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INTRODUÇÃO 

No limiar de um novo século, o mundo caminha a três dimensões. A riqueza 

sustentada das grandes nações, quase todas do hemisfério norte, opõe-se uma pobreza atroz 

que assola vastas zonas do hemisfério sul das quais se destacam os países da Africa 

subsariana. 

Diariamente somos confrontados com imagens televisivas que mostram a fome, 

doenças, guerras fratricidas que deslocam milhares de pessoas a que se segue outro bloco 

informativo dando-nos conta das reuniões ao mais alto nível onde são discutidas as novas 

medidas a tomar no sentido da liberalização dos mercados. As grandes potências 

económicas acenam com medidas ditas de prosperidade para todos, os menos ricos 

ajustam-se às novas realidades e o terceiro mundo apela à ajuda dos mais ricos para sair 

das graves crises que os assolam acusando-os de serem os principais responsáveis pela sua 

situação actual. 

Todavia, desde a década de cinquenta, com o surto de Estados novos que 

emergiram dos processos de descolonização que a ajuda pública ao desenvolvimento fora 

implantada e, através da qual, se assistiu a transferências de ajuda financeira e técnica dos 

países economicamente mais desenvolvidos para os chamados países em desenvolvimento. 

Um dos processo mais complexos das relações norte/sul, foi o estabelecimento das 

relações de cooperação ACP/CEE que tinha por objectivo ajudar a ultrapassar as clivagens 

deixadas pelo período colonial e encetar um quadro de relações económicas tendo-se 

estabelecido, na sua essência, um acordo de Cooperação para o Desenvolvimento (Frisch, 

1998:56-62) 

A década de noventa marca uma viragem nas relações internacionais. A queda do 

regime soviético derrubou o sistema económico de direcção central o que permitiu a 

expansão plena das ideias neoliberais. Lomé IV iria assim preconizar uma nova era das 

relações norte/sul guiada pelas orientações da globalização económica e democracia 

política que, como refere Gabas (1998: 67) são tão caras à civilização ocidental. 

Constata-se, porém, que, apesar de um processo já longo de ajudas aos países do 

sul, particularmente, na maioria dos países da Africa subsariana, persistia um atraso 

estrutural económico e social que urgia compreender para combater (Browne 1998). 
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É nesta óptica que iremos procurar avaliar o desempenho da ajuda comunitária a 

Angola, um país da África subsariana que emergiu do último processo de descolonização 

operado por um Estado europeu, Portugal. 

Mas porque a Convenção Lomé encontra-se desenhada para focalizar operações de 

longo prazo (muitas vezes lentas) e o desenvolvimento a longo prazo dos países ACP (CE, 

Jan 1995:93), teremos presente a ajuda prestada desde a sua adesão ao grupo ACP, em 

1986, embora este estudo incida, sobretudo, na década de noventa, sob o período de 

vigência da Convenção Lomé IV. 

Antes, porém, e para uma melhor compreensão das relações ACP/UE, torna-se 

imperativo compreender as teorias de desenvolvimento emergentes no mesmo período uma 

vez que, e de acordo com Babarinde (1994: 41-42), estas oferecem-NOS a estrutura 

conceptual que nos permite observar as diferentes visões sobre os processos de 

desenvolvimento e verificar quais as posições teóricas que se aproximaram mais do 

espírito da Convenção. 

Deste modo, o presente trabalho será objecto de três capítulos: 

No primeiro, utilizando uma abordagem histórica, procuraremos situar a evolução 

das teorias de desenvolvimento; no segundo, a evolução das relações ACP/CEE e 

finalmente, no terceiro capítulo, o processo de ajuda comunitária a Angola, em particular, 

no quadro da Convenção Lomé IV 
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CAPÍTULO I 

AS TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO E O PAPEL DA 

AJUDA NOS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO 

1. Perspectiva Geral Das Teorias Económicas De Desenvolvimento Até A 

Década De Setenta 

1.1.Introdução 

" A economia do desenvolvimento não é o mesmo que a economia dos países capitalistas 

avançados (economia "neoclássica" moderna). Nem idêntica à economia centralizada das sociedades 

socialistas (economias "Marxistas" ou de direcção central). É nada mais que a economia das nações 

do Terceiro Mundo contemporâneo, pobre e subdesenvolvido, com uma variedade de orientações 

ideológicas, passados de diversidade cultural, e problemas económicos muito complexos, ainda que 

similares que em regra exigem novas ideias e métodos originais" (Todaro, 1994: 7). 

Não é consensual a atribuição da origem da economia do desenvolvimento e, a este 
facto, não é alheia a perspectiva conceptual e contextualização histórica com que os 
analistas observam as diversas teorias económicas que, ao longo do tempo, procuraram pôr 
em evidência o crescimento/desenvolvimento económicos dos Estados. Não deixa, por 
isso, de ser curiosa, a interpretação feita por dois dos, hoje considerados, grandes teóricos 
da moderna economia do desenvolvimento. 

Diz Lewis (1988: 28; 36) que, ainda que de forma confusa, desde o século XVII 
que alguns economistas britânicos se vinham debruçando sobre as questões do 
desenvolvimento. Para este autor, as teorias do desenvolvimento não passavam de partes 
da economia que desempenham o papel crucial quando alguém tenta analisar o 
crescimento económico no seu todo. 

1 (Trad, livre) " Development economics is not the same as the economics of advanced capitalist nations 
(modern "neoclassic" economics). Nor is it similar to the economics of centralized socialist societies 
("Marxist" or "command" economics). It is nothing more or less than the economivs of contemporary poor, 
underdevelopment, Third Wold nations with varying ideological orientations, diverse cultural back-grounds, 
and very complex yet similar economic problems that usualy demand new ideas and novel approaches." 
2 (Trad, livre) "By development theory I mean those parts of economics that play crucial roles when one tries 
to analyse the growth of the economy as a whole" 
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Para Nurkse (1960: 11-13) o grande precursor da economia do desenvolvimento 

terá sido Schumpeter, em 1911. Numa crítica implícita às teorias neoclássicas, Nurkse 

afirma que, nos países desenvolvidos, houve uma tendência para considerar a economia do 

desenvolvimento, "um processo natural que toma conta de si próprio''' e concentrarem-se 

nas oscilações de curto prazo da economia. Reconhecendo a identificação da teoria do 

desenvolvimento de Schumpeter com os ciclos comerciais, Nurkse sugere que esta 

ofereceria o "molde" a usar pelos economistas do desenvolvimento. 

Schumpeter terá sido o primeiro economista a estabelecer uma distinção clara entre 

desenvolvimento e crescimento económico. No conceito de Schumpeter, o crescimento 

económico consistia num processo gradual de expansão da produção, utilizando os 

mesmos métodos enquanto o desenvolvimento económico implicava uma nova 

combinação de factores de produção que originavam o que denominou de "revolução 

produtiva". Mas o seu esforço teórico tinha-se concentrado na experiência histórica 

europeia (Hunt, 1989: 23-29). 

Até à II Guerra Mundial, as teorias económicas sobre o desenvolvimento inseriram-

se no contexto da própria economia política, tendo, por observatório, os países europeus, 

isto é, ignorando uma vasta área geográfica constituída pelos então territórios colonizados, 

um facto que poderá encontrar explicação nas próprias regras do colonialismo. Segundo 

Thorbeck (1999: 17), o desenvolvimento económico e social do Terceiro Mundo seria 

"inconsistente com o reforço da divisão dos modelos laborais e de comércio em e entre os 

blocos coloniais."3 

Após a II Guerra Mundial, o quadro internacional iria enfrentar profundas 

alterações as quais iriam suscitar novas interpretações teóricas sobre o desenvolvimento. 

Em primeiro lugar, o enfraquecimento europeu, produzido pelo desgaste da guerra, 

promoveu e acelerou o processo de independências dos territórios colonizados pelas até 

então grandes potências colonizadoras4. Deste modo, as décadas de cinquenta e sessenta, 

3 (Trad, livre) Such un objective would have been inconsistent with the underlying division of labour and 
trading patterns within and among colonial blocks." 
4 A grande maioria dos estados europeus eram potenciais coloniais que, no inicio da segunda guerra mundial, 
mantinham ainda o seu domínio colonial sobre a quase totalidade do continete africano e grande parte do 
território asiático. No final da guerra e em consequência da derrota das potencias do eixo, Alemanha e Italia 
perderam de imediato os seus territórios coloniais. Mas a guerra enfraquecera também as potencias aliadas. 
Gra-bretanha, Franca, Bélgica e Holanda encontravam-se demasiado desgastadas pelo esforço de guerra 
desenvolvido pela primeira ou pelo vexame que a invasão alemã proporcionara às restantes, para poderem 
fazer face a qualquer rebelião que pudesse surgir nos seus domínios coloniais. Neste contexto, só lhes 
restava prepararem os processos de descolonização capazes de ressalvar os interesses de todas as partes. 
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haveriam de encarar uma nova realidade que configurava o mundo e o dividia entre 

Estados industrializados do norte e um vasto conjunto de Estados pobres no hemisfério sul. 

Por outro lado, solvido o conflito na Europa, dissipava-se também a convergência 

de interesses entre a URSS e EUA , fazendo eclodir as dissidências político-ideológicas e 

económicas entre ambos. Nasce uma nova ordem internacional caracterizada pela 

emergência de dois blocos político-económicos perfeitamente antagónicos - o bloco 

ocidental liderado pelos EUA e integrando os Estados da Europa Ocidental, de inspiração 

neoliberal, e o bloco de leste, de inspiração marxista-leninista, liderado pela URSS e 

integrando os países do leste europeu. O carácter de rivalidade que se iria erguer entre os 

dois blocos, potenciou e até alimentou o aparecimento, no ocidente, de uma nova corrente 

de pensamento em torno das questões do desenvolvimento 

Outro factor não menos importante prende-se com a proliferação das Organizações 

Internacionais que constituíram um fórum de debate inter-Estados e contribuíram para o 

recrudescimento do comércio internacional e do desenvolvimento da ajuda, destacando-se, 

no primeiro caso, o Organização das Nações Unidas (ONU) (1945), no segundo o GATT 

(1947)6 e no terceiro a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(OCDE). 

O novo contexto internacional constituiu o observatório do qual emergiram novas 

teorias e modelos económicos que, tendo como referência os Estados ricos do norte, 

visavam responder aos problemas da pobreza e atraso económico em que se encontravam a 

quase totalidade dos Estados do sul. Como, com alguma ironia, Figueiredo e Costa 

(1982:21) referem, " Abre-se então um «eldorado» para os economistas, que consiste em 

fenómenos virgens a explorar e a apropriar e num pensamento inculto a educar". 

Nasce um novo corpo de teorias económicas sobre o desenvolvimento, fortemente 

inspirada pela corrente Keynesiana7 ( Hunt, 1989: 44-46), tendo, como unidade básica de 

referência, "a economia nacional do capitalismo desenvolvido''' (Murteira, 1997: 18) que, 

5 Neste contexto, tornou-se necessário evitar que o bloco soviético estendesse a sua influência aos novos 
Estados. Deste modo, a situação de rivalidade forçou as elites políticas ocidentais a encorajar os seus 
cientistas que, através do novo quadro de estudos empíricos, potenciou o aparecimento da economia do 
desenvolvimento. (Grassi. Abril 2002: 42) (Hunt, 1989: 44-45) 
6 O GATT (General Agreement on Tarifs and Trade ) não era uma organização internacional, mas uma 
associação de Estados que surgiu em 1948, na sequência da tentativa falhada de criação da Organização 
Internacional do Comércio (OIC) e onde, através dos seus "Rounds" eram negociados acordos comerciais. 
Até 1970, o GATT foi, essencialmente, um instrumento de negociação da redução de tarifas. (Little, 1988 
cap. 14). Em 1994, no decurso do Uruguai Round, seria criada a Organização Mundial do Comércio (OMC) 
que visa substituir-se ao GATT . 
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apoiando-se na análise da nova estrutura histórica e rejeitando os paradigmas neoclássicos 

( Hunt, 1989: 53) se irá autonomizar da economia política, dando origem à denominada 

Economia do Desenvolvimento. 

1.2. Pioneiros da Economia do Desenvolvimento 

Nos finais da década de quarenta e ao longo da década de cinquenta, assistiu-se ao 

aparecimento de um conjunto de estudos e teorias que visaram uma maior compreensão 

dos processos de desenvolvimento e consequente formulação de políticas e estratégias que 

pudessem responder às questões do subdesenvolvimento e ajudar a acção governativa dos 

novos Estados emergentes dos processos de descolonização em curso ( Thorbeck, 1999: 

17). 

O novo esforço teórico, de inspiração Keynesiana, iria apoiar-se na estrutura 

analítica dos "growth models" como o de Harrod-Domar que implicitamente punha em 

relevo o investimento nas infra-estruturas e na indústria. O desenvolvimento foi, deste 

modo, associado ao crescimento económico que adviria do investimento no sector 

industrial, considerado, por muitos, o sector moderno que urgia dinamizar e proteger nos 

países menos desenvolvidos. 

É, nestas ideias, que orbitam as teorias do "Big Push" de Rosenstein-Rodan (1943), 

a teoria do Crescimento Equilibrado "Balanced Growth" de Nurkse (1953), "Unbalanced 

Growth" de Hirshman (1958) "Take Off de Rostow (1956), "Minimum Critical Effort" 

de Leibenstein (1958). 

Rosenstein-Rodan, partindo da análise sobre as políticas de investimento do século 

XIX que visavam a absorção dos excedentes populacionais agrícolas na Europa, centrou-se 

nas questões da política de industrialização nas áreas deprimidas.(Figueiredo e Costa, 

1982: 107). 

7 Nomeadamente no que concerne ao papel do Estado enquanto agente regulador das políticas económicas. 
8 Desenvolvido nos aos trinta , foi posteriormente adaptado para explicar o crescimento económico, 
concluindo que: 

• O crescimento económico dependia da quantidade de trabalho e capital; 
• Dada a abundância de trabalho, é a falta de capital que atrasa o desenvolvimento; 
• O investimento gera um aumento do rendimento que, por sua vez permite um aumento da 

poupança. 
Ver, entre outros autores, (Grellet, 1986: 147-148) ( Figueiredo e Costa, 1982:110-111) 
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Para este autor, o subdesenvolvimento advinha da existência dos baixos 

rendimentos e consequente baixo poder de compra e de poupança, o que, inevitavelmente, 

reduzia a dimensão do mercado interno , desencorajando também o investimento privado. 

O "Big Push" ou " o grande impulso" ocorreria através do investimento público, 

nomeadamente, em transportes, sistemas de rega, escolas, hospitais, serviços sociais, os 

quais conduziriam a um aumento do rendimento e, por inerência, fomentariam a poupança 

e o consumo 9 (Little, 1982: 38-39; 99). 

Para incentivar o investimento que proporcionaria o "grande impulso", os capitais 

poderiam provir de fonte externa. Os donativos, empréstimos e fluxos financeiros não 

deveriam apoiar a indústria básica, mas desenvolver a economia de escala desses países 

(Thorbecke,1999:20). 

A teoria desenvolvida por Rosenstein-Rodan assentou em dois pressupostos base, 

designadamente, na importância da expansão dos mercados através de uma estratégia de 

desenvolvimento industrial e cuja dimensão caracterizava o grau de desenvolvimento do 

Estado, e na necessidade da intervenção estatal, quer na promoção e financiamento de 

programas de industrialização que considerava ser uma prioridade absoluta, quer como 

promotor educacional, bem ainda como garante dos empréstimos externos que este pudesse 

contrair, os quais seriam absorvidos pela capacidade de exportação que, entretanto, viria a 

ser adquirida (Myint, 1987: 56-57). Estes postulados viriam a ser retomados e 

desenvolvidos por Nurkse na sua teoria sobre o "desenvolvimento equilibrado". 

Nurkse iria estabelecer uma relação dicotómica de 

subdesenvolvimento/desenvolvimento, partindo do que considerou ser a causa do 

subdesenvolvimento e que denominou de "Circulo Vicioso da Pobreza", tendo-o definido 

nos seguintes termos: "Ele implica uma constelação de forças circulares com tendência 

para agir e reagir umas sobre as outras de tal modo que mantém um país pobre num 

estado de pobreza" (Nurkse, 1960: 4).10 

A saída deste circulo só seria possível através do aumento da produtividade 

resultante da indução da "intensidade-capital" na diversificação da industria o que, por sua 

vez, iria provocar um alargamento do mercado proporcionando um aumento na taxa de 

9 Que Little definiu por "argumento da complementaridade da procura" e que, segundo este autor, só teria 
aplicabilidade em sistemas de economia fechada, facto não assumido por Rosenstein-Rodan (Little, 1982:38) 
10 "It Implies a circular constellation of forces tending to act and react upon one another in such a way as to 
keep a poor country in a state of poverty." 
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crescimento económico do país em causa. Para tal, tornava-se imperativo apostar no 

desenvolvimento da indústria a qual gerava interdependência das economias e um 

equilíbrio dos mercados internacionais ( Nurkse, 1960: 6). 

De notar que a teoria do crescimento equilibrado de Nurkse põe em relevo o papel 

das ligações intersectoriais no processo de desenvolvimento, captando as formas 

organizativas entre as actividades modernas e tradicionais. 

Em 1957, Leibstein publicava uma nova teoria que partiria de uma base idêntica às 

de Rosenstein-Rodan e Nurkse, isto é, da problemática dos níveis de rendimento per capita 

e a sua relação com a dimensão dos mercados, mas introduziu-lhe um novo elemento de 

relação - o crescimento populacional - que considerou ser uma das graves causas do 

subdesenvolvimento '2. 

Para este autor, o constante aumento populacional constituía uma força que 

obrigava um país com baixos rendimentos per capita a manter-se numa permanente estado 

de atraso, uma vez que, qualquer ligeiro aumento do rendimento iria promover um 

aumento no consumo e, em consequência, do crescimento populacional o que, por 

inerência, iria levar o rendimento per capita aos seus níveis originais: o "low level 

equilibrium trap. 

A única solução para sair desta situação residia num "esforço crítico mínimo" 

(minimum critical effort), isto é, um aumento substancial do investimento que, acelerando 

o crescimento, iria também permitir um aumento do consumo e da poupança (Hunt, 1989: 

56-57). 

Tal como Roseistein- Rodan, Leibenstein na sua proposta do "minimum critical 

effort", partiu da ideia base que associava as taxas de crescimento às taxas de poupança, 

isto é, o desenvolvimento económico dependia da capacidade interna de poupança, 

expressa enquanto parcela do rendimento, a qual afectava a taxa de crescimento do Estado 

em causa. Por este facto, alguns autores relacionaram as duas teorias (Bliss, 1982: 1192) 

(Little, 1982: 38); (Meir, 1989: 83). Hunt (1989: 57) porém, estabelece a importância da 

relação entre o "minimum critical effort" e o "balanced growth" de Nurkse, uma vez que, 

ambos evidenciaram a necessidade de investimento programado com equilíbrio 

intersectorial. 

" Por este facto, Thorbecke (1999: 21) considera as teorias de Nurkse uma extensão do dualismo 
económico. 
12 Baseando-se nas teorias malthusianas (Little, 1982: 99) 
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Em 1958, Hirschman publicava uma crítica às teorias assentes no "balanced 

growth" argumentando que a causa do subdesenvolvimento residia na incapacidade 

organizacional que captasse e combinasse os recursos existentes, ainda que de forma 

latente, por forma a gerar crescimento (Hunt, 1989:60-61). Para Hirshman, o problema o 

subdesenvolvimento residia na falta de capacidade empresarial destes Estados, pelo que se 

tornava impossível a uma economia subdesenvolvida, crescer, simultaneamente, em todas 

as frentes. Hirshman considerava mesmo que, se um país pudesse aplicar a doutrina do 

crescimento equilibrado, não seria um país subdesenvolvido (Martinussen, 1997:59) 

Assim sendo, propôs uma estratégia de crescimento desequilibrado (unbalanced growth) 

através de um sistema de "backward e forward linkages" (Bliss, 1989: 1193-1194) 

Para este autor, os incentivos ao investimento no sector industrial poderiam ser 

maximizados se as economias seguissem modelos de investimento, através dos quais, cada 

estádio do investimento, os backward linkages, gerariam novos incentivos nos mesmos 

ramos em que tivessem sido, anteriormente, aplicados. O backward linkage iniciar-se-ia 

com uma estratégia de substituição às importações na produção de bens de consumo, cujo 

mercado já seria existente, prevendo que, com o tempo e desenvolvimento desses ramos, o 

aumento da procura poderia gerar novos investimentos nessas e noutras áreas de produção, 

os forward linkages. Entretanto, o desenvolvimento da produção de bens manufacturados 

poderiam criar pressões sobre a necessidade de infra-estruturas (Hunt, 1989:129). 

Em suma, o desequilíbrio foi interpretado como um investimento extra através da 

estimulação das relações empresariais, tendo reservado, contudo, um papel charneiro ao 

Estado na ligação e distribuição dos recursos. Hirschman mostrou-se também favorável ao 

investimento externo por considerar ter capacidades inovadoras, contactos com mercados 

externos e tendência para seleccionar, com sucesso, os sectores prioritários (Hunt, 

1989:129). 

Um outro modelo de crescimento desequilibrado, foi o elaborado por François 

Perroux, o qual dividiu a industria em dois subsectores - um dinâmico que denominou de 

propulsor (propellant) o qual tenderia a sitiar-se em pequenos enclaves geográficos, numa 

espécie de concentração espacial, e um subsector não dinâmico, o impulsionado 

(impelled) que, como o próprio nome sugere, encontrava-se dependente do primeiro, e 

tenderia a difundir-se pelas demais regiões (Martinussen, 1997: 60-61). 
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Factor comum à maioria das teorias económicas do desenvolvimento deste período, 

foi o relevo posto no investimento no sector industrial, em detrimento da agricultura 

tradicional . Esta foi aliás a visão dicotómica de tradição/modernidade presente na 

generalidade das teorias da modernidade. A industrialização, considerado o sector 

moderno, seria o motor do crescimento através do qual toda a economia se iria erguer. 

Acreditava-se que o sector industrial iria oferecer alternativas de emprego às populações 

rurais que ofereciam mão-de-obra excedentária (Browne, 1997). 

É sobre a problemática da agricultura no contexto do desenvolvimento que Lewis 

(1955) se irá destacar. Baseando-se na evidência histórica de que a revolução industrial 

fora acompanhada por uma revolução agrícola, Lewis conclui que "se a agricultura 

estagnar o sector capitalista não pode crescer . O desenvolvimento requer que a industria 

e a agricultura devam crescer em simultâneo" (Lewis, 1955: 277-278) Para este autor, o 

desenvolvimento económico processava-se em três fases: 1) Ponto de partida, o mais 

difícil e complexo, dependente, em geral, de fontes externas que estimulassem o 

investimento e trouxessem perspectivas técnicas inovadoras que desencadeariam a 

concorrência interna; 2) Estabilidade, período de grande investimento não apenas em 

fábrica, mas também em infra-estruturas. Seria um período em que nenhum governo 

conseguiria isolar a sua balança de pagamentos dos efeitos das flutuações dos mercados 

mundiais; 3) Secular estagnação, provocada por questões políticas tais como revoluções, 

guerras ou simplesmente má governação (Lewis, 1955: 274-287). 

