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A Cooperação Sul-Sul: o 
que é?

A Cooperação Sul-Sul (CSS) é caracteriza-
da como um processo contínuo e uma manifes-
tação de solidariedade entre países do Sul que 
contribui para o seu bem-estar e confiança na-
cional. Enquanto a Ajuda Pública para o Desen-
volvimento (APD) tradicional refere-se à trans-
ferência de recursos (empréstimos e doações), 
em meios financeiros, assistência técnica ou em 
espécie fornecidas por organismos oficiais do 
sector público aos Países em Desenvolvimento 
(PED), a CSS inclui fundos privados e públicos 
ou parcerias – PED reconhecem valor em criar 
ambientes benéficos para o comércio, investi-
mento e desenvolvimento em países parceiros, 
usando os seus recursos. Combinam serviços de 
especialistas, empréstimos concessionais ou não, 
créditos comerciais e investimento privado.

Os seus objetivos básicos são interdepen-
dentes e mutuamente apoiantes de objetivos 

mais abrangentes da cooperação para o desen-
volvimento. Ela pode ter uma base bilateral, 
regional, sub-regional ou inter-regional poden-
do envolver dois ou mais Países em Desenvol-
vimento (PED), o que nestes casos caracteriza 
uma vertente da CSS assente nos mesmos prin-
cípios de horizontalidade: a cooperação triangu-
lar (CTr). 

Por que é a Cooperação Sul-
-Sul importante?

Apesar da visão de uma cooperação win-
win, a relação doador-recetor não consegue 
escapar a desequilíbrios de poder. Tem-se ques-
tionado até que ponto a presença desta nova 
modalidade de cooperação representa mudança 
ou continuidade com as práticas presentes na 
arquitectura e normas de ajuda globais tradicio-
nais. Contudo, é um facto que sua emergência 
coloca uma pressão competitiva no sistema de 
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Princípios 1. Não interferência nos assuntos internos

2. Igualdade e horizontalidade entre parceiros de desenvolvimento

3. Respeito pela independência, soberania nacional, diversidade e identidade 
cultural e local

Novos atores da Ajuda Públi-
ca ao Desenvolvimento 

Governos tendem a desempenhar um papel central face à participação ativa 
de instituições públicas e privadas, ONGs e sociedade civil organizada.

Objetivos gerais 1. Fortalecer a auto-suficiência dos países do Sul global apostando na sua 
capacidade criativa para encontrar soluções para os seus problemas de desen-
volvimento mantendo as suas aspirações, valores e necessidades.

2. Fortalecer a presença destes países e o seu poder de negociação em ins-
tituições multilaterais e a realização de acordos de desenvolvimento inter-
nacionais.

Benefícios para os países do 
Sul global

1. Aprendizagem mútua entre doadores novos e tradicionais.

2. Complementaridade para maior colaboração, inclusividade e inovação.

3. Melhor aproveitamento de experiências e capacidades já existentes.

4. Promover maior conhecimento das capacidades económicas, científicas e 
tecnológicas disponíveis no Sul global.

5. Abertura de canais adicionais de comunicação e fortalecimento da inte-
gração económica.

6. Coordenação de políticas em questões de desenvolvimento relevantes.

7. Desenvolvimento de tecnologias indígenas e introdução de técnicas mais 
adaptadas às necessidades locais.

Caracterização da
Cooperação Sul-Sul

caixa 1.



Conferência de Bandung e o Movi-
mento dos Não Alinhados

O início da cooperação económica entre os 
países do Sul remonta à década de 1950. Em 1955, 
na sequência da Segunda Guerra Mundial e da emer-
gência da Guerra Fria, é realizada a Conferência de 
Bandung para a Ásia e África onde é oficialmente 
lançada uma maior articulação internacional entre 
os países do Sul, fundamentada no desejo de desen-
volvimento e cooperação mútua. Da conferência 
originou o Movimento dos Não-Alinhados (MNA), 
cujo objetivo foi a promoção da autonomia e da so-
lidariedade, particularmente no Médio Oriente e no, 
então, Terceiro Mundo. Além de posições e alian-
ças diplomáticas, o MNA passa a apoiar uma Nova 
Ordem Económica Internacional (NIEO), que rei-
vindicava maior igualdade no sistema internacional 
acompanhando uma crescente recusa dos países do 
Sul em aceitar concessões de desenvolvimento dos 
países do Norte. A sua conceção de desenvolvimento 
é ancorada na solidariedade e direitos coletivos, de 
forma a dar resposta a políticas económicas globais 
que limitaram o seu progresso ou, nalguns casos, 
causaram o subdesenvolvimento.  

