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O relatório sobre a iniciativa Investimentos para Erradicar a Pobreza, a ser 
apresentado na Assembleia Geral das Nações Unidas em 23 de setembro de 2013: 

 Mapeará o complexo cenário dos recursos nacionais e internacionais para os países em 

desenvolvimento. 

 Ressaltará as deficiências de dados sobre a pobreza e os fluxos de recursos que dificultam a tomada 

de decisões informadas e uma alocação eficaz de recursos para erradicar a pobreza. 

 Delineará uma abordagem que permita maximizar o valor dos investimentos em ajuda oficial ao 

desenvolvimento e engajar os doadores no processo para melhorar a alocação da ajuda 

O que a iniciativa Investimentos para Erradicar a Pobreza oferece em termos 
práticos? 

 Apoio para as pessoas que tomam decisões sobre os recursos e fazem campanhas para obter 

melhores resultados por meio do acesso a dados, informações e análises transparentes e bem 

apresentadas 

 Publicação de dados e informações online para permitir que os usuários comparem dados complexos 

até o nível nacional; análises simples e acessíveis sobre quem disponibiliza ajuda oficial ao 

desenvolvimento e outros recursos, onde são gastos, em que são gastos e os diferentes instrumentos 

e canais de distribuição  

Visão Geral 

A pobreza global vem caindo em um ritmo sem precedentes. Em 1990, 43% da população mundial vivia em 

situação de pobreza extrema – com menos de 1,25 dolares por dia. Hoje, apenas 21% vive abaixo desse limiar. 

No entanto, 1,2 bilhões de pessoas ainda vivem em condições de pobreza extrema.  

Em 2015, o mundo chegará a um acordo sobre novas metas globais para consolidar os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio. A erradicação da pobreza extrema até 2030 deve ocupar uma posição prioritária 

nessa agenda.  

Para alcançar essa meta o mais rápido possível, devemos direcionar a ajuda oficial ao desenvolvimento, 

impiedosamente, para onde ela terá o maior impacto na diminuição da pobreza. Devemos compreender e 

coordenar a mais ampla gama de outros recursos – outras formas de financiamento oficial, remessas dos 

emigrantes e investimentos privados somados a recursos nacionais– para que eles também possam contribuir 

para a erradicação da pobreza. A ajuda oficial ao desenvolvimento também pode ser mobilizada no sentido de 

potencializar a capacidade de diminuição da pobreza desses outros recursos. 

A iniciativa Investimentos para Erradicar a Pobreza fornece dados e informações independentes, 

confiáveis e acessíveis sobre os fluxos de recursos disponiveis, com vistas a melhor subsidiar a tomada de 

decisões a respeito da alocação de recursos para acelerar a erradicação da pobreza e reforçar a 

responsabilização por essas decisões. 



 
Contacto:   
Tel: 0044 (0) 1179 272 505  E-mail: info@devinit.org   www.devinit.org 
 

 Um conjunto de guias, documentos de reflexão e relatórios para levar os dados disponíveis ao público 

em geral e incentivar o engajamento,de forma que uma gama relevante de conhecimentos sobre os 

recursos direcionados à erradicação da pobreza esteja disponível e seja utilizada para impulsionar o 

progresso  

Rumo ao nível zero 

A erradicação da pobreza até 2030 não significa apenas uma diminuição das percentagens dos índices de 

pobreza. Significa alcançar o nível zero, sem excluir absolutamente ninguém. Embora importante, o 

crescimento econômico nos níveis atuais, por si só, não será suficiente para atingir essa meta.  

Após progressos acelerados no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, espera-se nos 

próximos anos  uma desaceleração na redução da pobreza global impulsionada pelo crescimento 

económico. A despeito da diminuição do número de pessoas que vivem em condições de pobreza, muitas 

continuarão vivendo muito abaixo da linha da pobreza. É improvável que as mesmas taxas de crescimento 

sejam suficientes para lhes permitir superar essa condição. As pessoas mais afetadas pela pobreza 

também enfrentam barreiras e diversas privações que o crescimento por si só não pode transpor.   

Alcançar o nível zero não constitui uma equação puramente econômica. São necessárias intervenções 

direcionadas para satisfazer as necessidades das pessoas mais atingidas pela pobreza e permitir que elas 

aproveitem um leque mais amplo de oportunidades. A ajuda oficial ao desenvolvimento e todos os outros 

recursos –entre os quais investimentos e remessas – desempenharão um papel importante para garantir a 

erradicação da pobreza extrema até 2030. 

Ajuda oficial ao desenvolvimento: para melhorá-laé preciso compreendê-la 

A ajuda oficial ao desenvolvimento continua a ser uma ferramenta vital para as pessoas que estão 

atualmente à margem do crescimento econômico, que vivem em países que não recebem substanciais 

fluxos financeiros além da ajuda oficial ao desenvolvimento (AOD) ou cujos governos não têm condições 

ou não aplicaam os recursos necessários para retirá-las da situação de pobreza.  

A boa ajuda oficial ao desenvolvimento possui um conjunto específico de vantagens comparativas para 

alcançar as pessoas mais afetadas pela pobreza, mas ela assume muitas formas e nem todas têm o mesmo 

valor. Além disso, há uma grande incompreensão sobre o volume de ajuda oficial ao desenvolvimento 

efetivamente canalizado para pessoas em situação de pobreza e países pobres e sobre o impacto que essa 

ajuda tem. Para avaliar esse impacto, precisamos compreender mais profundamente aquilo que estamos de 

fato avaliando. Esse conhecimento também estimula uma melhor utilização de recursos valiosos de ajuda oficial 

ao desenvolvimento,ao lançar luz sobre despesas que pouco têm a ver com a diminuição da pobreza, 

identificar quando os volumes de ajuda declarados pelos doadores não correspondem ao valor recebido pelos 

beneficiários e exigir um foco inequívoco no objetivo de erradicar a pobreza.  

Algumas perguntas simples, mas poderosas, permitem medir os investimentos à luz desse objetivo: 

Sabemos quem será beneficiado? Os benefícios são direcionados para onde estão as pessoas em 

situação de pobreza? Quando chegarão os resultados? A atividadecontribuirá diretamente para a redução 

da pobreza ea ajuda oficial ao desenvolvimento é a ferramenta mais adequada? Ela foi integrada de forma 

inteligente aos demais recursos? 

A tomada de melhores decisões para reduzir a pobreza é tanto uma questão de navegar o mundo da 

política e dos incentivos da ajuda oficial ao desenvolvimento quanto de formular estruturas e metodologias. 

Melhores dados sobre a ajuda oficial ao desenvolvimento e outros recursos lançam as bases para uma 

melhor alocação dessas ferramentase introduzem uma lógica irreversível sobre como a ajuda oficial ao 

desenvolvimento pode ser aplicada em conjunto com outros recursos para erradicar a pobreza de forma 

mais eficaz.  