Contudo, Lewis considerava que, no processo de desenvolvimento, o crescimento 

do sector agrícola não tinha a ver com o aumento da elasticidade da procura, mas com o 

aumento do rendimento. O desenvolvimento económico pressupunha que a elasticidade da 

procura dos serviços fosse maior que a dos produtos manufacturados que, por sua vez, 

seria maior que a dos produtos agrícolas. Mas seria o aumento do rendimento 

proporcionado aos agricultores que iria gerar o capital que induziria o crescimento dos 

outros sectores, segundo o espirito da teoria de crescimento equilibrado enunciada por 

Nurkse. 

No que concerne à ajuda, Lewis (1955: 244) considerava que o investimento 

externo, sob a forma de empréstimos ou doações não deveria cobrir tudo, uma vez que o 

Estado em causa deveria dispor de reservas internas, propondo mesmo que as instituições 
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financeiras de ajuda, nomeadamente, o Banco Internacional para a Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), não deveria contemplar os salários locais nos empréstimos 

concedidos a projectos de desenvolvimento. 

Finalmente, um dos grandes e polémicos marcos da literatura económica do 

desenvolvimento desta década, foi Rostow. 

Rostow (1956), baseado numa perspectiva histórica, enquadra as diferentes 

sociedades na sua dimensão económica, em cinco diferentes categorias, a saber, a 

sociedade tradicional, as pré-condições para o arranque, o arranque, a marcha para a 

maturidade e a era do consumo em massas, cada uma delas representando um estádio do 

desenvolvimento económico. Associando o desenvolvimento económico dos novos 

Estados ao segundo estádio cuja actividade económica "se processa em ritmo limitado 

dentro de uma economia e de uma sociedade ainda caracterizada pelos métodos 

tradicionais de baixa produtividade" (Rostow, 1964: 17), as pré-condições para o arranque 

exigiriam alterações fundamentais da sociedade tradicional que iriam produzir uma 

reestruturação politico-social e transformação das técnicas de produção, isto é, 

desencadearia o arranque (Take off), fase esta que iria proporcionar um aumento 

substancial das taxas de investimento e poupança. 

Partindo do modelo Harold-Domar, Rostow ligou o crescimento ao rendimento per 

capita uma vez que este iria ter repercussões na poupança e no consumo. Um país com um 

baixo rendimento per capita gerava uma baixa taxa de poupança (lacuna da poupança) e 

consequentemente de investimento. Dado que a primeira etapa para o crescimento 

económico seria obtida através de um aumento da taxa de investimento, a ajuda financeira 

poderia substituir-se à poupança e aumentar o consumo.fThorbecke, 1999:20) (Babarinde, 

1994:44) 

Little (1982, 102-103) refere que apesar de muito contestado, sobretudo, pelos 

historiadores económicos, o "take off' conquistou a popularidade no seio das elites da 

maioria dos novos Estados independentes que consideravam plausíveis e acessíveis as pré-

condições vaticinadas por Rostow:. Estas poderia sintetizar-se nas seguintes alíneas: 

1) taxas de investimento na ordem dos 10 a 12% 

2) aumento da produtividade agrícola; 

13 If agriculture stagnates, the capitalist sector cannot grow. Smooth economic development requires that 
industry and agriculture should grow together." 
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3) provisão orçamental que contemplasse despesas gerais para o desenvolvimento 

do capital social; 

4) incremento de alguns sectores industriais por forma a obter-se altas taxas de 

crescimento. O sector líder deveria ser aquele que induzisse taxas de 

produtividade noutros sectores14 ; 

5) emergência de uma estrutura política, social e institucional capaz de promover 

os itens anteriores. 

Na década de cinquenta, a maioria dos países menos desenvolvidos, aproximava-se 

já dos níveis de investimento propostos por Rostow. Apenas o sector agrícola evidenciava 

algumas dificuldades. Estes países contavam ainda com a existência de muita ajuda 

externa orientada para o domínio do capital social. 

1.3. Década De Sessenta: A Reformulação Dos Modelos E Estratégias. O "Two Gap 

Model" E A Importância Da Ajuda No Processo De Desenvolvimento. 

Na década de sessenta, assiste-se à tentativa de reformulação das grandes teorias 

desenvolvidas nas décadas anteriores. A concepção económica de desenvolvimento 

manteve-se centrada no crescimento do Produto Nacional Bruto (PNB), tendo-se assistido, 

contudo, a uma tentativa de melhor compreender as estruturas intersectoriais dos 

processos de desenvolvimento (Thorbeck,, 1999: 24) 

Alguns estudos apontam no sentido dos modelos de dualismo económico passando 

a integrar a agricultura tradicional que deixaria a sua condição de sector passivo, mas a 

título puramente transitório, prevendo-se a sua absorção progressiva no sector industrial. 

A ideia inicial baseava-se no pressuposto de que uma economia orientada para 

exportação de produtos industriais não teria que se preocupar excessivamente com o 

sector agrícola, uma vez que a base alimentar poderia ser importada. Contudo, estudos 

elaborados pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) e 

FAO (Food and Agricultural Organization) davam conta da necessidade premente de 

sedimentar um maior número populacional no sector agrícola, facto contestado por muitos 

economistas que apelidaram estas orientações de fisiocratas. Outros porém, aventavam 

essa possibilidade, não por razões de escassez alimentar, mas porque as alternativas ao 
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emprego se encontravam ainda bastante limitadas, constituindo, a agricultura, uma fonte 

alternativa de rendimento (Little, 1982: 159-162). 

No modelo de Lewis, como já vimos, o dualismo económico era constituído por 

um sector capitalista e outro de subsistência que se diferenciavam apenas pela utilização de 

capital reprodutivo. Neste, o processo de desenvolvimento seria desencadeado a partir do 

momento em que os excedentes de mão-de-obra dos sectores tradicionais fossem 

transferidos para os sectores modernos. 

Contudo, Lewis tinha mantido a agricultura de subsistência num papel de sector 

passivo, assumindo que os trabalhadores rurais a poderiam abandonar sem que, com isso, 

surtisse uma redução substancial da produção agrícola enquanto, simultaneamente, teriam 

acesso à sua própria subsistência, isto é, assumia a possibilidade da integração imediata das 

migrações rurais noutras áreas da produção. Do sector agrícola de subsistência emanava 

uma oferta praticamente ilimitada de trabalho para os sectores capitalistas. Deste modo, a 

taxa salarial manter-se-ia constante (Figueiredo e Costa, 1982: 103). 

Constituindo uma extensão do modelo de Lewis, o modelo de Fei e Renis (1961)15 

procurou analisar as determinantes da absorção do trabalho pelos sectores industrial e 

agrícola, bem como de extrair um maior rigor do conceito "take off de Rostow. 

Partindo de uma estrutura conceptual onde o processo de absorção do trabalho era 

dividido em duas fases: 1) absorção do trabalho a custo zero pelo sector capitalista; 2) 

absorção do desemprego oculto; concluíam que as transferências destes grupos iriam 

proporcionar um aumento do rendimento na agricultura e indústria, mas que este 

rendimento seria determinado pelas forças competitivas dos mercados, reflectindo os 

custos reais do trabalho. 

Tal como Lewis, Fei e Renis enfatizaram a importância do sector agrícola no 

processo de desenvolvimento, tendo salientado o papel da agricultura na transição do 

"Take off' e observado duas situações cruciais para o processo de desenvolvimento: 1) que 

a taxas de crescimento do sector industrial dependiam das suas taxas de acumulação, das 

taxas de crescimento da produtividade e da natureza dos progressos técnico e 2) que as 

pressões populacionais, frequentes em países muito pobres, dilatavam o período de 

14 Condição que levou Little a invocar Fishlow, o qual havia estabelecido uma relação com a estratégia de 
crescimento desequilibrado de Hirschman , 
15 v. (Grellet, 1986:156) (Hunt, 1989: 101-102) 
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transição para o "take off forçando a uma maior integração do trabalho no sector 

industrial. . 

É, precisamente, sobre os condicionalismos da integração das emigrações rurais 

nas zonas urbanas que o modelo de Harris-Todaro se irá destacar. Neste, o emprego 

dependia não só das taxas salariais, mas também do potencial do emprego nas zonas 

urbanas, estabelecendo uma "relação positiva" entre a criação de emprego nas zonas 

urbanas e o desemprego O modelo de Harris-Todaro constituiu um valioso contributo na 

medida em que demonstrou que o emprego nas zonas urbanas podia conduzir a um 

aumento do subemprego. (Grellet, 1986: 157-158) 

Da constatação dos desvios operados em tornos destes dois parâmetros emigrações 

rurais/ desemprego, nasce uma nova estratégia de desenvolvimento que viria a ser 

conhecida por "geen revolution". Segundo Griffin (1989: 144-145) a "revolução verde" 

representou uma tentativa de utilização do progresso científico como alternativa ao 

progresso social, através da introdução e rápida difusão, no terceiro mundo, de novas 

técnicas e variedades agrícolas, nomeadamente, trigo e arroz . Sem necessitar de uma 

reforma agrária, a revolução verde procurou 

• aumentar a produção alimentar e, deste modo, fazer face aos problemas de 

pobreza e desemprego existentes tanto nas áreas rurais como nas urbanas; 

• disseminar-se rapidamente, independentemente, da dimensão de cultivo e 

estrutura agrária; 

• induzir uma quebra dos preços dos produtos provocada pelos excedentes da 

produção. 

A ajuda externa teve um papel determinante através da atribuição de apoios a 

projectos de pesquisa agrícola, de desenvolvimento das novas variedades de culturas, 

assistência em matérias de produção e comercialização, bem como em acções de 

cooperação em matérias de políticas agrícolas e económicas (OCDE, Maio 1996: 10) 

Não obstante alguns resultados positivos, a estratégia revolução verde não 

conseguiu imprimir o crescimento esperado da produtividade agrícola e fomentou as 

assimetrias regionais, uma vez que tendeu a ser implantada em zonas específicas que 

evidenciavam já taxas de rendimento superiores (Griffin, 1989: 145). 

24 



1.3.1. Two Gap model 

Outras contribuições desta década relacionaram a estrutura intersectorial da 

produção, distinguindo-se duas abordagens: 

1) de Simon kuznet (1966) baseada na análise histórica de vários países, 

revelava a existência de uma tendência para a desigualdade dos 

rendimentos, primeiramente, crescente e depois decrescente à medida que 

os países se fossem desenvolvendo (Little, 1982: 213) 

2) de Hollis Chennery, dos quais destacaremos o "two gap model" que 

tenta incorporar a ajuda externa num modelo macroeconómico. 

Chenery e Strout,( 1966) apoiando-se na teoria de Rostow, acrescentam à lacuna da 

poupança interna, a lacuna da escassez de divisas, explicitando assim, a importância da 

ajuda como forma de colmatar estas lacunas, abordagem que ficaria conhecida por modelo 

dos dois défices ( Two gap-models) 

Nurkse (1960:92-97) havia reconhecido a existência de uma lacuna na balança de 

pagamentos provocada pela "disparidades do rendimento internacional" (international 

income disparities) a qual só poderia ser superada através das "transferências de 

rendimento internacional" (international income transfers). Todavia, para Nurkse, a ajuda 

internacional encontrava-se longe de se tornar um meio de formação de capital susceptível 

de arrancar um Estado do seu grau de subdesenvolvimento. Nurkse considerava que a 

ajuda se inseria num sistema internacional de previdência (welfare) que promovia o bem 

estar social, mas no que respeitava ao desenvolvimento económico, tal como Rosenstein-

Rodan, Nurkse considerava que a ajuda externa promovia apenas o aumento da propensão 

ao consumo criando as condições ao alargamento do mercado interno. 

Ao tornarem a ajuda um elemento central do processo de desenvolvimento Chenery 

e Strout propuseram uma situação diversa da de Nurkse e lançaram as bases para uma 

profundo debate em torno da questão da ajuda. 

Em termos gerais, o "two gap model" de Chenery e Strout operava em três 

dimensões, ou três constrangimentos, que se encontravam associados a diferentes fases do 

desenvolvimento: 1) constrangimento da poupança; 2) constrangimento da divisa; 3) 

limitação da capacidade de absorção, enquanto factor de desempenho, esta cobrindo todas 
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as formas de capacidade para planear e executar os projectos de desenvolvimento, alterar 

as estruturas económicas e distribuir os recursos. 

Nos PED, a capacidade de absorção era barrada por problemas institucionais e 

deficiências de organização. A taxa de investimento, numa economia, é determinada pela 

sua capacidade e habilidade para mobilizar a poupança, mas nos PED, a capacidade de 

poupança, apesar de existente, encontrava-se frustrada pela inabilidade de adquirir, através 

das importações, os bens necessários ao investimento (Hawkins, 1968 in Meir, 1989: 222) 

Sem recurso à ajuda externa, o país teria que acelerar o seu crescimento através dos 

seus próprios recursos ou através das importações pagas por exportações. Para tal, seria 

necessário um aumento em simultâneo da poupança e das exportações, bem como a 

distribuição dos seus recursos por forma a satisfazer o aumento da procura provocada pelo 

acréscimo dos níveis de rendimento. Esta tarefa tornar-se-ia extremamente difícil para os 

PED. Ao aliviar os constrangimentos, a ajuda externa viabilizaria um maior 

aproveitamento dos recursos internos e, deste modo, aceleraria o crescimento (Chenery and 

Strout, 1979: 384). 

Chenery e Strout focaram ainda a importância da assistência técnica como 

complemento ao desenvolvimento. 

No seu modelo simples, aparentemente, a ajuda representava dois papeis distintos: 

substituindo-se à poupança ou tomando a forma de divisas que, reduzindo a pressão sobre 

a balança de pagamentos (BP), possibilitava o aumento das importações. Conforme o 

maior pendor para cada uma das lacunas, a ajuda tomaria diferentes formas: 

• Se à poupança, a ajuda não deveria ser superior ao somatório das poupança 

interna + externa; 

• Se à BP, as importações não deveriam exceder o somatório das exportações 

+ ajuda externa. 

Por outro lado, o modelo contava ainda com uma série de assunções, 

nomeadamente, as de que, da ajuda ao constrangimento da poupança não resultaria um 

aumento do consumo de bens supérfluos e que a ajuda à BP serviria apenas para 

compensar a importação de bens de investimento. Partiam ainda de parâmetros fixos, um 

factor estudado, posteriormente, por Taylor ( 1975), que concluiu ser benéfico sempre que 

o modelo fosse aplicado para testar a consistência das provisões (Bliss, 1989: 1198). 
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Chenery e Strout (1979:437-443) haviam desenhado as condições que poderiam 

maximizar a contribuição da ajuda para o desenvolvimento dos Estados a qual estaria 

dependente das políticas dos países receptores, da eficácia da assistência externa e das 

políticas dos países doadores. 

No primeiro caso, advertiam que as políticas internas deveriam observar as 

principais limitações ao crescimento, nomeadamente, no âmbito dos recursos de capital 

físico e humano, considerando impossível que os condicionalismos existentes nos Estados 

africanos ou asiáticos conseguissem obter os requisitos necessários ao crescimento auto-

sustentado em menos de uma geração. 

No segundo caso, chamavam a atenção para a possibilidade de um Estado se tornar 

dependente da assistência externa indefinidamente, a menos que a distribuição da ajuda 

fizesse face efectiva às lacunas existentes 

Quanto às políticas dos Estados doadores, observavam que estes se preocupavam 

com os critérios da distribuição da ajuda entre os países receptores e com o meios de 

controlo do seu uso. Pesavam ainda os objectivos e motivações da ajuda, dos quais 

destacaram 1) o desenvolvimento económico e social dos Estado receptores, 2) a 

estabilidade política dos países com relações especiais com os países doadores, e 3) a 

promoção das exportações. 

1.4 Críticas Às Teorias E Estratégias Desenvolvimento 

Foram vários os países em desenvolvimento que adoptaram estratégias de 

desenvolvimento industrial 16, mas cedo deparam com os problemas que daí advinham: 

16 Um estudo elaborado por Chenery e Syrquin (1974: 104-137) classificava as estratégias predominantes até 
à década de setenta, com base nos modelos de produção e comércio, no seguinte quadro: 

1) Especialização primária ( produtos primário) 
a) Orientada para as exportações 
b) Orientada para a produção 
c) Níveis de exportação abaixo do normal 

2) Produção equilibrada e comércio 
a) orientação para a exportação 
b) orientação para a produção 

3) Substituição à importação 
a) orientada par a exportação de produtos primários 
b) níveis baixos de exportação 
c) orientação para a produção de produtos não primários 

4) Especialização Industrial 
a) orientados para a exportação 
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aumento do desemprego ou subemprego; 2) má redistribuição dos rendimentos; 3) 

populações a viverem abaixo das condições mínimas de pobreza (pobreza absoluta); 4) 

êxodo rural e, consequentemente, a formação de grandes aglomerados urbanos (Emmerij, 

1992: cap.3). Havia-se gorado a expectativa em torno da ideia central de modernidade 

segundo a qual o sector industrial desencadearia por si só o desenvolvimento económico 

destes Estados. 

As teorias e estratégias de desenvolvimento até então dominantes, tinham partido 

da observação empírica em torno do desenvolvimento acelerado operado na Europa 

Ocidental do pós II Guerra Mundial e para o qual tinha contribuído a ajuda prestada pelos 

Estados Unidos da América (EUA) e Canadá através do Plano Marshall17. A presunção de 

que o mesmo modelo se poderia aplicar aos países em desenvolvimento, muitos dos quais 

saídos de processos de descolonização, esbarrou na análise excessivamente linear e com 

forte pendor economicista. Enquanto a Europa de 1945 carecia de um processo de 

reconstrução, os jovens Estados em desenvolvimento, tinham à sua frente um processo de 

construção (Braun, 1987), em muitos casos, crivada por conflitos étnicos resultantes de 

"construções artificiais" e abandonadas por um "colonialismo defeituoso" (Griffin, 1989: 

18). 

A estes novos Estados foi-lhes sugerido um desenvolvimento acelerado que nada 

tinha a ver com o desenvolvimento operado nos Estados Europeus os quais tinham levado 

séculos para atingirem um desenvolvimento integrado, nomeadamente, em recursos 

técnicos e humanos o que constituíra a chave do seu sucesso no pós Segunda Guerra. 

Acresce ainda que, a maioria destas teorias se inseriam na óptica e espírito das 

teorias da modernidade, as quais partiam de uma presunção conceptual dicotómica de 

tradição/modernidade, esta última associada à cultura ocidental. 

Daí a confusão gerada entre "crescimento" económico e "desenvolvimento" 

económico e social18. O desenvolvimento foi entendido enquanto um processo de 

b) orientados para a produção 
17 Impulso dado à reconstrução europeia pós II Guerra Mundial, o Plano Marshall esteve associado a factores 
de ordem política, uma vez que visou estancar a propagação do comunismo à Europa Ocidental, e de ordem 
económica assumindo a ideia de que o desenvolvimento dependia de uma questão técnica e financeira. 
Pretendia-se que a ajuda completasse os recursos por forma a construir o capital necessário ao investimento. 
(Emmerij,1993: 157-161) 
18 A distinção conceptual entre "crescimento económico" e "desenvolvimento económico" tem sido objecto 
de diversas interpretações e também alguma evolução, isto é, ao longo do tempo, os dois conceitos têm vindo 
a assumir definições distintas, mas a estas, também não têm sido alheios outros factores, nomeadamente, de 
ordem ideológica e política. Segundo Sen, (1988: 12-15) existe uma clara distinção entre os dois conceitos. 
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crescimento traduzido na redistribuição dos factores de produção da baixa produtividade 

tecnológica tradicional, assente no sector primário, para a alta produtividade moderna, 

assente no sector industrial (Adelman, 1999: 48). Deste modo, as condições socioculturais 

e políticas dos novos Estados foram praticamente ignoradas. 

Por outro lado, o desenvolvimento foi medido em termos de rendimento per capita, 

isto, apesar dos clássicos do desenvolvimento terem reconhecido que o crescimento 

económico não era um processo linear, uma vez que o subdesenvolvimento se 

caracterizava pela coexistência de múltiplos factores de bloqueio ao desenvolvimento dos 

quais os baixos rendimentos constituíam apenas mais um (Todaro, 1994:14-15). 

Contudo, o facto de terem associado o desenvolvimento ao sector industrial, 

subalternizando os restantes sectores económicos, e a preocupação excessiva em torno do 

rendimento per capita quase ignorando os outros indicadores económicos, impediu a 

criação de teorias que contemplassem não só o desenvolvimento económica, mas também 

a sustentabilidade social. Para estes autores, a produção industrial encontrava-se "sujeita a 

uma indivisibilidade técnica geradora de externalidades tecnológicas e pecuniária'1'' 

(Adelman, 1999:49), isto é, partiram do pressuposto de que o desenvolvimento do sector 

industrial induziria, per si, o desenvolvimento integrado tanto económico quanto social. 

Um outro factor que não poderá ser ignorado tem a ver com a aplicação prática dos 

modelos e estratégias desenvolvidos ao longo destas décadas e, neste domínio, teríamos 

que auscultar a actuação dos governos dos respectivos Estados. Um estudo efectuado por 

Adelman e Morris (1967) indicava que as alterações verificadas na interacção entre o 

modelo económico e institucional, variavam consoante as características dos Estados e que 

estas haviam dependido das condições económicas, sociais e culturais iniciais do Estado 

em causa, concluindo que, ao longo do processo de desenvolvimento, o modelo 

institucional, as políticas económicas e acção governamental, deveriam ir alterando 

progressivamente. (Adelman, 1999: 59). 

Para este autor, crescimento económico é medido em termos de Produto Nacional Bruto (PNB) ignorando 
as questões da distribuição da riqueza gerada, outros indicadores de ordem social e cultural, imperfeição dos 
mercados, etc., isto é, enquanto o crescimento económico é medido em termos quantitativos, o 
"desenvolvimento económico" deve observar outros indicadores de ordem qualitativa. Por seu turno Little 
(1982:3-15) refere que o termo "desenvolvimento" transporta consigo julgamentos de valor intrinsecamente 
associados à história, ideologia, a arbitrariedade política dos governantes, salientando também a dificuldade 
de aferição dos indicadores sociais, que, podendo embora serem medidos em termos quantitativos, devem ser 
ordenados por forma a obter-se uma medida sumariada, cujo resultado, carregará sempre uma dose de 
subjectividade. 