O Grupo dos 77 (G-77)
No seguimento da aproximação dos países do 

Sul, a Conferência do Cairo, em 1962, sobre “Os 
Problemas do Desenvolvimento Económico” levou 

à criação, em 1964, do Grupo dos 77, na ocasião da 
primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Co-
mércio e Desenvolvimento (UNCTAD). O grupo, 
formado por países em desenvolvimento, foi criado 
com intuito de reforçar a articulação, promoção dos 
interesses económicos e reforçar a capacidade con-
junta de negociação de questões económicas interna-
cionais no âmbito do Sistema das Nações Unidas e a 
promoção da CSS. 

Mundo multipolar e emergência da 
Cooperação Sul-Sul

A dissolução da União Soviética após a queda 
do Muro de Berlim em 1989 alterou as relações de 
poder no cenário internacional. Depois de quase 
duas décadas caracterizadas pela liderança hegemó-
nica dos EUA, a crise económica e financeira de 
2008 abre a oportunidade para a emergência de um 
mundo multipolar. Os países do Sul têm vindo a for-
talecer a sua colaboração e parceria para o desenvol-
vimento através de um aumento da cooperação téc-
nica e comercial entre si. O crescente envolvimento, 
especialmente de big players como a China, chamou 
atenção do mundo e media internacionais sobre a 
maior cooperação entre os países do Sul e os países 
considerados emergentes com uma distinta forma 
de atuar na cooperação para o desenvolvimento, em 
relação aos países membros do Comité da Ajuda ao 
Desenvolvimento (CAD) da Organização de Coope-
ração e Desenvolvimento Económico (OCDE).  

As Origens da
Cooperação Sul-Sul
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cooperação, sendo os doadores tradicionais for-
çados a melhorar a qualidade e resultados tor-
nando urgente a necessidade de repensar suas 
políticas top-down uma vez que as práticas da 
CSS se apresentam mais diversas e versáteis e 
trazem uma alternativa viável à cooperação tra-
dicional aos recetores.

A CSS representa uma nova forma de co-
operação para o desenvolvimento originada da 
recomposição de forças no globo na sequência 
da Segunda Grande Guerra mas que só come-
ça a expandir-se significativamente a partir de 
2000. Ela é a resposta conjunta dos PED aos seus 
desafios comuns rumo ao desenvolvimento e à 
exclusão em relevantes assuntos internacionais. 
Dessa forma ela configura-se como um podero-
so instrumento formulado a partir das aspira-
ções e valores compartilhados entre o Sul global, 
essencial para o balanço de poder no sistema 
internacional, garantir a autodeterminação dos 
povos, e criar os meios necessários para que o 
desenvolvimento alcance as regiões onde ele é 
mais urgente: o Sul global.

É importante que estes novos atores te-
nham oportunidade de contribuir para o debate 
e participar ativamente na construção de nor-
mas e princípios para guiar a cooperação, enco-
rajando a apropriação e trazer a sua experiência 
para discussões que tratem as melhores práticas 
e lições retiradas. A nova arquitetura deve estar 
assente na aprendizagem mútua entre doadores 
novos e tradicionais, procurando complemen-
tar-se, para maior colaboração, inclusividade e 
inovação. Agências multilaterais podem apoiar a 
CSS por meio de advocacy – promover a impor-

tância e contribuições da CSS na ajuda a PED; 
estabelecer normas para um quadro de coope-
ração para o desenvolvimento multilateral mais 
inclusivo e legítimo; fortalecer o conhecimento 
e ligações entre quem procura e quem fornece 
soluções; mobilizar parceiros e recursos para fa-
cilitar transações e mecanismos de troca.

Estes doadores não são verdadeiramen-
te “novos”, particularmente os países da OPEP 
(que historicamente tiveram papéis significati-
vos na ajuda externa). Tem-se questionado até 
que ponto a presença destes doadores representa 
mudança ou continuidade com as práticas, ar-
quitetura e normas de ajuda globais. 

É certo que a presença de doadores emer-
gentes coloca uma pressão competitiva no sis-
tema de ajuda, sendo os doadores tradicionais 
forçados a melhorar a sua qualidade, porque os 
doadores têm uma escolha. 

