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O QUE É O ENFOQUE DOS DIREITOS 
NOS PROJETOS DE COOPERAÇÃO (EDPC) I

Tradicionalmente, os Projetos de Cooperação (PC) tentam 
atender as necessidades básicas, mas isso não é suficiente 
para superar a pobreza e a injustiça.

O EDPC tem como objetivo todos os direitos de todas as 
pessoas.

O EDPC supõe uma nova orientação na análise dos 
problemas, a elaboração dos projetos e a concreção das 
ações a realizar.



O QUE É O ENFOQUE DOS DIREITOS 
NOS PROJETOS DE COOPERAÇÃO (EDPC) II

O EDPC dirige-se: 

a) aos titulares dos direitos: todas as pessoas; 

b) aos  obrigados pelos direitos : autoridades 
nacionais e internacionais; 

c) aos titulares das responsabilidades: 
comunidades, ONG, famílias,…



O QUE É O ENFOQUE DOS DIREITOS 
NOS PROJETOS DE COOPERAÇÃO (EDPC) III

O EDPC tem como premissas:
a) a universalidade dos direitos das pessoas: todas as pessoas 

devem ser titulares dos direitos (voto), 

b) a interdependência dos direitos: os direitos estão relacionados 
entre si (alimentação ---educação),

c) a participação direta das pessoas nas decisões, 

d) a não discriminação: por raça, gênero, idade, nacionalidade…, 

e) a atenção aos grupos mais vulneráveis: pessoas doentes, 
menores,… 

f) a prestação de contas.



POR QUE FALAMOS DE DIREITOS 
DAS PESSOAS?

A) Porque as pessoas são o objetivo de qualquer 

projeto que busque uma sociedade digna, que é a 

que se baseia na liberdade e igualdade de todos

B) Porque as ONG são pessoas, que trabalham 

através de pessoas e se dirigem a pessoas

C) Outros nomes (direitos humanos) também são 

válidos, mas mostram menos do que falamos. 



PARA QUEM O ENFOQUE DE 
DIREITOS DAS PESSOAS? I

a) Para as autoridades dos Estados implicados 
(Projeto ISF-Asturias em Kalandula)

1. Espanha:
-Agência Asturiana de Cooperação ao  

Desenvolvimento,
-Municipalidades de Gijón, Oviedo,...

2. Angola:
-Governo de Angola,
-Província de Malanje,
-Municipalidade de Kalandula.



PARA QUEM O ENFOQUE DE 
DIREITOS DAS PESSOAS? II

-Governo de Angola, Província de Malanje, Município de Kalandula: A 
República de Angola promove e defende os direitos e liberdades 
fundamentais do Homem, quer como indivíduo, quer como membro de 
grupos sociais organizados, e assegura o respeito e a garantia da sua 
efetivação pelos poderes legislativo, executivo e judicial, seus órgãos e 
instituições, bem como por todas as pessoas singulares e coletivas (art. 
2.2 Constituição);

Constituem tarefas fundamentais do Estado angolano: b) assegurar os 
direitos, liberdades e garantias fundamentais; c) criar progressivamente 
as condições necessárias para tornar efetivos os direitos econômicos, 
sociais e culturais dos cidadãos; h) Promover a igualdade de direitos e de 
oportunidades entre os angolanos,... (art. 21).

DIREITOS FUNDAMENTAIS: igualdade (23); liberdade (36); livre iniciativa 
econômica (38); ao ambiente (39); liberdade de consciência (41); de 
Associação (48); participação na vida pública (52); sufrágio (54),...



PARA QUEM O ENFOQUE DE 
DIREITOS DAS PESSOAS? III

Angola aprovou em 2004 sua Estratégia de Luta contra a Pobreza 
(EPC). Ela conta com a participação de suas contrapartes e atores da 
sociedade civil. 

A ECP contempla 10 áreas de intervenção: reinserção social, segurança 
e proteção civil, segurança alimentar e desenvolvimento rural, luta 
contra a AIDS/SIDA, educação, saúde, infraestruturas básicas, emprego
e formação profissional, governança e gestão macroeconômica. 

O governo angolano aprovou também o programa de descentralização 
e desconcentração administrativa, ou de investimentos públicos e de 
melhora dos serviços sociais básicos, assim como o programa de 
extensão ou desenvolvimento rural.



PARA QUEM O ENFOQUE DE 
DIREITOS DAS PESSOAS? IV

Se a Angola reconhece esses direitos

a) Todas as autoridades (central, provincial, municipal) 
Estão obrigadas a respeitá-los: NÂO podem discriminar; 
NÃO podem proibir associações; NÃO podem danificar o 
ambiente;…

b) Além disso, devem realizar ações para sua efetividade: 
NÃO basta não discriminar, há que tomar medidas positivas 
para conseguir a igualdade; NÃO é suficiente reconhecer a 
educação, há que criar meios para ela existir;…

c) Devem tratar aos angolanos como cidadãos (titulares 
de direitos), NÃO como súditos (só obrigados).