29 



Little (1982:126) refere a este propósito que, na década de sessenta, eram evidentes 

as falhas da implementação estratégica de desenvolvimento, em particular nos modelos que 

incluíam uma forte planificação estatal, por várias razões, das quais se destacavam as 

intenções dúbias dos governantes, inconsistência das medidas a aplicar e dos objectivos a 

atingir, inexistência de alguns sectores, particularmente, no domínio privado, pelo que, 

alguns objectivos não passariam de meras projecções ou exortações, bem como a 

frequente inexistência de projectos e programas sectoriais que possibilitassem a realização 

de investimentos. Um dos principais objectivos das economias planificadas, era atrair a 

ajuda externa através da apresentação do défice orçamental ou da balança de pagamentos 

junto dos doadores. 

Como refere Torres, (1998: 19) "A prática demonstrou no entanto que os 

problemas do desenvolvimento se inseriam afinal, no longo prazo e num contexto de 

complexidade, que a linearidade e univocidade das relações causais não deixara 

transparecer com suficiente nitidez. " 

2. Década De Setenta - A Radicalização Teórica 

2.1. Introdução 

No início da década de setenta, Chenery e Syrquin (1974: 106-107) admitiam que 

as teorias de desenvolvimento se haviam concentrado nas características de alguns países, 

ignorando outros, e que tal negligência se devera, essencialmente, ao excessivo interesse 

no processo de industrialização, advertindo para o facto de o "recente" desenvolvimento 

dos mercados exportadores de produtos primários poder fazer "renascer" o interesse em 

novas estratégias de desenvolvimento. 

Nesta década, vários estudos começam a apontar, como modelo, alguns países do 

Sudeste asiático que, tendo tomado partido dos fluxos do investimento directo e da sua 

abertura ao exterior, tinham atingido altas taxas de crescimento. O novos países 

industrializados asiáticos (na signa inglesa NICs «New Industrializing Countries», também 

conhecidos por dragões asiáticos) constituíam pois um exemplo sobre os benefícios da 

19 " They argued that industrial production is subject to technical indivisibilities, witch give rise to 
technological and pecuniary externalities" (Adelman, 1999: 49) 
20 Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong Taiwan (em português, Ilha Formosa). 
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interdependência norte/sul, nomeadamente, no que respeitava ao comércio internacional, 

uma vez que o seu desenvolvimento se devera, essencialmente, ao aumento das suas 

exportações. 

Mas é também na década de setenta que os Estados da Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) fazem a maior demonstração de desordem dos mercados 

internacionais quando, em 1973, se reúnem em «cartel» e fazem subir abruptamente o 

preço do petróleo, precipitando a crise e, com ela, a constatação da necessidade de 

regulação do comércio internacional. (Thirwall, 1994: 303-304) 

A constatação dos fracassos da maioria das orientações estratégicas de substituição 

às importações, o "boom" inflacionário ocorrido no início da década agravado pela subida 

dos preços do petróleo e o optimismo provocado pelas consequências políticas e 

económicas da actuação da OPEP face aos países do norte, levam o grupo dos Setenta e 

Sete, no âmbito da Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento (CNUCED), 

a invocar uma Nova Ordem Económica Internacional (NOEI) onde fossem consagrados os 

princípios21 dos "direitos inalienáveis" de soberania sobre as suas matérias primas, do 

princípio do tratamento preferencial e não recíproco em todas as áreas da cooperação 

económica internacional, bem como uma maior participação dos PED nas tomadas de 

decisão internacional. Era ainda solicitado o incremento da ajuda para aos países mais 

desfavorecidos (Little, 1982:322-323; 334-335). 

Um factor que se reveste de alguma importância, prende-se com o rastro de 

influências proporcionada pelo antagonismo político-económico que, nesta década, se 

encontra associada à retracção política e económica do bloco ocidental proporcionada pela 

efeitos do choque petrolífero e contenção da política externa norte americana, 

particularmente, sob a administração Carter, e, consequentemente, ao crescendo da 

influência e domínio soviético. Por inerência, as teorias e estratégias de inspiração 

neomarxista assumem maior protagonismo. 

De notar ainda que é também na década de setenta que os processos de 

descolonização chega ao seu termo, com a descolonização tardia portuguesa. Os novos 

Estados emergentes deste processo, irão adoptar modelos político-económicos pró-

soviéticos evidenciando o facto de a década de setenta ter sido o período de maior 

expansão dos modelos neomarxistas . 

21 Alguns dos quais já referenciados na Conferência de Havana de 1946 
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2.2 A Trilogia Dos Paradigmas Do Desenvolvimento 

Como já foi referido, desde meados da década de sessenta que a teorização 

neoclássica vinha tentando demonstrar os efeitos benéficos das vantagens comparativas no 

processo de desenvolvimento. Paralelamente, uma nova teorização iria emergir, de matriz 

neomarxista e fortemente inspirada pela corrente estruturalista: a escola da dependência. 

A partir da década e setenta, assiste-se à tentativa de avaliação da evolução da 

economia do desenvolvimento e classificação da variedade de escolas de pensamentos das 

diversas teorias do desenvolvimento (Hunt, 1989: 41), das quais de distinguiu a 

classificação apresentada por Hirschman ( 1980) . 

Hirschman partiu do posicionamento dos diferentes discursos em relação aos 

seguintes conceitos: a) Monoeconomia: crença na unicidade e universalidade das teorias 

económicas, isto é, a aplicabilidade dos princípios económicos em qualquer tempo e lugar; 

b) Reciprocidade das vantagens: presunção de que as trocas internacionais são vantajosas 

para todos os Estados. 

Com base nestas premissas, Hirschman constata a existência de quatro correntes 

distintas, a saber: 

1) ortodoxia neoclássica, sistema unificado que aceita os dois conceitos; 

2) Marxista, rejeita a reciprocidade das vantagens, mas aceita a monoeconomia 

3) neomarxismo, também sistema unificado, mas que, em oposição ao 

primeiro, rejeita os dois conceitos23; 

4) Economia do Desenvolvimento (agrupando o conjunto das teorias de 

desenvolvimento até finais da década de cinquenta) que, rejeitando a monoeconomia por 

considerar "inaplicável e equívoca uma fracção importante da análise ortodoxa" 

(Hirschman, 1980 em Figueiredo e Costa, 1982:41), aceita o segundo postulado por 

admitir a possibilidade da existência de benefícios mútuos nas relações entre os Estados 

subdesenvolvidos e Estados desenvolvidos 

Por estes factos, Figueiredo e Costa (1982: 42) considera a economia de 

desenvolvimento como elemento intermédio - de transição - entre os extremos « 

Sobre esta matéria ver, entre outros autores, ( Hunt, 1989: 43-44) (Torres, 1998:22-23)) e (Figueiredo e 
Costa, 1982) 
23 Hunt distingue ainda as análises que evidenciavam a distribuição dos rendimento e as necessidades 
básicas por se encontrarem associadas a duas novas perspectivas: Maoista e "basic needs" 
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economia ortodoxa e neomarxista». Deste modo, não conseguimos dissociar a 

denominada crise da economia de desenvolvimento à ascensão dos seus pólos. 

Porém, Torres (1998: 31) alerta para o facto da ordenação de Hirshman nos induzir 

no erro da divisão pura e bem definida das diversas escolas de pensamento o que, na 

prática, não corresponderia à verdade. 

Não menos importante é o facto de Hirshman ter associado a economia do 

desenvolvimento ao corpo teórico desenvolvido nas décadas de quarenta e cinquenta, onde 

pudemos encontrar a sua teoria de crescimento desequilibrado, como se se tratasse de uma 

escola doutrinária perfeitamente homogénea. Contudo, alguns autores ( Litlle 1982) (Hunt, 

1989) chamaram a atenção para as diversidade de perspectivas e de paradigmas que se 

evidenciavam já no decurso desse período. Hunt (1989: 43) destaca a existência de dois 

paradigma que teriam dominado a economia de desenvolvimento, desde a década de 

quarenta: o paradigma da expansão dos núcleos capitalistas desenvolvidos por economistas 

britânicos e norte-americanos24 e o paradigma estruturalista, iniciado na América latina 

ainda na década de trinta. 

Em 1974, Jolly (1974: 162) chamava a atenção a influência dos paradigmas na 

análise da economia internacional, destacando três: neoclássica, estruturalista e da 

dependência, distinguindo-os, na sua "essência" da seguinte forma : O paradigma 

neoclássico enfatiza as vantagens do comércio para ambas as partes, apesar de admitir 

algumas consequências nefastas quanto aos resultados distributivos; o estruturalismo é 

ecléctico e acentua a rigidez estrutural dos sistemas económicos; enquanto os teóricos da 

dependência vêem, no sistema mundial, a exploração dos pobres pelos ricos, pelo que o 

desenvolvimento só poderá ocorrer em regimes de autarcia. 

24 particularmente, Lewis e Rostow. Contudo, Rostow é apontado, por muitos como um teórico da 
modernização, enquanto Lewis é tido por estruturalista. O paradigma dos núcleos capitalista constituiu, 
assim, um elemento comum às duas escolas de pensamento. Na sua essência, o crescimento económica é 
medido em termos de rendimento per capita, o desenvolvimento passa pela transformação da economia de 
subsistência numa economia capitalista , através do incremento na formação do capital e do papel do 
empresariado (Hunt, 1989:62.63) 
25 Hunt distinguiu, claramente, o estruturalismo da escola da dependência colocando-as em diferentes 
tempos, - estruturalismo até meados da década de sessenta e posteriormente, a escola da dependência -
criando a clara impressão de que ambas não terão coexistido e que uma derivaria da outra, apesar da escola 
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2.2.1. O Paradigma Estruturalista 

O paradigma estruturalista tinha-se desenvolvido a partir da análise das causas do 

subdesenvolvimento na América latina, no seio da Comissão Económica Para a América 

Latina (CEPAL), donde se destacaram, entre outros, os estudos desenvolvidos por Raoul 

Prebisch e Celso Furtado e Hans Singer. Das teorias económicas estruturalistas emanavam 

os seguintes pressupostos ( Little, 1982: 19-21): 

• Inelasticidade da oferta e da procura, particularmente, nos PED; 

• Desconfiança nos mecanismos dos preços26; 

• As estruturas de produção dos PED eram muito diferentes das dos países 

desenvolvidos e, este facto, resultara de uma relação assimétrica no 

comércio externo do período colonial; 

Assim, a Economia do Desenvolvimento não deveria pesar apenas o rendimento per 

capita, mas também a transformação das estruturas das economias subdesenvolvidas por 

forma a promoverem a capacidade de crescimento, através de políticas de planificação 

estatal27 (Hunt, 1989: 121-122). enquadradas na estratégia de Substituição às Importações 

e Industrialização (SII), atribuída a Presbisch, a qual visava : a) Promover a 

Industrialização; b) proteger a industria nascente; c) importar bens de investimento; d) 

fomentar a economia de escala (Cypher and Dietz, 1997, 174) 

No que concerne à ajuda externa, a grande preocupação destes economistas residia 

na consciência de que a SII iria provocar pressões sobre as BP e, por inerência, sobre os 

da dependência evidenciar um maior pendor neomarxista. De facto e pese embora algumas nuanças, existe 
uma convergência de posições entre as duas correntes. 
26 Desde a década de quarenta que a escola estruturalista rejeitava as perspectivas académicas ocidentais 
assentes nos teoremas de Heckscher e Ohlin, segundo o qual, a proporção dos factores de cada país 
determina o seu padrão de exportações e importações e de Samuelson para quem o livre comércio equalizaria 
o preço real dos factores entre os países (Serra, nov. 1998) 
27 A acção planificada do Estado em torno de economia serviu vários propósitos, dos quais, merece aqui 
particular referência, o objectivo de atrair a ajuda, facto, segundo Little (1982: 126) compreensivo, uma vez 
que, através dos planos, eram diagnosticados o défice orçamental, a situação da balança de pagamentos, 
elementos de desagregação sectorial e objectivos a atingir, sem os quais, os doadores teriam alguma 
dificuldade de avaliação nos processos da ajuda. 
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preços internos destes países, pelo que a ajuda externa deveria ser usada para alívio das 

mesmas (Hunt, 1989:143) 

Em suma, enquanto os denominados clássicos do desenvolvimento, directa ou 

indirectamente, influenciados pelo Keynesianismo, tinham construído as suas teorias em 

torno da necessidade do aumento do investimento através da poupança, os estruturalistas 

tinham observado que os PED sofriam de uma "rigidez estrutural" social, económica e 

tecnológica, cuja saída exigia uma orientação dinâmica dos processos de desenvolvimento 

(Myint, 1987: 107-110) 

2.2.2. O Paradigma Neoclássico 

Desde meados da década de sessenta que eram sentidas as dificuldades enfrentadas 

pelos países que tinham adoptado a estratégia de SII, nomeadamente, no que concerne à 

BP (escassez de divisa e dívida externa) e inflação interna. Ao contrário, os países que 

tinham adoptado estratégias de orientação para as exportações ou mantido uma economia 

aberta, evidenciavam melhores resultados. A constatação destes factos acelerou a 

reinserção da visão neoclássica nas teorias do desenvolvimento, particularmente, no que 

respeitava ao comércio externo (Myint, 1987: 113) 

Adelman, (1999: 51) refere que as teorias neoclássicas começaram a ganhar forma 

a partir do momento em que se concluiu que a intervenção estatal se revelara ineficiente. A 

teoria "getting prices right" abriu as portas ao argumento de que a intervenção 

governamental deveria ser reduzida já que esta revelara efeitos perversos no processo de 

desenvolvimento. 

Também Little (1982: 125-127) refere que a emergência das teorias neoclássicas se 

encontram associadas à "crise do planeamento" estatal (crisis in planning) e aos maus 

resultados que se vinham evidenciando nos países que tinham adoptado estratégia de 

substituição às importações. 

As teorias neoclássicas assentavam no seguintes postulados, ( Little, 1982, parte III) 

(Hunt, 1989:31-34): 

• Liberalização dos mercados e perfeita competitividade, de acordo com a 

teoria das vantagens comparativas de Ricardo; 
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• Flexibilidade dos preços em consonância com o comércio livre e as leis da 

oferta e da procura 

• Capacidade de obtenção de pleno emprego do qual iria emergir uma 

propensão marginal para a poupança e investimento 

No que concerne à ajuda externa, até meados da década de setenta, os neoclássicos, 

tinham-se mostrado pouco favoráveis, uma vez que 1) esta não se enquadrava no espírito 

do lessez-faire e 2) porque a ajuda externa justificava uma maior intervenção governativa 

na economia interna dos Estados. Todavia, gradualmente, o discurso teórico neoclássico 

foi começando a apontar os efeitos benéficos da ajuda externa, enquadrando-os em dois 

motivos: 1) fluxos de ajuda às políticas de reforma dos países receptores; 2) por 

responsabilização moral dos países ricos (Hunt, 1989. 315-316) 

A visão neoclássica, tradicionalmente, próxima das teorias do crescimento 

económico, suscitava críticas por parte de alguns teóricos do desenvolvimento que a 

considerava pouco consentânea com as realidades das economias em desenvolvimento. 

Chenery (1986: 15-17) procurou, através da distinção dos resultados obtidos entre 

estudos efectuados na óptica neoclássica e na estruturalista, evidenciar os contributos de 

ambas para a análise económica. Tendo destacado a importância das teorias neoclássicas 

para a economia do crescimento, mostrou-se, contudo, mais favorável à óptica 

estruturalista do desenvolvimento . 

Segundo Chenery, na tradição neoclássica, o crescimento ocorreria em condições 

de competitividade equilibrada, uma vez que o trabalho e capital produziam resultados 

marginais idênticos, independentemente, da sua aplicação. Esta presunção colidia com a 

visão estruturalista, segundo a qual, o desenvolvimento económico encontrava-se 

relacionado com a transformação das estruturas de produção as quais, dadas as limitações 

das economias subdesenvolvidas, ocorriam em condições de desequilíbrio. Algumas das 

principais fontes de desequilíbrio residiam no dualismo do mercado de trabalho e no 

défice crónico da BP. 

Presbisch e Singer, por seu turno , usando a perspectiva centro - periferia, tinham 

concluído que o livre comércio só beneficiava os países do centro devido à "deterioração 

28 Segundo a qual os processos de desenvolvimento enfraquecem a menos que os preços reais não se 
aproximem dos preços de referência 
29 Nos PED os sectores económicos não conseguem absorver o crescimento populacional, provocando uma 
oferta de mâo-de-obra não especializada concentrada na agricultura e no sector de serviços. 
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dos termos das trocas" . Para estes autores, os países do centro eram dominados por 

oligopólios que controlavam os preços dos produtos, enquanto, os PED, exportando 

essencialmente, produtos primários, encontram-se sujeitos às regras da competição 

internacional. Assim, os países do centro podiam comprar os produtos dos países 

periféricos com os lucros que auferiam das suas exportações para estes mesmos países. 

Uma outra desvantagem dos PED, prendia-se com o excesso de oferta de mão-de-obra não 

especializada. Tornava-se, por isso, necessário que a periferia se aproximasse do centro 

através de profundas alterações estruturais. Só então, a teoria das vantagens comparativas 

poderia ser aplicada a todos, desde que fossem excluídos os produtos primários (Little, 

1982:73-74) (Cypher and Dietz, 1997: 177). 

2.2.3. O Paradigma Da Escola Da Dependência 

Apontada por alguns como uma radicalização do discurso estruturalista e tendência 

neomarxista, escola da dependência, refutava os paradigmas capitalistas dominantes dos 

países desenvolvidos. Estudando as questões do poder, a sua génese assentava no 

pressuposto de que a causa do subdesenvolvimento advinha da existência de uma relação 

assimétrica de centro - periferia, sendo o centro representado pelos países desenvolvidos. 

Apontado como um precursor da escola da dependência, Paul Baran (1957) 

genericamente, acusara que a causa do subdesenvolvimento, residia nos interesses dos 

países capitalistas. Seguindo uma óptica marxista, Baran considerou que o 

subdesenvolvimento alimentava os países capitalistas. Para evitar que o desenvolvimento 

se processasse nos países subdesenvolvidos, os países capitalistas tinham formado uma 

aliança com as elites pré- capitalistas dos países subdesenvolvidos por forma a que os 

primeiros tivessem acesso aos recursos internos do Estados segundos, enquanto as elites 

seriam compensadas através do acesso a produtos de luxo produzidos pelos primeiros, isto 

é, as elites dos países subdesenvolvidos constituiriam uma espécie de testa de ponte entre 

os países capitalistas e os países subdesenvolvidos. Este processo teria conduzido, 

inevitavelmente, à estagnação económica dos países segundos (Palma, 1978 in Meier, 

1989:105) 

Facto muito contestado por vários autores que consideraram a existência de erros de cálculos na análise de 
Presbiche relação aos termos das trocas. 
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Na década de setenta emergem conjunto de estudos sobre a dependência tendo, 

muitos dos seus teóricos, integrado a CEP AL ou a CNUCED, dos quais destacaremos 

Frank (1977) com uma visão mais radical, e Furtado ( 1973) , numa óptica mais próxima 

do estruturalismo. 

Frank, procurou definir o subdesenvolvimento da América latina, em três períodos: 

1) dominado pelo capitalismo colonial; 2) em consequência do primeiro, as economias 

locais transformaram-se imediatamente em economias capitalistas; 3) estas economias 

capitalistas assumiram um caracter periférico (satélite), cujo relacionamento com as 

respectivas metrópoles lhes conferiu um caracter de subdesenvolvimento. Este só poderia 

ser quebrado através e uma revolução socialista (Palma, 1978 in Meier, 1989: 105- 106). 

Para Furtado, as causas do subdesenvolvimento residiam na dependência cultural 

gerada nas elites dos países subdesenvolvidos. Para este autor, os progressos técnicos 

tinham produzido excedentes os quais conduziram a uma rápida diversificação dos hábitos 

de consumo, levando as classes dominantes e não só, a importar novos produtos. Daqui 

resultaram dois efeitos: 1) As tecnologias proporcionaram emprego a uma minoria 

privilegiada que mantinha os hábitos de consumo, e remeteram à marginalização o grosso 

das populações (marginalização de massas) o que provocou uma redução do mercado 

interno e, por inerência, afectou o investimento; 2) O aumento das importações aumentou o 

défice nas respectivas balanças de pagamentos (Hunt, 1989: 208-209). 

Pese embora a diversidade de exposição das causas do subdesenvolvimento e o 

facto de não existir homogeneidade entre as diversas teorias da dependência, podemos 

dizer que, no geral, os mais radicais (Dos Santos: 1969; Amin:1976; Frank: 1977) acusavam 

a existência de um «neocolonialismo» assente nas relações países desenvolvidos -

subdesenvolvidos associando, a este processo, "o sistema internacional capitalista" no qual 

se inseria o papel da multinacionais, e a colaboração voluntária da classe dominante da 

periferia, isto é, as causas do subdesenvolvimento advinham de factores 

predominantemente externos (Hunt, 1989: 201). Outros, (Furtado: 1973; Sunkel:1973; 

Cardoso: 1974; Cardoso e Faletto: 1979) mais próximos do estruturalismo, imputavam 

responsabilidades, não apenas ao "sistema internacional capitalista", mas, sobretudo, à 

interacção de factores externos e internos, como foi o caso da dependência cultural, 

defendida por Furtado, bem como Cardoso, para quem as condições económicas políticas e 
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sociais da periferia geravam diferentes graus de dependência (Little: 1982: 218-222) 

(Hunt: 1989: cap.7) (Palma, 1978: 899-902 in Meier, 1989: 105-108). 

Os teóricos da dependência opunham-se não só às teorias liberais, como também à 

teoria dualista, por considerarem a existência de zonas não capitalistas no interior dos 

PED. (Grellet, 1986: 172) Também a ajuda foi interpretada como uma forma de 

manutenção da dependência nas relações norte/sul. 

Para a maioria deste teóricos a possibilidade do estabelecimento de modelos 

próprios e mais adaptados às realidades destes Estados radicava numa revolução socialista 

(Palma: 1978 in Meier, 1989: 105). 

2.3. A Pobreza Absoluta E A Perspectiva Das Necessidades Básicas 

No início da década de setenta, um estudo elaborado pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) sobre o emprego nos países em desenvolvimento concluía 

que, em resultado das políticas implementadas visando o crescimento económico e a 

industrialização, o desemprego e subemprego tinha aumentado significativamente, 

atingindo taxas na ordem de grandeza dos 20%, nas zonas urbanas. Esta constatação 

derivara essencialmente de dois factores: 1) as estratégias de desenvolvimento assentes na 

industrialização; 2) a responsabilidade estatal no processo de desenvolvimento que, com a 

atribuição de subsídios e outras medidas, tinham desencorajado o sector primário 

tradicional. (Adelman, 1999:51) 

Em consequência e apesar de muitos Estados em desenvolvimento terem atingido 

taxas de crescimento elevadas, verificou-se a degradação social, com populações a viverem 

em situação de pobreza absoluta . 