As instituições que com-
põem a Cooperação Sul-Sul e a 
Cooperação Triangular

Além das agências nacionais de coopera-
ção, a CSS opera a partir de uma miríade de ins-
tituições e espaços de coordenação multilaterais. 
Além das secções voltadas à CSS e CTr de di-
versas agências especializadas do sistema ONU, 
destaca-se o United Nations Office for South-
South Cooperation que dedica seus trabalhos 
exclusivamente à essa modalidade de coopera-
ção. Dentre os mecanismos de financiamento o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento, o 



Banco de Desenvolvimento Asiático e o Banco 
Africano de Desenvolvimento são referência 
imediata no mundo em desenvolvimento. Além 
das instituições regionais, países em desenvol-
vimento podem organizar-se em blocos como é 
o emblemático caso dos BRICS (Brasil, Rússia, 
Índia, China e África do Sul) que reúne os mais 
relevantes países que se dedicam à essa modali-
dade de cooperação e contam com mecanismos 
próprios de financiamento como é o caso do 
Novo Banco de Desenvolvimento.
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United Nations Office for South-South Cooperation

FAO South-South Cooperation

UNDP South-South Cooperation

UNEP South-South Exchange Mechanism

UNIDO Centre for South-South Industrial Coope-
ration

South-South Knowledge Exchange of the World 
Bank

WHO South-South and Triangular Cooperation

ILO South-South and Triangular Cooperation

Instituições multilaterais de financiamento

Asian Infrastructure and Investment Bank (AIIB)  

Asian Development Bank (ADB)

Banco Intramericano de Desarrollo (BID)

Corporacion Andina de Fomento (CAF) – Banco de 
Desarrollo de América Latina

Organisation of Islamic Cooperation (OIC)

New Development Bank – NDB

Espaços de coordenação regional e  interregional

IBSA Dialogue Forum

South Asian Association for Regional Cooperation 
(SAARC)

Summit of South American-Arab Countries (ASPA)

UNASUR

Zone of Peace and Cooperation of the South Atlantic

BRICS Policy Center



Agências nacionais:

África do Sul - Development Bank of Southern Africa 
(DBSA)

Arábia Saudita - Saudi Fund for Development (SFD)

Brasil - Agência Brasileira de Cooperação (ABC) 

Chile - Agencia de Cooperación Internacional de 
Chile (AGCID)

China - Department of Foreign Aid of the Ministry of 
Commerce (MOFCOM)

Kuwait - Kuwait Fund for Arab Economic Develo-
pment

México - Agencia Mexicana Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AMEXCID)

Índia - India Technical & Economic Cooperation 
Programme

Irã - Organization for Investment, Economic, and 
Technical Assistance of Iran

Rússia - Rossotrudnichestvo

Criado em 2011, por meio de uma parceria do 
governo chileno e o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD), o Fundo Chile-
no contra a Fome e a Pobreza tem como objetivo 
impulsionar a política de cooperação chilena e pro-
mover ações e projetos de CSS, compartilhando as 
experiências chilenas em temas económicos e sociais 
auxiliando no desenho, implementação e avaliação 
de políticas públicas em países de igual ou menor 
desenvolvimento no objetivo de contribuir para o 
cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM) da ONU. Trata-se de um mecanis-
mo de financiamento e promoção da CSS versátil, 
funcionando como um repositório das experiências 
adquiridas no território chileno através da siste-
matização dos projetos já executados, permitindo o 
acúmulo e aperfeiçoamento das mesmas. O Fundo 
opera com grande participação das organizações da 
sociedade civil conferindo um alto grau de descen-
tralização, e envolvimento de diversos atores nos 
projetos de cooperação promovidos por ele. Desde 
2012, o Fundo premiou mais de 3.5 milhões USD a 
34 projetos de CSS em mais de 30 países da África, 
América Latina e Caribe e Pacífico implementados 
pela sociedade civil organizada, instituições públicas 
chilenas e organizações das Nações Unidas. Ademais, 
o Fundo agilizou um adicional de 815 mil USD para 
apoiar respostas humanitárias às crises em Gaza, 
Mali, Sudão do Sul entre outros.

A versatilidade da 
Cooperação Sul-Sul:
o Fundo Chileno contra 
a Fome e a Pobreza
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