ENFOQUE DE DIREITOS (ED) E 
ENFOQUE DE GÊNERO (EG) I

COMPLEMENTARES

1.- O enfoque de gênero não se limita à melhora de direitos

das mulheres,

2.- ED e EG tratam de mudar as estruturas de poder,

3.- ED e EG se baseiam nas normas estatais e internacionais,

4.- ED e EG buscam a igualdade real,

5.- ED e EG exigem a as autoridades ações positivas,



ENFOQUE DE DIREITOS (ED) E 
ENFOQUE DE GÊNERO (EG) II

6.- ED e EG pretendem mais liberdade e participação,

7.- ED e EG exigem que as pessoas decidam sobre seu

futuro,

8.- ED e EG partem de que para mudar as coisas há que

conhecer o contexto no qual se desenvolvem,

9.- ED e EG respeitam as diferenças culturais, porém NÃO

podem implicar sacrifício de direitos,

10.- ED e EG baseiam-se na prestação de contas.



DESENHO DE UM PROJETO COM ENFOQUE 
DE DIREITOS DAS PESSOAS 

1.- Identificação do problema,

2.- situação dos direitos e variáveis a considerar,

3.- análise do contexto nacional, regional e local,

4.- análise do grupo de beneficiarios,

5.- análise das causas de vulneração do direito,

6.- definição dos objetivos,

7.- desenvolvimento do projeto,

8.- avaliação e prestação de contas.



DESENHO DE UM PROJETO COM ENFOQUE 
DE DIREITOS DAS PESSOAS  I

1.- Identificação do problema,

Situação de pobreza

Falta de recursos formativos e econômicos

Grupos especialmente vulneráveis: mulheres, pessoas com
alguma incapacidade,....



DESENHO DE UM PROJETO COM ENFOQUE 
DE DIREITOS DAS PESSOAS  II

2.- situação dos direitos e variáveis a considerar

1.- Disponibilidade: Que recursos existem?

2.- Acessibilidade: em termos geográficos, culturais,…

3.- Aceitação: Há demanda?

4.- Participação: intervenção beneficiários,

5.- Sustentabilidade: Capacidade para perdurar?



DESENHO DE UM PROJETO COM ENFOQUE 
DE DIREITOS DAS PESSOAS  III

3.- análise do contexto nacional, regional e local

1.- Há descentralização administrativa: provincial,
municipal?

2.- Aptidões e atitudes de Autoridades nacionais, regionais e
locais,

3.- Condicionamentos de famílias, comunidades,…

4.- Fatores políticos, geográficos, ambientais, econômicos,
culturais,…



DESENHO DE UM PROJETO COM ENFOQUE 
DE DIREITOS DAS PESSOAS  V

3.- análise do contexto nacional, regional e local



DESENHO DE UM PROJETO COM ENFOQUE 
DE DIREITOS DAS PESSOAS  VI

4.- análise do análise do grupo de beneficiarios

1.- Perfil demográfico

2.- Aptidões

3.- Atitudes

4.- Desejos e aspirações

5.- ...



DESENHO DE UM PROJETO COM ENFOQUE 
DE DIREITOS DAS PESSOAS  VII

5.- análise das causas de vulneração do direito

1.- Ignorância da existência de direitos?

2.- Desigualdades socioeconômicas ancestrais?

3.- Conflitos armados?

4.- Isolamento geográfico e político?

5.- …..?



DESENHO DE UM PROJETO COM ENFOQUE 
DE DIREITOS DAS PESSOAS  VIII

5.- definição dos objetivos

1.- Contribuir para a melhora do nível de vida da população

pobre, especialmente das mulheres e da população

vulnerável

2.- Aumento da capacidade empreendedora em Kalandula,

província de Malanje, promovendo os direitos das

pessoas com especial atenção ao enfoque de gênero

3.- Consolidação da capacidade empreendedora em

Kalandula de pessoas e associações pertencentes a

coletivos vulneráveis em comunidades rurais da província de

Malanje.



DESENHO DE UM PROJETO COM ENFOQUE 
DE DIREITOS DAS PESSOAS  IX

7.- desenvolvimento do projeto,

1.- Sensibilização e Motivação

2.- Formação

3.- Assessoramento na elaboração do Plano de Empresa

4.- Acesso ao crédito

5.- Acompanhamento na inicialização e consolidação



DESENHO DE UM PROJETO COM ENFOQUE 
DE DIREITOS DAS PESSOAS  X

7.- desenvolvimento do projeto,

1.- E os direitos?

2.- E a perspectiva de gênero?

3.- E os coletivos especialmente vulneráveis?



DESENHO DE UM PROJETO COM ENFOQUE 
DE DIREITOS DAS PESSOAS  X

8.- avaliação e prestação de contas