31 Como referem Figueiredo e Costa (1982: 34) o conceito de pobreza absoluta surgiu na sequência dos 
estudos empíricos realizados sobre a distribuição do rendimento, na década de setenta, tendo-se então 
concluído pela existência de populações que usufruíam de" um nível mínimo de rendimento" conhecendo a 
doença, analfabetismo e desnutrição. Segundo o PNUD o conceito de pobreza sofreu, desde então, uma 
evolução expressa em três perspectivas: 1) Perspectiva do rendimento situa os níveis de pobreza a partir de 
um nível de rendimento estabelecido previamente; 2) perspectiva das necessidades básicas que inclui o 
acesso à saúde, educação e serviços essenciais que têm que ser fornecidos pela comunidade por forma a 
evitar que as pessoas caiam na pobreza, nomeadamente, o emprego ou formas compensatórias para na sua 
falta; 3) perspectiva das capacidades segundo a qual a pobreza representa a ausência de capacidades básicas 
para funcionar. Esta perspectiva inclui parâmetros como a alimentação, vestuário, morbilidade prevenível . 
etc. Esta abordagem "reconcilia as noções de pobreza absoluta e relativa" uma vez que a privação relativa de 
bens e rendimentos pode conduzir à "privação absoluta das capacidades mínimas" (PNUD, 1997: 16) 
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A constatação dos fracassos obtido pelas estratégias de desenvolvimento orientadas 

para o Produto Interno Bruto (PIB), levou a uma reorientação na análise dos processos de 

desenvolvimento económico e social, isto é, tendo como objectivos, não só o crescimento 

económico, mas também a redistribuição da riqueza gerada, por forma a não conduzir às 

graves distorções verificadas, nomeadamente, as questões da pobreza, da desertificação 

das zonas rurais e consequente destruturação e depauperação do agregado urbano. 

Partindo do reconhecimento empírico dos factos atrás mencionados, o 

desenvolvimento começa a ser interpretado como um processo que deveria ter, como 

objectivo, não só o crescimento, mas também o alívio da pobreza. Deste modo, surge um 

conjunto de contribuições com diferentes abordagem e conceitos, dos quais, Thorbeck 

(1999:29) destaca três: 

a) associando a micro à macroeconomia cuja dinâmica assentava no processo de 

transformação dos sectores tradicionais da agricultura. Estudos empíricos aos níveis micro 

e macroeconómico tentavam explicar a dinâmica do processo de transformação da 

agricultura tradicional, cujas estratégias foram designadas de "unimodais" por oposição às 

estratégias "bimodais" que tinham caracterizado as estratégias de apoio à agricultura 

moderna. 

b) partindo da percepção sobre a emergência do sector informal que, fugindo às 

regras convencionais e do controlo estatal, representava um potencial importante de 

emprego e de riqueza Esta derivava aliás das conclusões obtida pela OIT, em 1973, 

segundo a qual, o sector informal surgira devido às imperfeições dos mercados ou a 

regulações inadequadas ou desajustadas, quer das entidades nacionais, quer das 

municipais, pondo em causa não só o papel regulador do Estado, como também os 

conceitos neoclássicos. Estes estudos demonstravam que o sector informal representava 

um potencial de emprego que não deveria ser descurado; 

c) incluía a interdependência entre as variáveis económicas e demográficas e as 

determinantes das migrações das zonas rurais para as zonas urbanas, relacionando o 

crescimento populacional com o desenvolvimento económico. Estudos efectuados ao nível 

microeconómico estabeleceram parâmetros relacionados com um conjunto de indicadores 

dos quais se destacaram a educação, nutrição e saúde bem como as taxas de fertilidade, 

natalidade e mortalidade infantil. Estes estudos estabeleceram uma relação causal entre o 

crescimento populacional e o desenvolvimento económico. 

40 



As análises sobre a natureza do desenvolvimento, na década de setenta, 

influenciaram os processos da ajuda, bem como o futuro da cooperação tendo sido dada 

alguma atenção ao ambiente e, em particular à população., nomeadamente, no que 

concerne ao aumento populacional e à pobreza, e fazendo ressurgir o conceito de 

"necessidades básicas" (basic needs). 

2.3.1. Basic Needs 

A definição de necessidades básicas (basic needs), tinha sido teorizada em 1955 

por F. Perroux na sua teoria dos "custos do homem" (Figueiredo e Costa, 1982: 37),, mas é 

na década de setenta que surge um conjunto de teorias, apoiadas pelo BM, que revelam 

uma maior preocupação em torno dos cuidados de saúde, educação, nutrição, 

fornecimento de água, saneamento, assumindo também um maior radicalismo teórico , em 

torno da problemática do crescimento económico e redistribuição da riqueza. 

Estas abordagens tinham resultado de um conjunto de estudos efectuados no seio da 

OCDE e OIT sobre o emprego, industrialização e comércio e que evidenciavam, de forma 

mais ou menos consensual, os erros cometidos nos modelos de desenvolvimento 

implementados nas décadas anteriores Do quadro de críticas apontadas por este teóricos, 

às estratégias de desenvolvimento de até então, realçavam-se (Thirwall, 1994: 51): 

• Que estas se tinham limitado a acelerar o crescimento económico sem 

cuidarem da redistribuição da riqueza gerada, por forma a aliviar as 

situações de pobreza absoluta; 

• Que a produtividade e rendimento dos pobres dependeria, em primeiro 

lugar, dos cuidados de educação e saúde; 

• Que a morosidade do aumento de rendimento nas camadas populacionais 

mais pobres, inibiria o acesso a estes cuidados; 

• Que o fornecimento de água potável e saneamento deveriam ser públicos; 

• Que existiriam dificuldades de equidade se não houvesse provisão 

orçamental para as necessidades básicas. 

que Litte (1982:210) classificou de "populista". 
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Assim, os PED deveriam seguir uma estratégia de desenvolvimento orientada para 

as necessidades básicas, assente nos seguintes pressupostos (Hunt, 1989: 272-277): 

1) Alargamento do mercado interno antes da orientação para as exportações. 

Das exportações para o norte resultara, para a maioria destes Estados, na 

deterioração dos termos das trocas e num aumento do proteccionismo por 

parte dos países do norte. Assim, esta estratégia reduzia ou eliminava a 

dependência para com o norte e poderia contribuir para a expansão das 

trocas entre os PED; 

2) Reforma agrária redistributiva, quer ao nível colectivo, quer privado. 

Através da reforma agrária, o êxodo rural seria combatido, proporcionaria 

um aumento do rendimento rural e bem estar social, bem como poderia 

promover a mobilização do empresariado local. 

A estratégia das necessidades básicas revelava ainda duas implicações políticas ao 

nível macroeconómica: 

• Necessidade de remover as distorções dos preços provocadas pelas 

estratégias de substituição às importações (reconhecendo ineficiência na 

intervenção governamental); 

• Reforma das estruturas económicas da procura, produção e distribuição, 

bem como das institucionais e de serviços públicos. 

• De referir ainda, a importância dada à ajuda externa, a qual poderia 

intervir directamente, como suporte à reforma agrária, através de fundos 

de compensação, ou, de forma indirecta, como suporte orçamental e à 

balança de pagamentos, no período da mudança estrutural gerada pela 

nova estratégia (Hunt, 1989: 283). 

Refira-se ainda as reticências com que os governos dos PED encararam a nova 

doutrina. Para estes, a propagação desta teoria pelas organizações internacionais indiciava 

tentativas de ataque à sua soberania e de alteração dos modelos da ajuda internacional em 

curso, uma vez que visava uma transformação das estruturas das suas economias e, 

simultaneamente, criava obstáculos o desenvolvimento industrial (Thirwall, 1994: 51) 
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2.4. A Teoria Da Interdependência Global 

A teoria da interdependência global que, tendo as suas raízes na teoria económica 

convencional, encontrou fundamento nas constatações empíricas verificadas na década de 

setenta e constitui uma das bases fundamentais das recomendações das Comissões Brandt 

(1980, 1983). Segundo esta teoria, as diversas economias nacionais encontram-se 

profundamente inter-relacionadas e dependentes umas das outras no seu desempenho 

(Martinussen, 1997: 70). 

Teoricamente, eram definidas três formas de interdependência entre os países 

industrializados e os PED: 1) Dependência da procura; aos países industrializados 

interessava o crescimento dos PED porque tal faria aumentar a procura dos produtos dos 

primeiros. Em contrapartida, os PED também poderiam vender mais nos países 

industrializados, sempre que as suas economias crescessem. Porém, a relação de 

interdependência não era simétrica. 2) Dependência dos países industrializados das 

matérias primas e produtos primários, fornecidas pelos PED; 3) Existência de diferentes 

vantagens comparativas para determinadas produções. De acordo com esta teoria, os 

recurso de cada país devem ser explorados e maximizados. (Laursen, 1984, 1987: parte IV, 

in Matinussen, 1997: 70) 

2.5. O Papel Da Ajuda Na Década De Setenta 

Na década de setenta, a ajuda externa foi alvo de críticas por parte de comentadores 

dos quadrantes políticos de esquerda e direita. Para os primeiros, a ajuda perpetuava a 

dependência, alimentava regimes autoritários e repressivos e pervertia o desenvolvimento 

interno. Os segundos, advogavam o estabelecimento da iniciativa privada e criticavam a 

acção governativa (Meier, 1989: 232) . A ajuda surgia, assim, como factor corrosivo que 

minava a capacidade empreendedora e suscitava uma "cultura" de dependência. 

Contudo, politicamente, esta acabou sendo aceite por considerarem constituir uma 

forma de compensação sobre as desvantagens criadas pelas assimetrias norte/sul, tendo-se 

tornado mesmo uma das maiores "bandeiras" da NOEL Little (1982: 335) refere, a este 

propósito, que o Programa de Acção da NOEI apelava para a justiça distributiva, ajuda 

externa, discriminação a favor dos PED mais afectados pela crise petrolífera, preço justo 
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das mercadorias e tratamento preferencial e não recíproco para os PED mais afectados 

pelas crises petrolíferas, Estados sem litoral e ilhas , em todos os campos da cooperação 

económica internacional, isto é e segundo o autor, aquilo que se poderia denominar de "o 

princípio da «ajuda para tudo»".33 Em 1970 e no âmbito da OCDE, o relatório Person, 

fixava o objectivo de APD de 0,7% do PNB aos países doadores, mas estes objectivos só 

viriam a ser observados pelos países nórdicos (OCDE, 1999: 54) 

A constatação empírica dos desvios operados entre o pensamento teórico e as 

estratégias implantadas nos países em desenvolvimento, muitos dos quais, tinham adoptado 

sistemas ditatoriais o que implicara a perda de direitos humanos e a desigualdade na 

distribuição dos rendimentos, parecem ter contribuído, não só para a reorientação dos 

modelos de desenvolvimento, mas também para a definição da estratégia da ajuda que, 

nesta década, iria acentuar o seu papel no alívio da pobreza através do fomento do emprego 

(Thorbecke, 1999:46). 

Ainda nesta década, o excedente de capitais proporcionado pelo aumento 

extraordinário do preço do petróleo em 1973 e 1978 provocou a necessidade de 

transferência de capitais para os Estados importadores de petróleo através de empréstimos 

e proporcionou o aparecimento do primeiro bloco de doadores do sul. Nesta década, a 

ajuda externa dos países OPEP ascendeu a um quarto do total da ajuda dos países OCDE 

(Thirwall, 1994: 303) e atingiu o seu máximo (oito milhões de dólares) na década de 

oitenta (OCDE, 1993: 8). Neste contexto, fala-se cada vez mais numa cooperação sul/sul. 

O movimento dos não alinhados invocam a necessidade de maior aproximação e auto-

sufíciência entre os Estados em desenvolvimento dos quais fazem parte os países OPEP 

(Brown, 1997). 

Todavia, assiste-se a uma estagnação dos volumes da ajuda. Entre 1969-1975, o 

valor real da ajuda bilateral e multilateral declinou 7%. Por exemplo, a percentagem em 

termos de PNB para a ajuda concessionai dos países OCDE passou de 0,42% em 1967, 

para 0,3 % em 1773 (OCDE, 1974 in Meier, 1976: 357). 

As maiores alterações nas estratégias da ajuda, adquiriram duas formas: 1) injecção 

de investimentos nos transportes e telecomunicações, serviços sociais e desenvolvimento 

rural; 2) Projectos de assistência técnica e intervenção directa de distribuição alimentar, 

campanhas de alfabetização e microcréditos à agricultura. De salientar que as 

33 We shall call this the principle of "aid with everything". 
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transferências de tecnologia sem a criação prévia de estruturas sociais internas, 

nomeadamente, saúde e educação, começam a ser postas em causa (Thorbeck, 1999: 32-

33). 

3. Década de Oitenta: 

3.1. Introdução 

Nos finais da década de setenta e inícios da década de oitenta o quadro económico 

internacional agonizava com a retracção económica do mundo desenvolvido e a 

constatação do peso da dívida externa da maioria dos Estados em desenvolvimento que se 

agravara com aumento das taxas de juros verificado entre 1981-1982,34 tendo culminado 

com a crise financeira do México, em 1982, cuja magnitude, fez temer um colapso 

financeiro internacional. Neste contexto, o equilíbrio das BP dos PED torna-se a condição 

sine qua non ao relançamento do desenvolvimento económico. 

No ocidente, a teoria enfatizava que, para um desenvolvimento mais eficaz, os 

Estados do terceiro mundo teriam que, previamente, implantar a "estabilização dolorosa" 

com pacotes de ajustamento estrutural (Thorbeck, 1999: 33). Por seu turno, os economistas 

de Bretton Woods interpretavam que os custos da dependência financeira não advinham 

das desvantagens da interdependência, mas, sobretudo, dos erros políticos e estratégicos 

desenvolvidos pelos governos dos PED. (Browne 1997) 

Inerente a esta visão restrita encontrava-se a ascensão da nova ortodoxia que, como 

referira Torres, penetrara em todos os meios políticos e académicos empobrecendo as 

novas teorias que passaram a assentar no "paradigma neoclássico estático e a-histórico" 

(Torres, 1997: 22) e que se tornara emblemática nos EUA sob as administrações Reagen e 

Bush. 

Entre 1979 e 1996, houve um domínio claro das teorias neoclássicas, segundo as 

quais, o comércio internacional poderia substituir-se à procura, as exportações conduziriam 

inevitavelmente ao crescimento económico e as vantagens comparativas combinadas com 

o teorema de Heckscher-Ohlin, fariam o resto. (Adelman, 1999, 51) 

34 Segundo Emmerig, (1993: 43) e Passet (2002: 172-173), o aumento extraordinário das taxas de juros ( 
10%) tendo derivado das pressões norte americanas e beneficiado exclusivamente os países industrializados, 
constitui uma das mais graves causas exógenas do atraso no desenvolvimento dos PED. 
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Em suma, a década de setenta constituíra, o preludio das graves crises que 

assolaram a década de oitenta. Estas afectaram particularmente os PED, cujas economias 

débeis não tiveram suporte de sustentação para as superar com eficácia. Entre 1980 e 1993, 

à excepção do sudeste asiático e Ásia do Pacífico sul, as restantes regiões do hemisfério sul 

acusaram crescimentos negativos com o continente africano a registar as situações mais 

graves (Cypher and Dietz, 1997: 10-11). Esta situação agravara-se com os efeitos 

perniciosos dos défices das respectivas balanças de pagamentos e da dívida externa 

obrigando os PED a socorrerem-se das instituições de Bretton Woods. 

3.2. A Problemática Da Abertura Dos Mercados 

Até à década de setenta, o desenvolvimento esteve associado ao papel dos Estados 

enquanto agentes e promotores do mesmo. As economias eram nacionais, embora em 

crescente internacionalização (Murteira, 1997: 15). As teorias e estratégias de 

desenvolvimento assentaram, como já vimos, na industrialização, no crescimento do PNB , 

na promoção das importações a par dos incentivos ao investimento e à ajuda externa, e no 

incremento às exportações de que os modelos de Rostow e, posteriormente, Chenery e 

Strout constituíram particular exemplo. 

Neste contexto, dependia da capacidade dos Estados receptores, a implantação dos 

projectos e programas de investimento estatal ou semi-público, complementada por um 

conjunto de medidas político-económicas proteccionistas (licenças de importação, 

subsídios, subvenções etc.), isto é, o desenvolvimento não poderia ser induzido apenas 

pelos mecanismos do mercado (Adelman, 1999:50) 

No decurso da década de setenta, assistir-se-ia a um distanciamento entre teóricos 

adeptos das posições do GATT que preconizavam os efeitos benéficos da abertura dos 

mercados e consequente redução das barreiras alfandegárias e o quadro teórico emanado 

do seio da CNUCED que advertia para os perigos decorrentes da deterioração dos termos 

das trocas, e interpretava a redução das barreiras alfandegárias como concessões 

aplicáveis apenas aos países desenvolvidos, as quais se enquadravam numa "espécie" de 

ajuda aos PED. A nova teoria sobre o comércio internacional viria a contribuir fortemente 

para a queda das teorias da CNUCED (Little, 1982: 294-296). 
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Pese embora os seus efeitos viessem a ter maior repercussão nas décadas seguintes, 

desde a década de setenta que se vinha assistindo a um crescendo de trabalhos literários 

apontando os benefícios do comércio internacional no desenvolvimento dos Estados e 

pondo em causas as estratégias proteccionistas. Estes trabalhos apoiavam-se nas análises 

que vinham sendo efectuadas através da utilização de dois métodos - "effective rate of 

protection" (ERP)35 e "domestic resource cost" (DRC)36. Da complementaridade dos dois 

resultava a avaliação dos efeitos de distorção das medidas proteccionistas sobre as 

respectivas economias. 

As novas teorias e modelos sobre o comércio internacional, de matriz neoclássica, 

partiam da assunção de que um regime de livre comércio internacional beneficiava todos 

os países porque 1) constituía um poderoso mecanismo de crescimento económico; 2) 

tendia a aumentar o rendimento real e, desse modo, igualar os rendimentos entre países 

ricos e pobres; 3) conduziria a uma redução da pobreza mundial 4) possibilitaria aos PED 

especializarem-se nos produtos e serviços em função das vantagens comparativas (Bliss, 

1989: 1210-1212). 

A grande questão residia na necessidade de aventar os efeitos do comércio 

internacional sobre o crescimento económico dos PED. A este propósito, Griffin (1989: 

70; 93-94) alinhando com a análise desenvolvida por Max Cordon referiu a existência das 

seguintes vantagens: 

• Assumindo a mobilidade dos recursos e a flexibilidade do factor preços, os 

países do terceiro mundo poderiam obter ganhos substanciais através das 

exportações, explorando economias de escala em situações que, devido aos 

baixos rendimentos per capita, os respectivos mercados internos fossem 

reduzidos. As exportações compensariam, deste modo, a insuficiência da 

procura interna; 

• Assumindo que a propensão marginal para o consumo não era uniforme, o 

aumento dos níveis de rendimento seria acompanhado por um aumento do 

35 a taxa de protecção efectiva (EPR) avalia os efeitos das estruturas tarifárias sobre a economia nacional. 
Little refere que o EPR é uma medida de distorção. Segundo Bliss, (1989:1213), as tarifas distorcem a 
economia, sempre que sejam impostas sem "razão fundamental". 
36 Utilizada na década de sessenta sob os auspícios da OCDE, o DRC, iria chamar a atenção para a má 
distribuição do investimento, concluindo que, independentemente dos critérios utilizados para o 
investimento, estes não poderiam ignorar as vantagens comparativas. 
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investimento; O comércio baixa o preço relativo das importações e da 

produção interna de substituição às importações; 

• Uma economia aberta goza de melhores condições para importar 

tecnologia do exterior ; 

• O comércio internacional afecta a distribuição do rendimento. No geral, 

uma estratégia de orientação para as exportações, tende a criar emprego no 

sector das exportações. Dada a existência de abundância de mão-de-obra 

nos PED, de uma estratégia orientada para as exportações resultaria um 

aumento do rendimento nacional e "presumivelmente" uma maior 

equidade na distribuição do rendimento. 

Tendo concluído que: 

• Os países que tinham adoptado estratégias de substituição às importações, 

tinham perdido a oportunidade de acelerar o seu desenvolvimento; 

• Deveria haver intervenção governativa para corrigir as distorções 

endógenas, mas as políticas a introduzir deveriam combater o problema na 

sua raiz. Assim, a protecção tarifária não seria a melhor opção, mas os 

subsídios directos, nos casos em que a intervenção se justificasse; 

• A capacidade de um país explorar as vantagens de uma economia aberta 

dependeria da sua taxa de investimento sem a qual seria muito difícil, senão 

impossível, proceder-se a qualquer ajustamento, restruturação ou expansão. 

Nestes casos, a aposta nos incentivos ao investimento deveria ser maior que 

a aposta no comércio externo; 

Em relação à redistribuição dos rendimentos, reconheceu a possibilidade de uma 

maior equidade em países com vantagens comparativas em produtos manufacturados e 
"Kl 

produção agrícola intensiva, mas nos países exportadores de minérios, petróleo e gás , 

bem como com grandes latifúndios, ou dominados por corporações transnacionais a 

distribuição dos rendimentos tenderia a piorar com uma estratégia de economia aberta. 

Caso de Angola 
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Todavia, no geral, os modelos preconizados pelas novas teorias do comércio não 

distinguiram, na sua aplicabilidade, os países desenvolvidos dos em desenvolvimento 

sendo poucos, os modelos com características de adaptação a estes países . 

Uma outra problemática que se levantava, prendia-se com a importância da ajuda 

externa. Joshi (1970: 336-343), tinha procurado explorar o efeito das duas lacunas numa 

situação de economia aberta. No seu modelo simples, identificara a) a existência de uma 

presunção de que a ajuda revelava-se mais eficaz numa situação de lacuna de divisa; b) 

uma maior lacuna da divisa que da poupança tornava-se mais "suspeita" que uma situação 

inversa, apenas quando se esgotassem todas as possibilidades de substituição às 

importações e promoção das exportações; c) que a análise das lacunas num plano 

agregado, desviava a atenção sobre as necessidades específicas onde a ajuda pudesse 

intervir com maior eficácia. Para Joshi, a aquisição de bens de equipamento através da 

ajuda era "necessariamente mais eficiente que a sua aquisição indirecta através do 

comércio externo"39, uma vez que esta reduzia os custos e não envolvia sacrifícios a países 

receptores. 

De referir que Joshi advertia os Estados receptores para a os perigos que 

representava a apetência da ajuda, sem a implementação complementar de medidas 

internas. 

Neary (1980) e Van Wijnbergen (1986) exploraram os efeitos da ajuda externa num 

modelo desequilibrado de economia aberta, tendo estabelecido uma correlação entre a 

teoria dos preços fixos, bens não comerciáveis e a balança comercial (Bliss, 1988: 1200-

1201). 

