
Bom dia, 
 
Chamo-me Raimundo Aragón e sou Conselheiro em 
matéria de Emprego e da Segurança Social da Embaixada 
da Espanha em Marrocos. 
 
Estou pessoalmente maravilhado em poder participar neste 
seminário, e para o provar, vou fazê-lo a dois títulos. 
Primeiramente, substituindo a Coordenadora Geral do 
Escritório Técnico de Cooperação, que não pôde estar 
presente por razões de saúde e, seguidamente, em 
substituição do adjunto da Coordenadora, Sr. Vicente 
Orte, que tanto gostaria de estar presente neste acto de 
inauguração mas que, infelizmente, teve de se deslocar a 
Marrakech para acompanhar uma personalidade que chega 
da Espanha. Por conseguinte a minha intervenção vai 
reunir os pontos de vista e as reflexões do Escritório 
Técnico de Cooperação, reagindo como simples porta-voz 
do mesmo.   
 
Algumas considerações sobre o trabalho da AECID em 
matéria de Co-Desenvolvimento : 
 

1- No passado, o tema «Migração e Co-
Desenvolvimento» foi um dos sectores prioritários do 
trabalho da AECID em Marrocos. Contudo, após a 
assinatura do acordo adoptado por todos os actores da 
Cooperação europeia, que consistiu na redução do 
número de sectores e na concentração naqueles 
relativamente aos quais cada actor teria uma 
vantagem comparativa, actualmente a migração já 
não é um sector prioritário para a AECID. 
Actualmente, os sectores de trabalho reduzem-se a 



quatro : Governabilidade democrática ; Educação ; 
Saúde; e crescimento económico com vista à redução 
da pobreza. As acções da Cooperação espanhola 
incidem em três regiões do país : Zona Norte 
(Tânger, Tétouan, Larache, Chefchaouen, Al-
Hoceima, Taza, Nador, Oujda..); Eixo urbano Rabat-
Casablanca; e a zona costeira da região do Souss-
Massa-Drâa. 

 
2- Isto não significa que este tema esteja fechado a 

qualquer colaboração da AECID com as instituições 
públicas marroquinas. Em caso de pedido da parte do 
Governo marroquino _ que até esta data não se 
verificou _ não haveria nenhum inconveniente em 
analisarmos as vias possíveis de colaboração, desde que 
as mesmas se realizem no âmbito de um programa de 
reforço da institucionalidade marroquina. No passado, 
uma parte considerável dos programas da AECID em 
Marrocos tinha sido canalizado através de subsídios 
concedidos a ONG espanholas e locais. Apesar dos 
resultados positivos e das melhorias proporcionadas por 
estes projectos não serem de descartar, pensamos que o 
seu impacto não é suficiente para se justificar a sua 
manutenção. É por isso que em eventuais colaborações 
futuras a AECID escolheria o reforço das instituições 
públicas e não o trabalho com as ONG e as associações.  

 
3- A principal realização da AECID no domínio da 

Migração e do Co-Desenvolvimento, e na óptica do 
reforço da governabilidade democrática, foi o 
acompanhamento no processo de elaboração daquilo 
que devia ser a Estratégia Nacional do Governo 
marroquino em matéria de Co-Desenvolvimento. A 



AECID tinha financiado a elaboração de um 
diagnóstico e de uma proposta em consentâneo com 
as linhas estratégicas que deveriam servir de base 
para esta Estratégia Nacional. Este estudo foi 
apresentado em 2010. Contudo, e por várias razões, a 
Estratégia nunca foi adoptada nem apresentada 
publicamente pelo Governo marroquino.   

 
Não gostaria de terminar a minha intervenção sem felicitar 
todos os organizadores do seminário, e em particular a 
FIIAPP e o Secretário-Geral do Ministério da Comunidade 
dos Marroquinos residentes no Estrangeiro, por terem 
organizado este evento e desejar a todos um bom trabalho 
e muito sucesso na vossa tarefa.   
 
Muito obrigado. 
 


