 

• No caso de cursos online, a plataforma digital utilizada é acessível à maior parte da 
população? Previu-se alguma alternativa para as pessoas que não tiverem acesso à 
Internet? 

• Considerou-se que os materiais estejam apenas em formato eletrónico? Analisar, de 
acordo com o tipo de participantes, se é pertinente entregar pen drive ou materiais 
impressos em papel reciclado.  

Perguntas orientadoras em relação ao orçamento: 

• Incluiu-se no orçamento alguma rubrica específica para garantir a inclusão dessas 
abordagens (por exemplo, assessoria, acessibilidade, bolsas, entre outros)? 

Perguntas orientadoras em relação às relações com terceiros: 

• Conta-se com a implicação/participação das instituições públicas relacionadas com 
a temática abordada e os temas transversais (por exemplo, órgãos específicos para 
a promoção da igualdade e não discriminação no país/região)? E os respetivos 
mecanismos nacionais e/ou regionais? 

• Inclui-se a interlocução e coordenação com organizações da sociedade civil 
(organizações de mulheres e organizações dos coletivos em situação de 
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vulnerabilidade)? E com organizações ou pessoas especializadas em temas 
relacionados com o meio ambiente e as alterações climáticas? 

Perguntas orientadoras em relação à monitorização: 

• Conta-se com um sistema de monitorização com indicadores separados por sexo e 
idade, bem como por coletivos vulneráveis (por exemplo, pessoas com deficiência)? 
Conta-se com indicadores qualitativos que permitam avaliar a qualidade da sua 
participação? 

• Os indicadores qualitativos permitem avaliar em que medida, através da Iniciativa, 
se consegue contribuir para a mudança de atitudes sociais e para a eliminação dos 
estereótipos de género? E quanto a uma maior consciencialização sobre os direitos 
humanos? 

• Os indicadores propostos permitem calcular os avanços no fortalecimento de 
capacidades dos beneficiários como titulares de direitos no processo de 
conhecimento, apropriação e implementação dos seus direitos humanos? 

• Os indicadores propostos permitem calcular como é que a Iniciativa vai contribuir 
para o avanço nos compromissos das autoridades e poderes públicos enquanto 
titulares de deveres para tornar os direitos humanos efetivos?  

• Para além de calcular o número de homens e mulheres que participaram numa 
determinada atividade, conta-se com indicadores qualitativos que permitam avaliar 
em que medida correspondeu às expectativas dos participantes? 

• Incluem-se no questionário de avaliação perguntas relacionadas com os conteúdos 
abordados sobre a discriminação de género ou outras desigualdades e 
discriminações? Separaram-se os resultados obtidos das avaliações por sexo?  

• Desenvolveram-se indicadores que permitam avaliar em que medida os objetivos 
definidos tentam reduzir as diversas discriminações e desigualdades?  

Perguntas orientadoras em relação à comunicação: 

• A informação relativa à difusão e ao conteúdo dos materiais utilizados e dos 
materiais produzidos é acessível a todos as pessoas destinatárias? 

• Adota-se um uso não sexista e inclusivo da linguagem31?  

• As imagens utilizadas nos diversos materiais garantem uma presença equilibrada e 
não estereotipada de mulheres e homens e dão visibilidade à diversidade 
sociocultural? 

• Em termos gerais, proporciona-se dados e exemplos que promovam a reflexão dos 
participantes em torno destes temas transversais? 

• Prevê-se a difusão das conclusões através de redes e canais de participação já 
existentes? 

 

31 Para mais informações, consultar: Nações Unidas. Linguagem inclusiva quanto ao género. 

https://www.un.org/en/gender-inclusive-language/guidelines.shtml 

https://www.un.org/en/gender-inclusive-language/guidelines.shtml
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• Os produtos serão acessíveis a toda a população beneficiária (por exemplo, 
adaptação à cultura indígena, adaptação a pessoas com deficiência, entre outros)? 

• Os materiais estarão acessíveis apenas em formato eletrónico ou prevê-se a sua 
impressão? Se assim for, seguir-se-ão critérios de sustentabilidade ambiental para a 
mesma?  

• Incluem-se dados e exemplos que apresentam a situação das mulheres e pessoas 
mais vulneráveis em relação à temática e ao contexto geográfico? 

Perguntas orientadoras em relação à gestão do conhecimento (lições 
aprendidas): 

• Que lições aprendidas se podem extrair da Iniciativa sobre como promover e garantir 
melhor o usufruto pleno e igualitário dos direitos humanos no país/nos países? E 
sobre como abordar melhor os principais desafios para atingir a igualdade de género 
e o empoderamento das mulheres e meninas no país/nos países?  

• Que lições aprendidas se podem extrair da Iniciativa sobre como enfrentar melhor 
os desafios do meio ambiente e alterações climáticas no país/países? 

• Que histórias conseguem transmitir o impacto positivo desta Iniciativa na vida das 
pessoas?  

Perguntas orientadoras em relação à avaliação: 

• Inclui-se como um aspeto da avaliação a forma como a Iniciativa contribuiu para 
proteger e fomentar os direitos humanos, aplicar os princípios da Abordagem 
Baseada nos Direitos e da Abordagem de Género? 

• E a avaliação do desempenho ambiental?  



www.adelante2.eu

http://www.adelante2.eu
https://twitter.com/ADELANTE_UE_ALC
https://www.facebook.com/ADELANTE.UE.ALC
https://www.linkedin.com/company/adelante-ue-alc/
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