3.3. A Divida Externa 

O peso da dívida externa nos PED iniciara-se ainda na década de setenta. Entre 

1970 e 1977 a dívida crescera em cerca de 21% ano, tendo atingido, então o valor de 260 

biliões de dólares. Subjacente a este aumento abrupto, podemos encontrar três factores 

externos (Little, 1982: 345-346) (Thirwall, 1994:319) (OCDE, 1999: 53) 

38 Em 1987, Kierzkowski identificou cinco: 1) modelo dos factores específicos; 2) modelo da produção 
especializada; 3) comércio com competitividade imperfeita; 4) Ganhos com variedade; 5) comércio em 
serviços (Bliss, 1989: 1210) 
39 ( Trad, livre) The direct provision of goods through aid is necessarily more "efficient" than there indirect 
acquisition through trade. 
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• O aumento dos preço dos cereais; 

• As crises petrolíferas. 

• A inflação mundial que provocou um acréscimo de necessidade de reservas. 

Isto é, o excesso de oferta de dinheiro por parte da banca privada com baixas taxas de juros 

alterou-se, subitamente, no o início da década de oitenta, em consequência do segundo 

embate petrolífero40. Os PED que se tinham endividado na década de setenta em 

consequência de uma oferta excessiva de dinheiro barato e aumentado as suas despesas 

correntes muito para além da sua capacidade de reembolso e onde a corrupção interna tinha 

tido também um papel determinante, viram-se, subitamente, com dívidas acumuladas 

colossais. Em consequência, no verão de 1982, o México suspendeu o pagamento à 

banca privada. Em 1987, o Brasil suspende os pagamentos de juros aos credores externos. 

Muito outros Estados em desenvolvimento acusavam grandes dificuldades para garantirem 

os compromissos a que se encontravam sujeitos. 

A dívida externa levantava dois problemas antagónicos. Como responder aos justos 

anseios do pagamento das dívidas à banca privada internacional sabendo-se que a 

afectação das medidas conducentes ao pagamento das mesmas levaria a uma drástica 

redução das importações por parte dos Estados endividados o que, dada a magnitude e 

qualidade do numero de Estados afectados41, conduziria a uma retracção das exportações 

dos países desenvolvidos42 e, consequentemente, a uma deflação em espiral da economia 

mundial. 

As soluções encontradas, ainda que não de forma consensual, foi o 

reescalonamento da dívida, em alguns casos, o alívio da dívida43, acompanhado de novos 

créditos financiados pelo FMI, enquanto, simultaneamente, os Estados devedores eram 

encorajados a adoptarem Programas de Ajustamento Estrutural (PAE)44 Como refere 

40 Em 1979, do segundo aumento concertado do preço dos produtos petrolíferos, fez disparar a inflação nos 
países OCDE e, consequentemente, um aumento nas taxas de juros. 
41 Segundo Thirwall (1994: 319) havia dois tipos de dívidas e de devedores: 1) divida a entidades públicas, 
contraída por países africanos que, pelos montantes e não envolver a banca privada, não constituía perigo 2) 
divida a entidades privadas contraída por países em processo de industrialização, particularmente da América 
Latina, que pelos seus montantes e tipo de credores constituía uma ameaça ao sistema financeiro e à própria 
economia mundial. 
42 Little (1982:273-274) refere que a dependência das importações dos PED, contracenava com uma forte 
dependência do comércio externo em termos de exportações, por parte dos países desenvolvidos. 
43 Tendo a França de forma inédita e isolada procedido ao perdão da dívida aos países mais pobres 
44 A expressão "ajustamento estrutural" surgiu em 1979 através de Robert MacNamara, então presidente do 
Banco Mundial, e designou o conjunto de políticas destinadas às reformas económicas dos países altamente 
endividados. (Hoeven e Kraaij, 1995: 22) 
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Thirwall (1994:321) passámos a assistir a "uma vasta charada de dinheiro sendo reciclado 

de credores para devedores e, novamente, para credores, enquanto o volume total da 

dívida cresce e as pressões sobre os países devedores para procederem a ajustamentos -

um eufemismo de deflação - aumentam.'" 

3.4. Os Programas De Ajustamento Estrutural 

Os PAE, lançados pelo Banco Mundial, pretenderam dar uma resposta às 

economias em desenvolvimento com graves problemas de inflação e dívida externa. 

Constituídos por pacotes de políticas de desenvolvimento, procuravam restruturar a 

economia pelo lado da oferta,46 (Torres, 1998: 42) visando simultaneamente estabilizar a 

BP, promover o crescimento económico e o alívio da pobreza. (Thorbecke, 1999: 46) 

Os empréstimos concedidos pelos instituições de Bretton Woods seriam 

acompanhados por um conjunto de medidas com duração de três anos que visavam reduzir 

os défices externos e internos e a despesa pública através de um pacotes de medidas 

macroeconómicas, designadamente, desvalorização da moeda, limite ao crédito, 

agravamento dos impostos, privatizações, redução dos subsídios e das subvenções, etc.. 

Estes eram preparadas pelos serviços do BM e FMI47 onde eram expostas as 

prioridades e objectivos macroeconómicos e estruturais do país em causa. O documento 

resultante apresentava também uma avaliação das necessidades de financiamento externo e 

dos seus recursos de autofinanciamento possíveis, podendo servir de catalisador à 

mobilização da ajuda externa. (Lelart, 1991: 79-82) 

O BM é a mais importante instituição em termos de definição das políticas para o 

desenvolvimento, cujas medidas e relatórios influenciam a definição das estratégias da 

ajuda ao desenvolvimento, quer no âmbito multilateral, quer bilateral. Porém, este é 

45 ( Trad, livre) What we are witnessing in the world economy is a vast charade of money being recycled 
from creditors to debtors and back again to the creditors, while the total volume of debt grows and the 
pressure on debtor countries to adjust - a euphemism for deflation - increases. 
46 Isto é, aumentar a oferta interna a médio ou longo prazo. Distinguem-se dos programas de estabilização 
constituído por um conjunto de medidas de curto prazo com objectivo de redução da procura interna 
47 Os PAE desenvolveram-se em complemento dos programas do FMI, mas enquanto os objectivos do Fundo 
eram corrigir o défice da BP a curto prazo, a missão do BM era a da mobilização e distribuição de recursos e 
definição de estratégias que visassem o desenvolvimento a longo prazo. Na prática, esta distinção diluiu-se, 
existindo uma relação de complementaridade entre as duas instituições. (Cassen, 1994: 68-71) 
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dominado pelos doadores . e, particularmente, encontrava-se dominada pela escola de 

pensamento ocidental de inspiração neoclássica, facto que se viria a tornar muito 

referenciado na literatura através da expressão, "Washington consensus" ( Hjertholm e 

White, 1999: 84). 

As estruturas das instituições de Bretton Woods eram regidas, juridicamente, por 

uma lei de inspiração liberal, assentando também numa hierarquia feita através de quotas. 

As quotas permitem calcular os empréstimos que cada países poderá solicitar, em caso de 

dificuldades, e determinam também o direito de voto o que, na prática significou que os 

PED candidatos às facilidades se viram condicionados a aceitar as medidas propostas 

pelos planos directores dos Estados desenvolvidos, uma vez que, proporcionalmente, os 

Estados ricos do norte detinham o volume de quotas suficientes para condicionar a ajuda 

(Lelart, 1991:83). 

Contudo, muitos países e em particular os países africanos,5 não levaram até ao 

fim os pacotes de medidas que lhes foram "impostos". Em vários países, a amplitude e 

celeridade das modificações propostas, criavam graves problemas políticos e convulsões 

sociais que culminavam com a demissão ou destituição do ministro responsável pelas 

finanças ou pela planificação. (Malima, 1995: 33)51 

48 Em 1992, os EUA possuíam uma quota superior a toda a América latina e os então 12 Estados membros da 
U.E, detinham tanto quanto o conjunto dos PED sem o médio oriente. ( Lelart, 1991: 25) 
49 A expressão "Whashington Consensus" foi introduzida por John Williamson, em 1990 e pretendia referir o 
conjunto de recomendações políticas desenvolvidas pela maioria dos " Washinghton Officiai" , para os 
países da América Latina, sumariadas em dez proposições: 

1. Disciplina fiscal; 
2. redefinição das prioridades da despesa pública , nomeadamente, para os cuidados primários 

de saúde, educação e infra-estruturas; 
3. reforma fiscal; 
4. liberalização das taxas de juros; 
5. taxa de câmbio competitiva; 
6. liberalização do comércio; 
7. liberalização do investimento directo externo; 
8. Privatizações 
9. Abolição progressiva das barreiras alfandegárias; 
10. Consagração do direito de propriedade privada. 

Pese embora o facto de, originalmente, a expressão pretender descrever a "agenda política tecnocrata", esta 
acabou sendo usada em diversos sentidos dos quais se destaca a caracterização de uma posição ideológica 
que Williamson, denomina de "fundamentalismo de mercado" e que se encontra muito associada às posições 
adoptadas no decurso da administração Reagen (Williamson, 2003) 
50 Excepção feita a Cabo Verde, por exemplo, que em 1998, era apontado pelo Banco Mundial como um 
exemplo de sucesso relativo, v. Relatório do FMI n° 98/15 de 10/03/1998 
51 Segundo este autor, o insucesso relativo verificado em alguns países ocorre na primeira fase: de 
estabilização que, sendo acompanhada por um conjunto de medidas macroeconómicas necessárias à abertura 
da economia do país em causa. O problema não reside na questão económica, mas na dimensão política que 
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Os PED acusavam o BM e FMI de terem desenvolvido condições "draconianas", 

que estes tinham sido forçados a aceitar. Segundo Lelart, as críticas assentavam em três 

pontos: (Lelart, 1991: 83-86) 

a) Os modelos de referência de inspiração neoclássica que assentavam sobre 

várias hipótese bem específicas.52 Seria necessário que as economias nacionais fossem 

capazes de uma rápida adaptação aos mercados concorrenciais. Porém, as realidades destes 

países era bem diferente, dado que eram economias dualistas. Como analisar, por exemplo, 

o sector informal de contornos mal definidos e num momento em que começava a ser 

descoberta a sua importância? 

b) A fiabilidade das medidas propostas. Por exemplo, o fundo recomendava 

com frequência a desvalorização monetária por forma a restabelecer a confiança, estimular 

a entrada de capitais53 e relançar as exportações. Contudo, estas desvalorizações iam 

afectar os países fortemente dependentes da importação de produtos primários e de bens de 

equipamento, provocando o aumento da inflação. Por outro lado, a desvalorização 

monetária não afectaria positivamente as exportações de produtos cuja procura fosse 

suficientemente elástica. 

c) Custos sociais exorbitantes. A redução da despesa pública trazia graves 

consequências às populações que já auferiam de rendimentos baixíssimos. Por outro lado, 

os investimentos que deveriam ser feitos na saúde, educação e transportes, seriam 

afectados. 

O BM e FMI rejeitavam estas críticas argumentando que os PAE tinham sido 

negociados caso a caso, entre as delegações do Banco e os governos dos PED, e que, em 

alguns casos, fora o próprio governo do país em causa, o mentor do programa. 

acompanha a preparação do ajustamento estrutural. Os Estados receptores não têm capacidade de negociação 
e as instituições de Brettom Woods tratam-nos como se fossem homogéneos. 
52 

Os modelos da economia de mercado partem do pressuposto que cada indivíduo, ao agir racionalmente em 
função dos seus interesses, concorre para o bem colectivo, e assenta em várias hipóteses simplificadoras, das 
quais se destacam as seguintes: 

■ Atomicidade, segundo a qual, o poder económico de cada agente é nulo, isto é, ninguém 
tem a capacidade individualmente de influenciar o comportamento do outro. O 
condicionalismo é feito através da lei da oferta e da procura ( agregação de muitos átomos 
que oferecem e procuram no mercado); 

■ Homogeneidade, isto é, os bens produzidos encontram-se em condições de igualdade, no 
mercado; 

■ Mobilidade perfeita, ou seja, o capital e o trabalho podem deslocar-se facilmente de 
industria para industria 

■ Livre entrada, o que quer dizer, não existirem obstáculos à inserção das novas unidades 
industriais (Murteira, 1994: cap.2) 
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Contudo, as delegações não tinham inteira liberdade negocial, encontrando-se 

dependentes da arbitrariedade de Washington. Não raro, as delegações negociavam um 

conjunto de condições que satisfaziam os países em desenvolvimento, mas que, 

posteriormente, eram rejeitadas pelo " assento de Washington" (au siège à Washington) 

por não parecerem, suficientemente, ortodoxas. ( Toye, 1995:58-59) 

3.5. O Papel Da Ajuda 

Com os PAE nasce assim uma nova fase da ajuda. Nesta década, a ajuda pública 

diminuiu drasticamente, tendo sido substituída pelos fluxos de capital privado (Thorbecke, 

1999: 46)54, tendo, contudo, se registado um aumento considerável no âmbito dos 

programas do BM para alívio à pobreza. Os seus montantes subiram de 500 milhões de 

dólares, em 1970, para 3 300 milhões de dólares, em 1989. Destes, 1 800 milhões foram 

aplicados na educação, saúde e abastecimento de água e o restante em desenvolvimento 

rural e apoio à pequena industria dos PED (Thirwall, 1994: 52). 

Dos PAE resultou ainda o que foi denominado de "condicionalidade política", em 

consequência da visão, segundo a qual, o sucesso dos PAE resultavam da racionalidade 

das políticas implementadas sendo que, muitas vezes, internamente, estas eram 

influenciadas por interesses instalados. Desta forma, seria necessário impor medidas que 

combatessem esses mesmos interesses e contribuíssem para o sucesso do capital 

investido.(Cassen, 1994: 59) isto é, a noção de condicionalidade política emerge como um 

instrumento privilegiado da ajuda e, simultaneamente, da gestão da dívida. 

Contudo, a condicionalidade política imposta através dos PAE, constituía um 

factor externo de perturbação e ingerência no país receptor e resultava da lógica político 

económica dos governos dos países doadores.(Morrisson, Lafay e Dessus, 1995: 199-200) 

Esta situação era tão mais gravosa quando comparada com o Plano Marshall que, 

tendo sido controlado pela então Organização Europeia de Cooperação Económica (OECE, 

actual OCDE), os doadores não ocuparam posição de domínio sobre os países receptores. 

Tal não aconteceu com os processos de ajuda aos PED, onde, apesar dos doadores falarem 

em "parceria" o facto é que estes acusavam alguma relutância em aceitarem um papel mais 

participativo dos países receptores. (Hjertholm e White, 1999: 84) 

53 Sobre esta matéria ver (Eichengreen, 1999: 268-283) 
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Claramente, a ajuda não servia, exclusivamente, os critérios do desenvolvimento, 

encontrando-se dependente das motivações dos doadores . Sabe-se, por exemplo, que 

muitas vezes, a ajuda era determinada por condições de "fidelidade" política, 

independentemente do Estado receptor carecer ou não efectivamente da ajuda ou da forma 

como esta era aplicada internamente. A afectação destas influências estendia-se às próprias 

agências internacionais que procuravam, através da ajuda, neutralizar as políticas internas 

dos PED por forma a que estas não se tornassem prejudiciais aos interesses estratégicos 

dos países ricos (Jolly, 1974: 175). 

Paralelamente, assiste-se também a um menor consenso entre os doadores sobre as 

condições de empréstimo e provisão da ajuda. Em 1980, Willy Brandt no "programme of 

survivel"55 previa uma ajuda norte/sul ao estilo Marshall com transferências massivas de 

capital, não tendo, contudo, tido apoio por parte dos outros Estados . 

Por outro lado, o mediatismo em torno dos acontecimentos dramáticos de guerra e 

fome que afligiam, particularmente, a África subsariana, promoveu, junto das opiniões 

públicas ocidentais, mobilizações que procuraram pressionar os respectivos governos no 

sentido de uma maior e mais eficaz ajuda externa. 

Porém, estas mobilizações esbarraram no posicionamento das relações externas das 

administrações de Reagen e Theatcher que se mostravam excessivamente crentes no poder 

do capital privado e nos mecanismos de mercado, sendo hostis à intervenção estatal na 

economia. Para a administração Reagen a " assistência internacional distorcia a liberdade 

de mercado e impedia o desenvolvimento do sector privado'''' (Ruttan, 1996:143 em 

Thorbecke, 1999: 37), tendo-se assistido a um claro esforço no sentido da privatização da 

ajuda. 

De salientar que os P.AE enquadram-se no processo da ajuda. 
55 Em 1983, discursando numa conferência promovida pela EADI (European Association of Development 
Research and Training Instituts), Wily Brandt (1983: 37) convidava os países de leste a adoptarem o 
"programme of survivel" invocando duas razões: solidariedade humana e a consciência da interdependência 
dos Estados. Neste discurso, Brandt recorda que, desde a sua apresentação, em 1980, o "programme for 
survivel" vinha sendo alvo de críticas pelos dois blocos leste e oeste que o consideraram o "mito", 
argumentando que as críticas eram "incorrectas na sua forma mais simples. Sabemos que as economias dos 
países industrializados entrariam em colapso sem o fornecimento das matérias primas oriundas do sul e que o 
terceiro mundo sofreria ainda mais de fome e pobreza sem a cooperação do norte" ( trad, livre de " What is 
more it is incorrect in the simplified form. We know that the economies of the industrialized world would 
collapse without the raw materials supplied by the South, and that the Third World would suffer even more 
from hunger and poverty without the cooperation of the North" ) 
56 (Trad, livre) " Economic assistance distorts the free operation of the market and impedes private sector 
development" 
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Deste modo, o grosso da ajuda foi canalizado para as Organizações Não 

Governamentais (ONGs) dos países doadores e receptores que, através de campanhas de 

sensibilização, captaram os fundos para procederem à ajuda de emergência, revelando uma 

maior capacitação para este tipo de ajuda que as agências governamentais. De referir ainda 

a importância crescente da ajuda privada, nas formas de empréstimos e investimento 

externo directo . 

Nos finais da década, face às inúmeras denuncias sobre a devastação da fome em 

várias áreas do hemisfério sul e das quais revestiu de particular importância o estudo 

efectuado pela UNICEF "Adjustment With a Human Face", o BM desenvolve um 

conjunto de políticas que contemplavam as questões da pobreza (Hjertholm and White, 

1999: 83). Deste facto nos dá conta o relatório do BM de 18 de Novembro de 1991, no 

qual se pode 1er (BM, 18-22 November 1991, in CE, Juin 1992: 29): 

"A tomada de consciência dos promotores dos PAE em considerarem seriamente os 

custos sociais do ajustamento no seguimento das numerosas reacções dos governos 

confrontados com o ajustamento, bem como das instituições internacionais 

(particularmente, a UNICEF). O ajustamento tem afectado diferentes categorias sociais e 

deforma diversa conforme a situação do país em causa e o tipo de medidas aplicadas 

Os «Relatórios sobre o Desenvolvimento no Mundo» de 1990 e 1991 do BM e do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) apresentam uma « nova 

teoria do desenvolvimento» onde os principias objectivos passam novamente a ser a 

erradicação da pobreza, desenvolvimento humano e aperfeiçoamento dos sistemas de 

governo, através de um modelo de crescimento fundado na utilização intensiva do trabalho, 

no acesso dos mais pobres aos serviços de educação, saúde e planeamento familiar e na 

promoção de acções sociais junto dos mais desfavorecidos reforçando a oferta de serviços 

mínimos. (Emmerig, 1993: cap. 17) 

Deste modo e citando Emmerig (1993: 175), " O acento posto pelo «novo 

pensamento» no desenvolvimento humano está em perfeita coerência com os objectivos da 

57 Segundo relatório da OCDE, (1993: 9) a ajuda privada cresceu cerca de 50% , tendo atingido, em 1992 
cem milhões de dólares. 
58 (Tad. livre) "La prise de conscience des promoteurs des PAS de considérer sérieusement les coût sociaux 
de l'ajustement fait suite aux nombreuses réactions des gouvernement confrontés à l'ajustement, ainsi que 
celles des institutions internationales (notamment, l'UNICEF). L'ajustement a affecté différentes catégories 
sociales et de manière différente selon la situation du pays concerné et le type de mesures appliquées." 
59 Segundo Emmerig, (1993: 174) corn esta nova teoria do desenvolvimento assiste-se à retoma das ideias 
avançadas antes e durante a década de setenta. 
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erradicação da pobreza. A principal razão pela qual se deriva de um modelo centrado nos 

factores de produção para um modelo centrado no homem está pura e simplesmente em 

que o crescimento e o desenvolvimento são cada vez mais apreendidos por aquilo que são: 

processos que aumentam o potencial dos indivíduos". 

4. Década De Noventa 

4.1. O fim da História? 

A década de noventa marca uma viragem nas relações internacionais. A queda do 

regime soviético derrubou o sistema económico de direcção central o que permitiu a 

expansão quase plena das ideias neoliberais60, ditando o triunfo da nova ortodoxia 

económica. A este propósito refere Murteira (1997: 15) que "No domínio das referências 

ideológicas, pode-se falar do «fim da História»- como faz Francis Fukuyama (1992), no 

sentido de a democracia liberal e a economia de mercado se terem tornado, definitiva e 

indiscutivelmente, os modelos únicos para o devir histórico, enquanto este parece 

encaminhar-se também definitiva e inexoravelmente para a sua realização", salientando 

que, desde a década de oitenta, deixara de fazer sentido falar-se de modelos de 

desenvolvimento, passando a considerar-se apenas as estratégias. 

De facto, até meados da década de noventa, assistiu-se ao prolongamento das 

estratégias de desenvolvimento enunciadas na década de oitenta, baseadas na abertura dos 

mercados, na redução do papel do Estado enquanto agente económico e, por inerência, nas 

privatizações. Os países desenvolvidos procuraram incentivar os países de leste e da África 

subsariana que haviam adoptado modelos de direcção central e onde se incluíam os Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), a transitarem para as economias de 

mercado. 

As maiores contribuições teóricas em torno das questões do desenvolvimento, 

assentaram nos debates sobre o papel dos Estado e do mercado no desenvolvimento e, por 

inerência, quais as instituições com maior capacitação para acelerar o processo de 

crescimento económico e do desenvolvimento socioeconómico, contribuições essas que 

ajudaram a clarificar o papel do Estado . 

60 Ofuscadas apenas pela obstinação cubana e norte coreana. 
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Este poderia actuar de várias maneiras. 1) Criando incentivos micro e macro

económicos conducentes a uma actividade económica eficaz; 2) através de infra-estruturas 

institucionais que encorajassem o investimento a longo prazo; 3) Apostando no 

desenvolvimento humano através de políticas de educação e saúde. (Thorbecke, 1999: 38). 

Nesta década cresceu o interesse pelos modelos C.G.E61 usados para simularem o 

impacto dos factores exógenos e das alterações políticas no sistema socioeconómico, 

tentando também extrair o impacto da políticas de ajustamento na distribuição do 

rendimento. Assiste-se também a um crescente interesse e divulgação das informações 

estatísticas, impulsionadas pelas exigências do BM (Thorbecke, 1999:41) 

O crescimento espectacular dos NICs, suscita o interesse em identificar, explicar e 

dimensionar as origens desse crescimento e a formular modelos com aplicabilidade 

noutras áreas do globo, nomeadamente, em Africa que vinha mantendo magros resultados 

económicos e continuava a enfrentar problemas de ajustamento. 

Em 1993, o BM publica um relatório sobre o "milagre" do leste asiático e onde 

identificava os elementos com possibilidade de adaptação a outros países. Sumariamente, 

estes elementos eram: 1) Fundações macroeconómicas saudáveis e instituições viáveis, 

responsáveis por um orçamento equilibrado, e taxas de câmbio competitivas; 2) regimes 

tecnocráticos, politicamente estáveis que transmitissem confiança e credibilidade, factores 

que se revestem de particular importância para os investidores estrangeiros; 3) orientação 

para as exportações; 4) confiança no mercado; 5) política industrial com intervenção 

governamental selectiva; 6) investimento no capital humano e físico; 7) processo de 

aquisição tecnológica compatível com a dinâmica das vantagens comparativas; 8) transição 

demográfica suave (Thorbecke, 1999: 41-43). 

Ao nível estratégico, a orientação para as exportações, foi considerada a chave da 

aquisição tecnológica através da qual se entrou num processo de aprendizagem do 

"learning by looking" ou do " learnig by doing", catalisador dos efeitos positivos no capital 

humano e de externalidades positivas para as empresas ou entre elas (Thorbecke, 1999: 

43). 

Contudo, algumas críticas começam a ser apontadas. Em 1989 Griffin (1989: 93) 

realçava já o facto de "a economia aberta, enquanto estratégia de desenvolvimento para os 

países de terceiro mundo, é mais difícil de aplicar hoje que o foi há trinta ou trinta e cinco 
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anos e com menor probabilidade de sucesso" apesar de a considerar um alternativa 

importante e, em alguns aspectos, ter constituído o pacote de políticas com maior sucesso, 

introduzido por PED. 

Se tivermos em conta que a nova ortodoxia do desenvolvimento presente no BM 

preconiza a abertura dos mercados e a redução do papel do Estado e, por inerência, o fim 

do proteccionismo, apresentando, como modelo, o desenvolvimento do leste asiático que , 

nas palavras de Emmerig (1993: 179) " oferece uma imagem mais fina, e na minha opinião 

mais realista, não só do comércio internacional mas também das intervenções dos 

governos nacionais. Ele demonstra, antes de mais a importância, para um país, de 

estabelecer um mercado nacional - mesmo que à custa de medidas proteccionistas - antes 

de se lançar no mercado mundial. Ilustra, em seguida, de forma mais concreta, o que 

significa uma intervenção governamental pró-mercado." 

Por outras palavras, no processo de desenvolvimento do leste asiático, ao contrário 

do preconizado pelo BM, o Estado teve um papel interventivo, envolveu-se num modelo 

de proteccionismo positivo, isto é, que não fomentou a estagnação económica alimentando 

empresas que doutro modo estariam condenadas, antes garantiu e alicerçou os sectores 

económicos vocacionando-os para as exportações. 

Também Murteira encontra uma explicação conjuntural para o aparente sucesso dos 

NICs e, por conseguinte, julgamos, levantando alguns problemas de adaptação quando 

elevado à condição de modelo. Diz Murteira (1997: 56), que estes ''''beneficiaram de 

elevadas taxas de poupança interna, de combinação estratégica judiciosa entre 

administrações públicas e interesses privados, ajuda externa americana, ambiente 

acolhedor para o investimento estrangeiro, reserva de mão de obra abundante, aceitando 

elevadas intensidades de trabalho e tendendo a adquirir rapidamente níveis elevados de 

qualificação", isto é, o modelo económico que se poderia daqui extrair encontrou um 

ambiente propício ao seu desenvolvimento. Este ambiente dependeu de factores endógenos 

de cariz cultural e históricos e exógenos onde podemos situar a ajuda externa. Daqui deriva 

que a aplicabilidade deste modelo carece da criação prévia do ambiente que o potencialize. 

Surgiram na década de setenta, como categoria de modelos multi-sectorais, capazes de simular uma 
economia de mercado. Ver em http:// www.pnl.gov/aisu/pubs/appc3-ot.pdf. 
62 Trad, livre de "the open economy as a strategy of development for Third World countries is more difficult 
to apply today than it was thirty or thirty-five years ago and less likely to meet with success." 
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Passet (2000: 170) considera que "os milagres ocorridos nos países hoje 

emergentes — e que os campeões do comércio livre reivindicam — só se produziram após 

uma fase inicial de investimento público e de ajuda internacional progressivamente 

substituída pelo investimento privado (sendo, por isso, esta realidade) suficiente para 

denunciar o absurdo das políticas impostas pelas instituições internacionais que 

privilegiam os equilíbrios financeiros a curto prazo em detrimento das realidades 

profundas e que insistem em exigir menos do Estado onde seria necessário um Estado 

forte, preocupado com o interesse público, capaz de conceber e realizar a criação de 

investimentos de base ". 

Por seu turno, Hobsbawn (1995: 578, em Torres, 1996: 48) vai mais longe, pondo 

em causa a fiabilidade dos modelos de desenvolvimento preconizados pela nova ortodoxia, 

ao afirmar que "a crença da economia neoclássica de que o comércio internacional sem 

restrições permitirá aos países mais pobres aproximarem-se dos ricos vai contra a 

experiência histórica e o senso comum. Uma economia mundial que alimenta 

desigualdades crescentes irá, quase inevitavelmente, gerar crises futuras. ", alertando 

para a necessidade de uma maior contenção das teorias neoclássicas e responsabilizando 

as novas tecnologias pelas "desigualdades crescentes". 

Ainda a propósito da concepção de modelos que se inscrevem na ideia da 

construção de uma sociedade global liberal, a visão sociológica de Touraine (1999: 29) 

alerta para o facto de termos passado, na realidade, "de modelos nacionais integrados para 

uma situação internacional em que as diferentes dimensões da vida económica, social e 

cultural explodiram e se separaram umas das outras " 

A partir de meados da década, a crise financeira asiática forçou um reexame sobre 

o comércio internacional e o sistema financeiro que assentava numa excessiva 

liberalização do capital e comércio e se confrontava com a anomia financeira. Nesta óptica, 

o papel do Estado volta a ser equacionado passando a aceitar-se a necessidade de 

intervenção em algumas áreas, designadamente, no fortalecimento das instituições 

financeiras e supervisionamento da actividade bancária . 

Paralelamente, começa-se a acreditar na impossibilidade de implementar o 

ajustamento necessário ao desenvolvimento dos PED sem reformas complementares que 

tivessem em conta as especificidades dos países em causa. 
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A visão ortodoxa articulada pelo BM, no início da década, argumentava ainda que 

os países que tinham implementado os pacotes de ajustamento estrutural experimentavam 

melhoras não só nas taxas de crescimento, como também noutros indicadores, insistindo 

que a implementação dos programas de ajustamento não só restauravam o equilíbrio 

macroeconómico, como também contribuíam marginalmente para o alívio da pobreza a 

curto prazo. 

Porém, os heterodoxos, mais próximos do conceito de "ajustamento com face 

humana" acusavam os métodos ortodoxos de focarem a estabilização a curto prazo sem 

verem as causas profundas do atraso estrutural que afectava estes países. Apesar de 

aceitarem a necessidade dos ajustamentos, os heterodoxos advogavam alterações 

estruturais e institucionais complementares das políticas de ajustamento por forma a 

induzirem uma transformação estrutural (industrialização, diversificação de exportações, 

capacitação do capital humano e até reformas agrárias), sem a qual o crescimento 

sustentável em África e outras regiões que enfrentam problemas idênticos, não seria 

possível. A tónica é colocada sobre a necessidade de investimento no capital humano e nas 

infra-estruturas físicas, nomeadamente na agricultura e indústria, beneficiando os pequenos 

produtores (Thorbecke, 1999:43). 

Em conclusão, os modelos de desenvolvimento neoclássicos tinham esbarrado nas 

assimetrias económicas e sociais e no já velho conceito de modernização que insistia em 

ignorar as diferenças sociais e culturais. Nesta óptica, ainda que possamos acreditar na 

possibilidade da manutenção de modelos de cariz neoclássico por todo o tempo, a " 

História" manter-se-á em aberto enquanto, pelo menos, a globalização não encontrar 

formas de superação das assimetrias nos diferentes processos de desenvolvimento e 

capacidade para interpretar e enquadrar a diversidade cultural. Como refere Cassen (1994: 

29) as exportações podem ser um instrumento do desenvolvimento; mas é o 

desenvolvimento que deve ser interpretado como um motor para as exportações, uma vez 

que a penetração bem sucedida nos mercados externos requer uma ampla destreza 

produtiva interna. 

61 



4.2. A Ajuda Externa Na Década De Noventa 

Por reflexo dos condicionalismos impostos pelas estratégias baseadas em modelos 

neoclássicos e pelo medo de que a ajuda estivesse a criar relações de dependência nos 

países pobres, a ajuda pública foi gradualmente declinando de 0,32%, em 1982 para 0,22% 

em 1997, enquanto os fluxos privados cresceram de 26% entre 1986 e 1992, para 55% do 

total da ajuda, entre 1993 e 1997. Neste período, os fluxos da ajuda externa destinaram-se, 

essencialmente, à construção de infra-estruturas sociais e de serviços (educação saúde, 

redes de água e saneamento) (Thorbecke, 1999: 44) 

Com o fim da guerra fria, as maiores alterações verificadas em torno da ajuda, 

prenderam-se com dois factos. Em primeiro lugar, os países de leste passaram da condição 

de doadores a receptores da ajuda; em segundo lugar, a motivação estratégica que tantas 

vezes tinham condicionado os doadores, obrigando-os a alimentarem regimes "amigáveis" 

com governos ditatoriais, deixou de fazer sentido. (Hjertholm e White, 1999: 84) 

Por outro lado, os modelos da democracia liberal vão-se alastrando gradualmente 

enquanto a denominada teoria de interdependência global parece não encontrar barreiras. 

Neste processo e no domínio da ajuda, fala-se cada vez mais da "condicionalidade 

política", o que, na prática, significa uma forma de pressão para que os Estados receptores 

adoptem modelos demo-liberais. Foi dado particular enfoque às questões do 

desenvolvimento humano, luta contra a corrupção, contra a pobreza e às questões do 

ambiente. 

O impacto socioeconómico da crise financeira asiática fez, também, repensar o 

papel da ajuda, tendo-se concluído que a aceitação "acrítica das regras do jogo"64 baseadas 

num sistema comercial e monetário desenhado por Bretton Woods e pelo "Washington 

consensus", já não se compatibilizava com a situação em curso. A constatação do aumento 

da pobreza em países como a Indonésia, Tailândia e mesmo Coreia do Sul, após 1987, fez 

vislumbrar a necessidade de capacitar instituições nos países receptores vulneráveis aos 

choques externos. 

63 "Exports may be an engine of development; but development should more often be seen as an engine for 
exports, for successful penetration of foreign markets requires extensive productive skill at home" 
64 Thorbecke (1999: 44 ) considera que o processo de manutenção da ajuda pode ser interpretado como um 
jogo no qual os interesses burocráticos das Organizações Internacionais e os interesses políticos dos governos 
estão longe de ser contraditórios. 
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Apesar dos parcos progressos obtidos na reestruturação do sistema financeiro 

internacional, tanto o BM como o FMI estão conscientes da necessidade de alterar as 

práticas existentes. Neste sentido, o BM assumiu a liderança na defesa do alívio da 

pobreza, do desenvolvimento e bem estar humano como objectivos primordiais do 

desenvolvimento e da ajuda externa (Thorbecke, 1999: 44-46). 

Ainda no início da década, o BM tinha proposto que os modelos de 

desenvolvimento contemplassem três objectivos para a redução da pobreza: 1) 

crescimento do trabalho intensivo; 2) desenvolvimento dos recursos humanos, 

especialmente, nas áreas da saúde e educação; 3) constituição de redes de segurança social. 

Pese embora a aceitação relativa destas medidas por parte dos decisores políticos dos PED, 

posteriormente, esta abordagem viria a ser alvo de algumas críticas. 

A partir de meados da década, iniciada pela cimeira do Rio, em 1992 e confirmada 

na declaração de Copenhaga de 1995, estabelece o princípio do ser humano como elemento 

central do processo de desenvolvimento, contemplando, deste modo, não só as questões da 

saúde, nutrição e educação, como também os direitos consagrados na Carta dos Direitos 

Humanos, das crianças, a igualdade do género, bem como a qualidade do ambiente. 

(OCDE, 1995: 2-5). 

Em 1999, Schneider (1999: 6) referia que o BM tinha negligenciado as "forças 

sociais ocultas que conduzem e mantêm o desenvolvimento pró-pobre ' , acrescentando 

que a questão da pobreza não era apenas uma matéria de ordem técnico-económica uma 

vez que enfrentava obstáculos relacionados com a distribuição do poder e recursos 

políticos, os quais não poderiam ser resolvidos com uma abordagem convencional de 

redução da pobreza. 

Deste modo, Schneider apresentou uma proposta de redução da pobreza através da 

abordagem "participação" e da qual se destacam os seguintes pontos: 

• "Empowerment" dos pobres, descrito como habilitação do pobre por forma 

a que este possa sair do seu estado de pobreza, através de meios como a 

educação, organização e "voz" bem como acesso a recursos materiais e 

financeiros; 

(Trad, livre) "Its basic weakness lies in its neglect of the underlying social forces that drive and sustain 
pro-poor development". 
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• Governação participativa, onde os pobres, através das suas próprias 

organizações, possam tomar parte das decisões públicas ou constituírem 

grupos de pressão, destacando-se, neste contexto, o papel dos média e das 

ONGs. 

• Eficiência e eficácia das tomadas de decisão para a redução da pobreza em 

termos de sustentabilidade; 

• "Capacity building" sem a qual a governação participativa não poderia ser 

uma realidade. 

Em suma, o processo de redução da pobreza passaria pela democratização do 

aparelho política e a inclusão de uma maior organização e participação da sociedade civil. 

5. Cooperação Para O Desenvolvimento: A Ajuda Externa Num Âmbito Mais 
Alargado 

Pese embora as referências históricas de ajuda internacional remontarem ao século 

XIX66, só na sequência da Segunda Guerra Mundial, com o plano Marshall, se deu início a 

um processo de ajuda que visou o desenvolvimento económico, primeiramente, dos 

Estados enfraquecidos pelos efeitos da guerra e, posteriormente, intervindo no então 

denominado Terceiro Mundo, constituído, maioritariamente, por um vasto conjunto de 

Estados emergentes dos diversos processos de descolonização, enquanto, simultaneamente, 

proliferavam teorias e estratégias de desenvolvimento. Inicialmente, pretendia-se que a 

ajuda completasse os parcos recursos financeiros dos países pobres por forma a constituir o 

capital necessário ao crescimento económico dos mesmos (Emmerij, 1993:157-161) 

(OCDE, 1999: 50) 

Desde então a ajuda ao desenvolvimento foi-se tornando um elemento estruturante 

das relações internacionais, actuando na formulação das políticas externas dos Estados, 

constituindo-se em Organizações Intergovernamentais (OIG) e agências especializadas, e 

apoiando-se na criação de Bancos internacionais e regionais criados para o efeito. 

Todavia, volvidos mais de cinquenta anos, a prevalência das assimetrias 

económicas, a evidência da existência de Estados em situação de "circulo vicioso de 

subdesenvolvimento absoluto", definida como situação crítica permanente de fornecimento 
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de abrigo, saúde, alimentação e protecção dos seus habitantes associado a um crescimento 

elevado populacional, malnutrição, analfabetismo e degradação ambiental (OCDE, 1992: 

7) (Todaro, 1994: 17), bem como a subsistência de focos populacionais a viverem em 

situação de pobreza absoluta, têm suscitado diversas críticas quanto à eficácia da ajuda, 

isto apesar de diversos relatórios da OCDE (1993; 1995; 1996)67 fazerem notar os 

progressos obtidos, em termos gerais, ainda que de forma díspar, no âmbito do 

desenvolvimento económico e humano destes países. 

5.1. Razões Da Ajuda 

Apesar de todas as declarações de solidariedade para com os mais pobres, é 

denominador comum que os Estados se regem por regras de racionalidade política, pelo 

que a sua actuação obedece, em primeiro lugar, aos seus próprios interesses. Esta 

problemática levanta a questão de se saber quais as motivações que levaram os Estados 

doadores a despenderem anualmente do seu orçamento, quantias consideráveis a fim de 

promoverem o desenvolvimento económico e social dos Estados receptores. 

A regra do discurso político dita a invocação de três diferentes tipos de razões 

(OCDE, 1996:8-9): humanitárias, de solidariedade e segurança mundial. Mas, pesando o 

discurso emanado do próprio CAD, a Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) deveria 

resultar de "uma vontade deliberada de ajuda ao desenvolvimento (e não) um simples 

subproduto de decisões comerciais"6* (OCDE, 1999: 50) A evidência é a de que os 

Estados doadores tendem a ajudar os Estados com os quais mantêm ou pretendem manter 

fortes relações. Estas relações podem ser de ordem política, económica, histórica ou 

estratégica (Cassen, 1994:205) 

66 Como o demonstra o programa de ajuda à Venezuela, em 1812 (Hjertholm and White, 1999:81) 
67 Por exemplo, o relatório da OCDE de Maio de 1996 enunciava os efeitos benéficos da APD nos principais 
indicadores de desenvolvimento humano: 

• Aumento da esperança de vida em mais de vinte anos; 
• Acesso das populações à água potável ( passando de 30% para 75%); 
• Acesso à educação ( alfabetização na ordem dos 2/3 das populações) 
• Aumento da produção e consumo alimentar a um ritmo superior a 20% 

Todavia, o mesmo relatório reconhece a existência de um sucesso relativo uma vez que "Em certos países, a 
pobreza ganha terreno e em ,muitos outros os desfavorecidos não beneficiaram desta evolução". 
68 (Trad, livre) " L'APD résulte d'une volonté délibérée d'aide au développement et n'est pas un simple sous-
produit des décisions commerciales". 
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É hoje sobejamente conhecido que o Plano Marshall bem como, na década de 

sessenta, a Aliança para o Progresso, tiveram, como objectivo político, a contenção do 

comunismo. Associado a este factor, encontrava-se a orientação geoestratégica, isto é, a 

ajuda externa, até à década de noventa, foi fortemente condicionada por considerações de 

ordem política e estratégica as quais definiam os Estados receptores da ajuda em função do 

seu posicionamento geográfico e visavam a obtenção de fídelidades políticas. 

Com o fim da guerra fria, assistiu-se a uma reorientação das motivações políticas 

presente nos condicionalismos da adopção dos princípios demo-liberais de cariz ocidental 

e que figuram nas presentes estratégias da ajuda, designadamente, implantação de 

democracias, Estado de Direito, abertura dos mercados, respeito pelos direitos humanos, 

etc. (Todaro, 1994: 540-543). 

Também os interesses económicos se instalaram na formulação das estratégias da 

ajuda de muitos dos países doadores. Estes são particularmente evidentes na ajuda ligada, 

isto é, a ajuda externa encontra-se condicionada pelo fornecimento de mercadorias e 

serviços do Estado doador para o Estado receptor e teve, em muitos casos, por objecto, o 

equilíbrio da BP do Estado doador (Meier, 1976: 358). Uma evidência das motivações 

económicas, encontra-se nas críticas do CAD (OCDE: 1992: 6) à "concorrência entre 

doadores", para a obtenção de "projectos atraentes", a qual constitui um dos maiores 

entraves à eficácia da ajuda e deriva das "inibições dos dadores motivadas por 

considerações políticas e comerciais ". 

Quanto às motivações de ordem histórica, por serem, frequentemente, associadas a 

Estados que foram potências coloniais, serão objecto de uma análise mais detalhada no 

capítulo seguinte. 

Também os países receptores consideraram a ajuda externa um suplemento às suas 

carências domésticas, mas outras razões que não exclusivamente económicas ou 

financeiras, se podem encontrar para a aceitação da ajuda. Esta serviu, politicamente, para 

a consolidação de regimes, lideranças políticas e/ou, em casos africanos, para a afirmação 

e coesão estatal (Todaro, 1994: 545). 

De referir ainda a importância e implicação das motivações de ordem ideológica, 

presentes na NOEI, as quais e como já foi referido, imputavam responsabilidades aos 

países industrializados pelo atraso estrutural das economias do Terceiro Mundo, pelo que 
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ajuda foi interpretada como um "imperativo" de ordem moral dos países industrializados 

para com o PED. 

Não podemos ignorar que ajuda, por ser interestadual, quer na sua vertente 

bilateral, quer multilateral, encontrando-se fortemente condicionada pelos interesses de 

cada Estado, implica também um carácter de reciprocidade, isto é, implica troca de 

interesses susceptíveis de serem negociados entre as partes. 

5.2. Estrutura Da Cooperação Para O Desenvolvimento 

Na década de setenta, na sequência das reivindicações dos Estados do sul, surgiu o 

conceito de cooperação para o desenvolvimento caracterizado por um conjunto de medidas 

político-económicas tomadas por um Estado doador, visando a transferência de recursos 

técnicos, financeiros e materiais para um Estado receptor, a fim de promover o seu 

desenvolvimento (Monteiro, 1997: 195) Neste processo, a ajuda internacional pública e 

privada constituiu um elemento fundamental da cooperação norte/sul com o objectivo 

último de aproximar os Estados do sul do grau de desenvolvimento económico apresentado 

pelos Estados do norte. 

A inserção do conceito de "cooperação para o desenvolvimento" provocou alguma 

desorientação em torno deste conceito e da já existente APD. Deste modo, em 1972, o 

CAD definiu a APD de um conjunto de recursos humanos, financeiros ou materiais que, 

sob a forma de donativo ou empréstimo, são transferidos para os PED, através de vários 

organismos estatais do país doador ou, de forma indirecta, através dos organismos 

multilaterais financiados pelos países doadores, nomeadamente, os Bancos regionais, 

organismos da ONU, Comissão Europeia, etc. Esta obedece a dois critérios cumulativos 

fundamentais (OCDE, 1995: 13) (Monteiro, 1997: 195) 

• tenha, por objectivo, a promoção do desenvolvimento económico e social 

dos países receptores; 

• de caracter concessionai, deverá incorporar um grau de liberdade até 25% 

dos seu total. 

A cooperação para o desenvolvimento insere-se num contexto maior que, para além 

da APD, pode incluir a ajuda não governamental e todas as transferências públicas e 

privadas. 

67 



A cooperação para o desenvolvimento tem vindo a processar-se de forma bilateral, 

isto é, controlada por um país doador ou, de forma multilateral, a qual remete para uma 

OIG ou, no seu âmbito, para uma agência especializada, o controlo e transmissão da ajuda. 

No segundo caso, embora a fonte seja controlada pelo doador, a ajuda de cada Estado 

acaba diluída no conjunto das doações dos restantes Estados. 

O Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD) da OCDE, constitui a principal 

agência multilateral sendo também o maior depositário de informação sobre a ajuda. Mas 

existem outros canais de ajuda multilateral dos quais se destacam a Associação 

Internacional do Desenvolvimento (AID) do BM, bem como um conjunto de agências 

especializadas da ONU das quais merece especial referência, o PNUD. 

Todavia, independentemente da fonte, cabe aos países doadores e receptores as 

orientações quanto ao destino da ajuda. Esta tem servido diferentes propósitos e assumido 

também formas diversas. 

5.2.1. Critérios De Fornecimento Da Ajuda 

A ajuda externa é constituída pela soma de fluxos públicos e privados, mas nem 

todas as transferências de capitais, bens ou serviços dos países desenvolvidos para os PED 

se inscrevem na ajuda ao desenvolvimento. Um dos factores que a distingue tem a ver com 

a sua própria natureza, isto é, quais os tipos de remessas que se destinam ao 

desenvolvimento e não a outro tipo de ajuda ou a uma mera transacção comercial ou 

financeira. Neste âmbito, distinguem-se quatro tipos de ajuda. 

1) Fluxos de capitais, inscritos no que se designou de ajuda financeira, distinguem-

se as seguintes categorias (De Vries, 1971: 351-353) 

• Financiamentos concessionados, públicos ou privados, incluindo 

empréstimos a juros reduzidos ; 

• Empréstimos convencionados de Bancos privados, BIRD e Bancos 

regionais para o desenvolvimento; 

• Créditos às exportações ou ao comércio financiados a países com grau de 

desenvolvimento industrial. 
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2) A ajuda de emergência ou de urgência, de carácter humanitário e de curto prazo, 

destina-se a fazer face a uma situação de calamidade pública ou, em situações de urgência, 

devendo ser praticada em momentos de catástrofe, como secas, fome etc. Este tipo de 

ajuda representa, actualmente, cerca de 7% do total da ajuda bilateral. Uma das críticas 

mais apontadas a este tipo de ajuda prende-se com a sua alegada má distribuição. Todavia, 

estas críticas não são dirigidas directamente à ajuda, mas às suas formas administrativas 

(Thirwall, 1994: 326). 

3) Muitas vezes associada à ajuda de emergência, encontramos a ajuda alimentar 

caracterizada, na sua forma simples, pelo fornecimento de alimentos aos PED, para 

poderem ser vendidos nos mercados locais e cujos fundos revertem a favor de projectos ou 

programas sectoriais de desenvolvimento. Esta é também a forma de ajuda que, pelo seu 

mediatismo, envolve a opinião pública dos países doadores. (OCDE, 1999: 56). Todavia, 

este tipo de ajuda tem encontrado inúmeros críticos que alegam que ela distorce os hábitos 

de consumo, levando as populações locais a preferirem produtos que não produzem o que, 

a médio prazo, cria efeitos negativos nas balança de pagamentos dos respectivos países 

(Little, 1982: 345). Um segundo conjunto de críticas refere que a ajuda alimentar conduz à 

mendicidade, isto é, a um estado abusivo de dependência deste tipo de ajuda (Monteiro, 

1997: 202). 

4) Finalmente, a ajuda técnica caracteriza-se pelo envio de pessoal técnico 

especializado a fim de assessorar um projecto específico ou uma determinada área de 

desenvolvimento. A cooperação técnica tem constituído a mais expressiva forma de ajuda, 

representando, na década de sessenta, 50% da ajuda pública bilateral e, mantendo, 

actualmente, uma percentagem de 25 a 30% do total da mesma (OCDE, 1999: 56). Este 

tipo de ajuda tem também sido objecto de várias críticas que consideram que a ajuda 

técnica desvaloriza os recursos humanos dos PED, é responsável pela transferência de 

tecnologias obsoletas ou, no mínimo, desadequadas, sendo também geradora de 

dependências de várias ordens. 

5.2.2. Formas De Ajuda: A Ajuda Ligada E A Ajuda Não Ligada 

A ajuda externa tem também vindo a assumir duas formas distintas: 
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A ajuda ligada, muito adoptada no âmbito da ajuda bilaterais, faz depender a ajuda 

de condições prévias e bem definidas, designadamente, o doador faz depender da sua ajuda 

o fornecimento de bens e serviços. Dada a eventualidade de aquisição dos mesmos 

produtos no mercado concorrencial a preços mais baixos, esta forma de ajuda promove, 

junto do Estado receptor, um custo adicional. A ajuda ligada implica ainda um custo 

acrescido para o país receptor sempre que, por interesses comerciais do doador, são 

criados artifícios que alteram as prioridades dos diferentes projectos a que se destina a 

ajuda, pondo, muitas vezes, em causa as estratégias de desenvolvimento que vinham sendo 

adoptadas pelo seu país receptor. Por estes factores, Meier (1976: 358) considera que a 

ajuda ligada é, essencialmente, "um mecanismo proteccionista" que reduz o real valor da 

própria ajuda. 

Por seu turno, a ajuda não ligada é a preferida dos países receptores e também a 

mais utilizada pelos canais multilaterais. Sem condicionalismos subjacentes, o Estados 

receptor é livre de utilizar a ajuda como considerar melhor. Esta é, aliás, a forma de ajuda 

recomendada pelo CAD, por considerar que, face à ajuda ligada, minimiza as distorções 

comerciais (OCDE, 1992: 145). Todavia, a não condicionalidade presente nesta forma de 

ajuda constituiu também o mote para um conjunto de críticas. Uma das críticas muito 

referenciadas prende-se com o facto da ajuda, particularmente, no período da guerra fria, 

ter servido governos corruptos e ineficientes em função de objectivos políticos e 

estratégicos. Nesta óptica, o facto de ajuda ter ficado inteiramente dependente da gestão do 

país receptor, tendo por base o princípio da não ingerência, proporcionou o desvio dos 

recursos da ajuda para áreas a que esta não estava destinada, nomeadamente e a título de 

exemplo, para fins bélicos (Thirwall, 1994: 326). 

5.2.3. Destino Da Ajuda: Programas E Projectos 

A ajuda pode ser orientada para projectos ou para programas. Quando dirigida a 

projectos, esta pode ser destinada à construção de infra-estruturas ou ao desenvolvimento 

integrado de um sector económico, mediante apresentação prévia do respectivo projecto. 

Uma das críticas mais apontadas a este tipo de ajuda, referiam que muitos dos projectos 

apresentados eram ,tecnicamente, pobres ou mal desenhados em relação aos fins a que se 

destinavam (Cassen, 1994:12; 86).Deste modo, o CAD (OCDE, 1992: 10) apontou a 
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necessidade de que a selecção dos projectos fosse compatível com os programas e 

estratégias sectoriais "bem concebidos" dos países beneficiários. 

Por outro lado, a ajuda a projectos constituía um aliciante para os países doadores 

que através da ajuda ligada, condicionavam os países receptores. Numa tentativa de 

contenção destes subterfúgios, o CAD (OCDE, 1992:12), no parágrafo 440 do Manual da 

Ajuda ao Desenvolvimento, recomendava que a ajuda dirigida a projectos não 

contemplasse infra-estruturas, sectores produtivos ou áreas onde fosse possível e mais 

apropriado o recurso a financiamentos no mercado. 

No caso da ajuda dirigida a programas, os fluxos da ajuda são orientados para uma 

estratégia integrada de desenvolvimento económico e social ou orientada apenas para um 

sector, sendo, em regra, acompanhada de negociações políticas (Cassen, 1994: 86 ). Dado 

o seu carácter mais abrangente e sempre que se destina a actividades sociais do Estado, 

designadamente, a sectores de saúde e educação, por não terem resultados imediatos, 

normalmente, é mais utilizada por organismos multilaterais. 

5.3. O Futuro Da Ajuda 

A década de noventa viria a marcar alterações no já fragilizado processo de 

cooperação norte/sul. Assiste-se a uma reorientação da ajuda para os países de leste 

enquanto os países do sul perdem poder negocial em função dos condicionalismos 

estratégicos permitindo, aos Estados Ocidentais, o alargamento da esfera de influência não 

só económica, mas também política e cultural. Escudado na forma de diálogo político, este 

pode atingir várias formas - discussão, persuasão, informação sobre eficácia política, 

suporte às reformas técnicas e condicionalidade (Krueger, 1986, in Meier, 1989:229), isto 

é, a ajuda só é prestada mediante certos acordos políticos que, implicitamente, obrigam os 

PED a adoptarem medidas de interesse para países doadores. 

Uma das grandes problemáticas que, sob a égide da abertura de mercados 

protagonizada pela OMC, se tem vindo a verificar, equaciona a conciliação entre os 

imperativos de solidariedade preconizados pelos países industrializados e a necessidade de 

proteger os seus interesses nacionais. Os Estados do norte tendem a proteger as suas 

economias de países com salários baixos e fraca protecção social, pondo em causa o 

esforço de desenvolvimento dos países sul. Foi com base nesta problemática que surgiu 
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uma proposta de Maurice Lauré visando a conciliação entre a solidariedade e o 

estabelecimento da eficácia do comércio livre. 

Lauré (in Passet, 2002: 171-172) propôs a cobrança de taxas que permitissem 

equilibrar o preço dos produtos em função dos níveis de salários incorporados e cujos 

valores reverteriam a favor de um fundo de ajuda aos países em processo de 

industrialização com o qual estes países deveriam efectuar importações dos países 

industrializados. Este processo fomentaria o emprego, uma vez que os postos de trabalho 

que se perderiam com as importações seriam compensados pelos criados no âmbito das 

exportações. Ciente, contudo, das poucas hipótese da sua propostas vir a ser aceite pelos 

países desenvolvidos, Lauré, preconiza a formação de grandes regiões do mundo, 

determinadas pela proximidade geográfica histórica, ou cultural. 

Mas ainda que propostas como a de Lauré não tenham aceitação por parte dos 

países industrializados, parece ser aqui que reside a grande problemática do mercado 

global. Como conciliar a liberalização dos mercados com as assimetrias económicas que 

ainda hoje se verificam? 

E a resposta parece remeter-nos inexoravelmente para os sistemas organizativos 

de ajuda, ainda que a sua vertente tradicional requeira ajustamentos às novas realidades. 

Em 2000, Dollar69 (2001: 110) discursando na Conferência Internacional sobre a 

Globalização, Desenvolvimento e Equidade, em Lisboa, referiu que, pese embora algumas 

melhorias verificadas na década de noventa, "temos uma má gestão do sistema de ajuda 

internacional em termos de canalizar realmente assistência para os países onde foram 

feitos progressos, em vez de pôr muito dinheiro em ambientes de má governação.'''' 

Permitimo-nos pois concluir que todas as críticas apontadas, não afectam a ajuda 

internacional no seu todo, mas encaminham-se no sentido de uma procura de 

aperfeiçoamento dos seus modelos. 

6. Conclusão 

Na segunda metade do século XX surge uma nova linha de força na história das 

relações internacionais que tendo por base o apoio ao desenvolvimento económico dos 

Estados do sul, assentou numa correlação entre a literatura recém emergente sobre o 

69 Director, Development Research Group, Banco Mundial 
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desenvolvimento, as estratégias criadas a partir dos quadros teóricos e a corrente de ajuda 

externa. 

Enquanto as teorias económicas e as orientações estratégicas assentaram, 

predominantemente, na década de cinquenta no desenvolvimento industrial, passando, na 

década de sessenta para a agricultura e, a partir da década de setenta para os problemas da 

pobreza e abertura dos mercados, poderíamos distinguir três grandes momentos do 

processo da ajuda para com os países do sul : 

1) Do "Two Gap Models", na década de sessenta, surge quase em simultâneo com 

a criação do CAD. A ajuda externa torna-se um vector estruturante da política externa dos 

Estados e organizações internacionais. Os modelos dos dois défices tentaram estimar os 

efeitos futuros de qualquer investimento por forma a saber-se a quantidade de capital 

necessário com o qual se obteria uma determinada taxa de crescimento e compará-lo com o 

potencial de poupança existente numa economia. O modelo de Chenery e Strout, 

desenvolvido a partir de um estudo efectuado para o CAD, destacar-se-ia por empregar 

uma abordagem em três fases e ter contribuído para um debate intenso em torno da questão 

da ajuda. (Hawkings, 1968 in Meier, 1989:221-222]. A ajuda deixa de ser entendida como 

um contributo esporádico de solidariedade humana, passando a elemento estruturante no 

processo de "arranque" de uma economia "subdesenvolvida" e constituindo uma 

"característicapermanente da economia internacionaV (Meier, 1976: 361) 

2) A era do "Trade Not Aid", a partir da penetração das teorias neoclássicas nos 

meios políticos e académicos, desenvolve a ideia de que, se o investimento produtivo é 

possível, o capital privado pode financia-lo (Krueger, 1986, in Meier, 1989: 229), enquanto 

o comércio externo é tido como o vector impulsionador do desenvolvimento que, 

simultaneamente, contribuiria para o bem estar social mundial (welfare). Neste contexto, a 

ajuda externa volta a ser remetida ao seu domínio de auxílio humanitário. As primeiras 

criticas à ajuda surgiram nos finais da década de sessenta com Griffin e Enos (1970) que, 

apresentando uma visão muito céptica em relação à mesma, argumentavam que se 

verificava a tendência para quanto maiores os fluxos de capitais, menores as taxas de 

crescimento dos países receptores, destacando, entre outros factores, o facto da ajuda 

70 Com base nos elementos preponderantes de cada período. Torna-se necessário ressalvar que, em termos 
históricos, as divisões bem delineadas correm sempre riscos, uma vez que parece sugerir compartimentos 
estanques. No caso, como vimos concluindo, cada período foi sempre preenchido por uma diversidade de 
pensamentos e estratégias que não pode ser ignorado. 
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pública promover a redução na poupança. (Hansen e Tarp, 1999:105). Todavia, na 

sequência da crise de oitenta, o discurso tornar-se-ia mais moderado, com os neoclássicos a 

reconhecerem que os fluxos de ajuda oficial poderiam conduzir ao aumento do bem estar 

mundial. 

3) A era do "Aid Weariness". A ajuda pública tem vindo a ser objecto de críticas e 

a acusar uma certa "fadiga" face a uma opinião pública internacional cada vez mais 

consciente, exigente e activa . Volvido quase meio século de transferências massivas de 

capitais que, sob a forma de empréstimos e doações, pretenderam dar resposta aos fortes 

desequilíbrios económicos e estimular o desenvolvimento dos Estados Sul, verifíca-se que, 

apesar de alguns países apresentarem melhorias relativas, particularmente, a Africa 

subsariana, tem vindo a revelar magros resultados, tanto no que concerne ao crescimento 

económico, quanto ao objectivo da redução da pobreza (Gabas, 1999:67). 

Numerosos estudos econométricos, bem como uma série de indicadores sobre o 
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desenvolvimento humano do PNUD, revelaram resultados medíocres da ajuda (Meir, 

1989: 233). Grande parte da ajuda destinou-se a países com um índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) muito baixo, mas os efeitos positivos não se traduziam num "movimento de 

progresso geral" (Gabas, 1999:67). Este fenómeno foi acompanhado por uma clara 

dependência face à ajuda, facto este que constituiu terreno fértil para os detractores da 

mesma, segundo os quais, a " economia da ajuda" não passara de um "circulo vicioso" 

onde os fluxos financeiros alimentavam o "endividamento, irracionalidades e o 

desperdícios" (Torres, 1998: 57). 

De facto, a ajuda deveria ser encarada como um meio transitório impulsionador 

do desenvolvimento económico e social dos novos Estados ou de suporte a um país num 

determinado momento crítico, mas, em relação à maioria dos Estados sul, passou a ser um 

meio tradicional de obtenção de rendimentos sem que, com isso em muitos Estados, 

sobretudo, africanos, se vislumbrassem melhorias significativas dos sistemas organizativos 

socioeconómicos dos Estados em causa. 

Em resultado das críticas apontadas, tem-se valorizado uma avaliação consistente 

e permanente da ajuda, entendida como um levantamento sistemático e objectivo dos 

projectos, programas ou políticas em curso. O objectivo é analisar e determinar a 

71 Meir (1989) refere, contudo, a existência de outros estudos (não especificando quais) que apontavam para 
resultados diferentes, sugerindo uma propensão marginal para a poupança positiva e que, muitos outros 
estudos, respondiam positivamente à pergunta "a ajuda funciona?" (Does aid work?) 
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relevância da implementação da ajuda, a sua eficácia e sustentabilidade, em termos de 

desenvolvimento e providenciar informações credíveis e úteis que permitam uma maior 

qualificação e melhor desempenho da mesma (Cassen, 1994: 6-13). 
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CAPITULO II 

O DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE COOPERAÇÃO 

ACP/CEE 

1. A Ressonância De Um Passado Comum 

Desde as suas origens que a União Europeia (UE), então Comunidade Económica 

Europeia (CEE), tem desenvolvido estratégias de cooperação com os Estados do Sul. Este 

empenho inicial ter-se-á prendido com forte ligação histórica que unia os Estados 

Membros CEE, na sua maioria, colonizadores aos territórios do sul que, 

progressivamente se foram tornando independentes. 

O Tratado de Roma de 1957 estabeleceu um regime comercial privilegiando os 

então territórios dependentes dos Estados Membros, ou os Estados que tivessem sido suas 

colónias, manifestando, logo no seu preâmbulo, a sua relação histórica e reflectindo os 

conceitos eurocêntricos de que as teorias da modernização nos darão particular 

testemunho ao assentarem sob o postulado de que a civilização ocidental constituiria o 

estádio cultural mais avançado, donde se observa que as diversas culturas dos restantes 

povos seriam estádios intermédios. 

No caso em concreto, o terceiro parágrafo do artigo 131° expressa esta tendência 

conceptual da seguinte forma ''''para favorecer os interesses dos habitantes desses países e 

territórios e para fomentar a sua prosperidade de modo a conduzi-los ao desenvolvimento 

económico, social e cultural a que aspiram''' (Tratado de Roma, 1957) donde se pode 

concluir a presunção de um atraso não só económico, mas também cultural e social dos 

povos em causa, em termos comparativos à desenvolvida pelas teorias da modernização 

que, estabelecendo uma relação da causalidade entre o desenvolvimento económico e os 

factores socioculturais, assentava nos seguintes pressupostos: 1) Lógica de associação 

entre o conjunto de "valores, atitudes e comportamentos" e o desenvolvimento económico; 

72 Em 1958, pelo tratado de Roma, era criada a Comunidade Económica Europeia que agrupava a França, 
Alemanha , Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. À excepção deste último, os restantes cinco Estados 
tinham sido potências coloniais e, a excepção de Alemanha e Itália que, em resultado do facto de terem sido 
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2) atribuição de uma lógica de racionalidade aos "valores, atitudes e comportamentos" 

ocidentais, o que pressupõe a tendência à generalização dos mesmos; 3) As transformações 

de ordem tecnológica só poderão ocorrer após as alterações de ordem sociocultural, 

(Figueiredo e Costa, 1982: 187-188) 

Contudo, subjacente à importância que reveste a ligação da recém criada 

comunidade com os " países e territórios ultramarinos" estão também interesses 

económicos. O artigo 131o73 do Tratado define que "a finalidade da associação é 

promover o desenvolvimento económico e social dos países e territórios e estabelecer 

relações económicas estreitas com eles e a comunidade no seu conjunto'''' (Tratado de 

Roma, 1957) donde se pode depreender que, subjacente ao interesse de manter uma relação 

estreita com os Estados emergentes do processo de descolonização existisse a necessidade 

intrínseca de satisfazer o mercado interno da CEE. 

A primeira Convenção de Associação, criada na sequência do Tratado de Roma, 

foi decidida unilateralmente pelos países signatários do mercado comum e visava a criação 

de zonas comerciais alargadas, a protecção dos fluxos tradicionais comerciais e o acesso 

privilegiado ao mercado europeu dos países e territórios em causa. Através desta 

Convenção, foi criado o primeiro Fundo Europeu de Desenvolvimento (FED)74 que visava 

promover o desenvolvimento social e económico dos países e territórios cobertos pela 

parte IV do Tratado, "por intermédio de um esforço complementar do realizado pelas 

autoridades responsáveis desses países e territórios." (Álvares, 1990: 104) (Vernier, 

1998:30-32) 

Numa clara alusão a uma possível forma de neocolonialismo, Mendes (1974: 90 

in Monteiro, 1997: 67). refere que os países que "foram obrigados a renunciar aos seus 

impérios encontraram no auxílio o instrumento mais cómodo para prolongar a sua 

influência e o seu poder. Privados dos meios de participar de maneira decisiva na 

realidade das novas potências, estes laços tradicionais ofereceram-lhes a única via 

decente para conservar a sua esfera de influência. Nesta zona restrita podem manter um 

sistema preferencial para as actividades económicas e financeiras dos seus cidadãos ou 

as potências derrotadas da II Guerra Mundial, haviam perdido o seu domínio colonial, as restantes 
mantinham ainda "territórios ultramarinos". 
73 Por revisão do Tratado de Amesterdão , que alterou a numeração do articulado, passou a ser o artigo 182° 

O FED é composto por diversos instrumentos, designadamente, as subvenções, os capitais de risco e os 
empréstimos ao sector privado. Este está sujeito a regras próprias de financiamento. Os Estados Membros 
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zonas monetárias que lhes proporcionem vantagens financeiras e comerciais 

suplementares." 

Neste óptica e se aplicarmos os mesmos termos de raciocínio à intencionalidade 

dos Estados Membros na extensão das relações bilaterais para o domínio multilateral 

permitir-nos-á concluir que tal conduziria ao alargamento da "esfera de influências" 

quebrando os proteccionismos derivado dos pactos coloniais ou possíveis ressentimentos 

dos novos Estados face ao respectivo Estado colonizadores. 

Não podemos ignorar, nesta matéria, os processos de descolonização operados, 

nomeadamente, pela França que, com a Lei Déferre, manteve sob o seu eixo as suas 

antigas colónias, (Cornevin, 1978: 326) e que fora a própria França apoiada pela Bélgica, 

na sequência das negociações do Tratado, quem havia proposto a criação de um 

instrumento que contemplasse o relacionamento entre a CEE e os seus territórios 

ultramarinos (Babarinde, 1994: 13). Deste modo, os restantes Estados comunitários 

contribuíam para o orçamento da ajuda aos territórios africanos franceses e, em 

contrapartida, obtinham a partilha do seu mercado colonial (Lecomte, 2003: 8) ( 

Clapham, 1998: 99). 

A manutenção das relações preferenciais com as ex-colónias não era sinónimo, 

contudo, de uma visão dominadora e absolutamente castradora dos interesses dos povos 

destes territórios, mas e parafraseando Brazza, (in Mappa, 1997: 194) '''apesar de todos os 

inconvenientes e dificuldades do arranque de todas as organizações há uma questão de 

interesse geral para o futuro"15 Esta definição de "interesse geral" identificava-se com o 

conceito económico de "interesse individual", isto é, com uma concepção de 

desenvolvimento extraída dos benefícios do trabalho e da actividade comercial, presente no 

período colonial (Mappa, 1997:194) e que, por inerência, se terá mantido no início da era 

pós-colonial. 

Porém, temos também que interrogar as razões que impeliram os novos Estados 

africanos a aderirem às propostas apresentadas pelas suas antigas metrópoles e, a este 

propósito, não conseguimos deixar de invocar Landes (2001: 564 ) que, referindo-se aos 

novos Estados africanos afirma que, ao entusiasmo inicial das independências, seguiu-se a 

fixam o orçamento do FED no seio do Conselho, estando, contudo, sujeitos a ratificação de cada Estado 
Membro. O FED é gerido por um comité específico. 
75 (Trad, livre) "malgré les incovénients et les difficultés des débuts de toute organisation nouvelle il y a là 
une question d'intérêt général pour l'avenir ". 
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desilusão no momento em que se aperceberam que a "liberdade não era uma porta 

automática para a felicidade e para a prosperidade''' Havia um percurso árduo a 

empreender e, para o qual, estes não davam mostras de estarem preparados . 

El-Agraa (2001: 527) alude, a este propósito, que as novas elites africanas terão 

tido a percepção das dificuldades que enfrentariam se abandonassem drasticamente as suas 

relações com a Europa, enquanto, por seu turno, a Europa mantinha uma preferência 

regional por Africa por força das suas relações económicas e históricas e pelas 

circunstâncias políticas herdadas do pós segunda Guerra Mundial. 

Segundo El-Agraa, os países emergentes africanos teriam reconhecido que o 

comércio colonial e os respectivos investimentos verificados nos então territórios 

ultramarinos tinham-se mantido por um período demasiado lato e criado raízes tão 

profundas nas suas economias internas, gerando tão grande dependência, que um corte 

drástico acarretaria graves consequências para as débeis economias dos novos Estados 

emergentes dos processos de descolonização. Apesar do legado desagradável do 

colonialismo, o acesso preferencial ao mercado europeu e a ajuda proporcionada por este, 

poderiam constituir uma alavanca ao seu desenvolvimento interno. 

Para este autor, as elites africanas teriam acreditado que esta relação de 

dependência face a Europa constituiria um primeiro estádio que iria impulsionar a 

industrialização e a diversificação da sua produção interna o que, após um período de 

aprendizagem, iria propensar a capacidade de exportações para o resto do mundo, 

descolando-os, deste modo, dessa dependência não desejável, mas necessária. 

Contudo, não devemos ignorara que as novas elites se haviam desenvolvido nas 

escolas ocidentais e que, como refere Touraine, (1999: 53) "Também não foram, como 

pensou Frantz Fanon, os colonizados mais distanciados da dominação colonial, os mais 

fortemente agarrados a outra cultura, que lançaram os movimentos de libertação 

nacional, mas sim aqueles que tinham recebido, em geral no país colonizador, instrução e 

estavam, conscientes dos seus direitos. " 

Na década de sessenta houve várias tentativas de formação organizativa em torno do pan-africanismo, das 
quais merece particular destaque o grupo de Casablanca e o Grupo de Monrovia que, tendo sido constituídos 
em 1961 foram reveladores das fracturas existentes em torno da mesma causa. Ambos porém se pautaram 
pela tentativa de encontrar uma via capaz de alcançar a reforma económica do continente sem qualquer 
sucesso. (Monteiro, 1997:101-103) 
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Verifïcava-se, no mínimo, uma forte influência cultural ocidental nas novas elites, 

provocando, ainda que inconscientemente, um forte apelo à manutenção das relações com 

a Europa e, este facto, é particularmente evidente no que concerne às elites africanas. 

No que concerne à Europa comunitária, a relação de "associação" consagrada na 

Convenção de Associação e mantida nas Convenções Yaounde, e a influência económica 

e cultural que advinha da forte ligação histórica, constituíam, em última análise, um factor 

de promoção do prestígio internacional da Comunidade, garantindo, em simultâneo, a 

manutenção da expansão das economias dos seus Estados membros, a protecção dos fluxos 

comerciais tradicionais, bem como o posicionamento geoestratégico face à crescente 

ameaça soviética. 

Devemos, contudo, aceitar que subjacente à intencionalidade comunitária, para 

além das razões políticas, históricas, económicas e estratégicas já invocadas, se encontrem 

também razões de solidariedade e altruísmo. Babarinde (1994: 15) refere que, apesar da 

"imposição" do estatuto de associação, a comunidade reiterava o desejo de "intensificar o 

desenvolvimento dos países africanos''' 

2. As Convenções Yaounde 

O espírito que presidiu à criação da Convenção de Associação foi mantido nas 

Convenções Yaounde que se lhe seguiram, tendo estas sido, contudo, fortemente 

influenciadas pelos acontecimentos e ideias mais marcantes da década de sessenta: os 

processos de independências em curso permitiram a participação activa dos representantes 

dos novos Estados na formulação dos princípios base que iriam reger o futuro das 

Convenções, num período de prosperidade sem precedentes para a Europa (os "Golden 

Sixties") e sob a batuta do quadro conceptual de desenvolvimento de Rostow, donde a base 

da ajuda europeia deveria incidir, essencialmente, sobre a industrialização e infra-

estruturas do Terceiro Mundo (Club de Bruxelles, 1995: 1.1) 

Assim, Yaounde I, assinada em 1963, foi negociada entre a CEE e um grupo de 

dezoito Estados Africanos e Malagache Associados (EAMA), para uma vigência de cinco 

anos. O novo acordo cobriu simultaneamente as trocas comerciais, ajuda financeira e 

técnica, tendo-se estabelecido instituições conjuntas ao nível ministerial e parlamentar. 

77 "The EC reiterated its desire to enhance the development of the African countries" 
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Com Yaounde I, entrou em vigor o segundo FED, o principal instrumento financeiro da 

Convenção, que visava assegurar o desenvolvimento através da diversificação do sector 

produtivo (Babarinde, 1994: 15). 

A 29 de Junho de 1969, foi assinada a segunda Convenção Youndé, que renovou 

os acordos anteriores e criou o terceiro FED. Esta Convenção foi marcada pela discussão 

sobre o acesso ao mercado comunitário dos produtos cobertos pela Política Agrícola 

Comum (PAC) e excluídos do regime de livre troca previsto na Convenção de Associação, 

tendo as negociações se saldado pela concessão, por parte da Comunidade, de um regime 

mais favorável que o aplicado a países terceiros, para estes produtos. Nesta Convenção 

foram ainda criadas novas estruturas e mecanismos políticos, nomeadamente, um Conselho 

Consultivo, Conferência Parlamentar e Tribunal de Arbitragem (Afonso, Fernandes e 

Balhança, Set 1998: 4). 

3. As Convenções De Lomé: O Espírito Da Parceria 

A década de setenta iria provocar alterações significativas nas relações EAMA/CE. 

O quadro das relações internacionais foi marcado pela crise petrolífera de 1973 que afectou 

particularmente a Europa Ocidental e pela ascendência política dos Estados do sul que, no 

contexto da guerra fria, haviam assumido maior protagonismo e consequente debate 

ideológico sobre a NOEI. Internamente, assistiu-se ao alargamento da CEE, com a adesão 

do Reino Unido, Irlanda e Dinamarca. 

A adesão do Reino Unido (RU) à CEE estimulou a necessidade de estabelecer um 

quadro de relações comerciais com as suas ex-colónias e, consequentemente, promoveu a 

adopção de novas políticas comunitárias. 

Inerente à alteração de políticas da comunidade, encontra-se a reacção dos países da 

Commonwealth ao Protocolo 22 onde eram propostas diferentes formas de associação ou 

acordos comerciais78 com estes países e cujos termos foram, por estes, considerados uma 

forma de neocolonialismo79, violadora da sua soberania, bem como do princípio da 

O Protocolo 22, anexo ao Tratado de adesão do Reino Unido (1973) convidava os Estados africanos das 
Caraíbas ou Pacífico membros da Commonwealth, a negociarem com a CEE acordos de associação (os 
associáveis) ou, no caso dos Estados do continente asiático, ( os não associáveis: índia, Bangladesh) acordos 
separados (Adeluta, 2000 in Lecomte, 2003: :9- 11) 
79 Não deixa de ser curioso que, associado a este diferendo se encontre uma questão conceptual. Em inglês a 
palavra "associação" assume uma conotação próxima de "subordinação". A designação foi mantida para 
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reciprocidade prevista pelo GATT (Lecomte, 2003: 11). Consequentemente, em Abril de 

1972, os Estados EAMA, anunciavam a intenção de se juntarem aos países da 

Commonwealth nas negociações com a CEE, formando o grupo de Africa, Caraíbas e 

Pacífico (ACP)80. Em Maio de 1973, o grupo anunciava a vontade de encetar negociações 

entre os dois blocos que conduzissem a um tipo de acordo inteiramente novo (Babarinde, 

1994: 17-19). Assim, a CEE viu-se confrontada com a necessidade de negociar com a 

quase totalidade dos Estados subsarianos, liderados pelos países anglófonos, ao invés do 

pequeno grupo de Estados, fortemente, dependentes da França presentes nas Convenções 

Yaounde. Acresce ainda que a crise petrolífera de 1973 proporcionara a países 

exportadores de petróleo, como a Nigéria, um grande poder negocial (Clapham, 1998: 99) 

Neste quadro, os Estados CEE e, particularmente, a França e Bélgica, procuram 

incentivar uma maior aproximação ao grupo ACP, através de políticas comerciais e de 

assistência, dentro do espírito, proposto no seio das Nações Unidas, da NOEI e cujo 

objectivo era o da formulação de relações políticas e económicas internacionais. (DENT, 

1997:217) 

A este propósito El-Agraa (2001: 528-530) identifica o novo posicionamento 

comunitário com a consciencialização, provocada pela crise petrolífera, da necessidade 

europeia de manter uma relação com África baseada não apenas no relacionamento 

histórico e de proximidade, mas também por "uma rede de interesses económicos''' que 

garantissem o fornecimento de produtos base para a indústria europeia. Todavia, em 

termos de conteúdo, área de aplicação, (Africa e alguns países do Caribe e Pacífico), bem 

como em termos formais (acordo contratual a termo, negociado entre partes iguais, cujo 

conteúdo definia os termos e condições da cooperação para o desenvolvimento) ter-se-á 

mantido a mesma estrutura legada pelas Convenções anteriores. 

Segundo El-Agraa, nas três primeiras Convenções, o modelo de desenvolvimento 

escolhido baseado na "proximidade geográfica e complementaridade económica'' (Liester, 

1988, in El-Agraa, 2001: 528), não tinha verdadeiramente sido aplicado pelas autoridades 

definir as relações entre a comunidade e os países e territórios ultramarinos (PTU) ainda dependentes de 
Estados membros da CEE (Vernier, 1998:33) 
80 O grupo ACP, inicialmente formado por quarenta e seis Estados de África Caribe e Pacífico, constituiu-se, 
formalmente, em Junho de 1975, após a assinatura do acordo de Georgetown. Subjacente à criação deste 
grupo terá estado a partilha de interesses comuns, como o do açúcar e, principalmente, a intenção dos países 
do Caribe e Pacífico de aproveitarem o considerável poder negocial que Africa detinha face à CEE (ECDPM, 
Dez 2001: 3) (Lecompte, Out. 2001: 11-Box 2) 
81 (Trad, livre) " by a network of economic interests" 
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de Bruxelas. Contudo, elas definiam já as linhas estruturantes que haveriam de atravessar 

as Convenções de Lomé. 

Na década de setenta, as motivações comunitárias encontravam-se mais explicitas, 

facto reconhecido no memorando Pisani, (CEC,1982:12 in El-Agraa, 2001: 529) ) onde 

abertamente eram identificadas as motivações comunitárias com o «poder mercantil e 

político», cujo objectivo fundamental era o da criação de um sistema de relações 

internacionais estável, bem regulamentado e "assertivo" (predicable). 

Mas o choque petrolífero tinha também produzido uma espécie de 

consciencialização nos Estados sul da dependência dos Estados industrializados face aos 

produtos base do Terceiro Mundo e este facto traduziu-se num factor de poder para este 

conjunto de países que dispunham agora da oportunidade negocial no sentido da obtenção 

de algumas vantagens económicas. Como refere Raghavan (in Club de Bruxelles, 1995: 

1.2), "os países do sul foram progressivamente dando-se conta de que, apesar de todos os 

esforços e qualquer que fosse o «tratamento especial» outorgado em princípio, eles não se 

desenvolveriam sem modificar as assimetrias das relações comerciais". Nesta base, as 

novas negociações iriam marcar o maior posicionamento dos países ACP que, de acordo 

com o convencionado no seio CNUCED, tentaria impor um tratamento especial nas 

relações comerciais que se identificasse com Sistema de Preferências Generalizada (SPG) 

A este propósito, Frich (1998: 56) refere que "a organização das relações de Lomé 

com um grupo de países que se exprimia a uma só voz, face à comunidade, conferiu a este 

grupo um poder negocial sem precedentes e contribuiu para a crença na existência de um 

equilíbrio político nas relações norte/sul" 

Em suma e como refere Babarind (1994: 4) a transformação da relação de 

associação em parceria foi, essencialmente, "um reflexo da mudança de entendimento da 

economia política internacional e das relações globais'''' 

82 (Trad, livre) Les pays du Sud se sont progressivement rendu compte que, malgré tous leurs efforts et quel 
que soit le « traitement particulier » octroyé en principe, ils ne se développeraient pas sans modifier la 
dissymétrie des relations économique 
83 A ideia do estabelecimento do SPG foi apresentado, pela primeira vez, em 1963 na reunião do GATT, em 
Genebra, tendo-se tornado, a partir da segunda sessão da CNUCED, em Nova Deli, em 1968, uma das suas 
principais bandeiras (Alvares, 1990: 26) 
84 (Trad, livre) " L'organisation des relations de Lomé avec un groupe de pays qui s'exprimait vis-à-vis de la 
Communauté par une seule voix, conférait a ce groupe un poids de négociation (bargaining power) inconnu 
jusque là et contribuait à créer de ce fait un équilibre politique dans ces relations nort-sud." 
85 (Trad, livre) "The move by the EC to change the then existing relationship from association to partnership 
was, in essence, a reflection of a changed understanding of the international political economy and global 
relations." 
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3.1 - Estrutura Das Convenções 

As Convenções Lomé retomaram um conjunto de instrumentos consagrados já nas 

convenções Yaounde, foram revistas quinquenalmente, mas, cada uma delas, constituiu 

um marco no reforço da cooperação entre os dois blocos. 

As quatro Convenções Lomé assentam nos seguintes princípios base - não 

ingerência, respeito pela soberania dos parceiros, diálogo permanente, e assentaram em 

quatro elementos principais ( BFE, Nov/Dez 1990: VII): 

• Segurança jurídica em resultado de um acordo celebrado livremente entre 

parceiros; 

• Exclusão de qualquer discriminação económica ou ideológica, tendo em 

atenção os problemas dos países menos desenvolvidos, enclaves ou 

insulares; 

• Cooperação baseada no diálogo político através de instituições comuns: 

Conselho de ministros ACP/CE, Comité de Embaixadores e Assembleia 

Paritária; 

• Abordagem global, cobrindo todas as formas de ajuda ao 

desenvolvimento. 

O sistema de cooperação ACP/CEE, teve como característica fundamental a 

inserção e evolução gradual das relações político-económicas desde Yaounde até Lomé IV 

que, resumidamente, incidiram sobre três pontos (Gabas, 1997: 41-44): 

• comercial, da competência autónoma da comunidade. A partir de Lomé I 

foi criado um dispositivo que garantia o acesso mais alargado e mais 

concreto dos produtos ACP ao mercado comunitário, através de um sistema 

de preferências tarifárias, em consonância com o princípio da não 

reciprocidade8 . Esta sistema prevaleceu até aos primeiros anos da 

Convenção Lomé IV; 

• sectorial e temático, cobrindo um certo número de domínios e instrumentos 

repartidos pelas disposições conjuntas das Convenções. Este ponto deve ser 

reagrupada em torno de dois eixos fundamentais: a cooperação económica 
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que incide sobre os três sectores económicos (primário, secundário e 

terciário87) e um conjunto temático que tem, como factor comum, o 

desenvolvimento «durável» assente na demografia, cooperação cultural e 

social, luta contra a pobreza e, mais recentemente, o ambiente. 

• financeiro, cujo sistema se funda a partir de um núcleo duro (financiamento 

de programas gerais ou sectoriais bem como de projectos de investimento 

público e acções de assistência técnica) sustentado por um instrumento 

financeiro essencial, o FED; 

Os recursos do FED são geridos pela Comissão que responde perante o Conselho e 

Parlamento88. Por outro lado, cada FED encontra-se, por princípio, ligado à execução da 

respectiva Convenção, mas o seu ciclo de programação ultrapassou sempre largamente o 

período de vigência da Convenção em causa . 

Às três primeiras Convenções Lomé corresponderam, respectivamente o 4o, 5o e 6o 

FED, cujos montantes serão apresentados na seguinte tabela 

86 De notar que o regime comercial das convenções de associação e Yaounde eram baseados no princípio da 
reciprocidade e não discriminação, uma contrapartida dos países Yaounde pela assistência financeira dos 
FED (Lecomte, 2003: 8) 
87 Este último surgirá com maior incidência na Convenção Lomé IV, como veremos. 
88 Não se inscrevendo no orçamento da CEE. 
89 De acordo com o capítulo V, secção I da Convenção, art0 284 n° 2, os saldos dos fundos que não tenham 
sido aplicados ou desembolsados no final do último ano do protocolo financeiro, deveriam ser utilizados até 
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Tabela n° 1 
PROTOCOLOS FINANCEIROS SOBRE O 4o, 5o, 6o FED 

Em milhões de Ecus 

Convenção Lomé I Loméll Lomé III [ 

(Total) (3483) (5428) (8855) 

FED: 3093 4743 7755 

- subvenções 2174 2977 4920 

- empréstimos esp. 446 525 600 

- capitais de risco 96 274 600 

-STABEX 377 685 1220 

-SYSMIN - 282 415 

BEI empréstimos sob 

recursos próprios 390 685 1100 

Fonte: CCE, Julho 1989 

O envelope global da ajuda apresentava a seguinte distribuição: 

• Ajuda Programada90 (65% do total do FED) composta por: 

Subvenções ( a maior fatia da ajuda financeira) 

Empréstimos especiais (com duração de 40 anos e juros de 1 a 

0,5%91) 

• Ajuda não Programada92 ( aproximadamente 35% do volume total da ajuda): 

- Estabilização das receitas de produtos agrícolas (STABEX ); 

Facilidades de financiamento especial para produtos mineiros 

(SYSMIN) 

Ajuda de emergência 

Capitais de risco (geridos pelo BEI) 

se esgotarem "em condições iguais às previstas na presente Convenção", isto é, o saldo daí resultante, 
mantém-se vinculado aos termos da Convenção a que diga respeito. 
90 Recursos atribuídos com base num critério geográfico a um país ou região através dos programas 
indicativos (ECDPM, Dez 2001: 7) 
91 conforme o grau de desenvolvimento do Estado ACP 
92 recursos atribuídos para fins específicos, nomeadamente, a ajuda de emergência, SYSMIN, STABEX e, 
em Lomé IV, ao ajustamento estrutural (ECDPM, Dez 2001: 7) 
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Bonificações de juros dos empréstimos consentidos pelo BEI a partir 

de seus recursos próprios94 

O sistema de ajuda previsto nas Convenções Lomé distinguia-se ainda pela sua 

abordagem ao nível da sua relação com outros doadores com objectivos similares, através 

de um sistema de cofínanciamento de projectos, tendo em vista uma melhor coordenação 

da ajuda. 

Em relação aos receptores, o sistema de ajuda intervém em dois níveis distintos: ao 

nível nacional, após elaboração de um Programa Indicativo Nacional (PIN) e a nível 

regional, onde os países ACP são convidados a subagruparem-se em função das diferentes 

áreas geográficas ou culturais95 tendo, para o efeito, de apresentarem um Programa 

Indicativo Regional (PIR) (CE, Jan 1995: 8) 

Por outro lado, o sistema Lomé caracterizou-se por uma dinâmica de parceria. Esta 

parceria encontrava aplicação ao nível político através das instituições conjuntas das 

sucessivas Convenções, bem como de órgãos encarregues da sua aplicação, quer no plano 

administrativo, quer no plano financeiro. O aparelho administrativo encarregue da 

execução dos sucessivos acordos era constituído pelo gestor principal96, gestor nacional97, 

chefe de delegação e Comissão (Vernier, 1998:45). 

3.1.1. Lomé I 

A primeira Convenção Lomé,99 assinada a 28/05/1975, foi deste modo, 

essencialmente, um acordo de cooperação económica. Os novos Estados agora agrupados 

em ACP, abandonaram o estatuto de "associação" previsto pelo tratado de Roma, passando 

a estabelecer-se uma relação de "parceria entre iguais" assente em compromissos de longo 

prazo para atingirem objectivos comuns, afastando-se, deste modo, dos princípios que se 

93 acrónimo francês de "STABilization des recettes d'Exportation" (Aielo, 1999) 
94 A ajuda financeira gerada pelo BEI é, assim, composta pelos empréstimos sobre seus recursos próprios e 
pelos capitais de risco sobre recursos do FED. Os empréstimos sobre recursos próprios poderiam também 
beneficiar de bonificações de juros financiados pelo FED ( CE, Julho 1989: 22) 
95 Das sete sub-regiões, os PALOP também auferem de um programa especial, sendo que, neste caso, os 
cinco países em questão foram subagrupados em função das suas relações culturais e históricas. 
96 nomeado pela comissão responsável pela gestão dos recursos do FED, segundo a IV Convenção Lomé (art° 
311) 
97 designado pelo governo do Estado ACP ( art0 312-314) 
98 ou, simplesmente, delegado, é um representante da Comissão com o reconhecimento do Estado ACP (art° 
316-318) 
99 Entre os nove Estados membros CEE e quarenta e seis ACP. 
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fundavam nos "traços de deferência imperial e de dependência''' (Dent, 1997: 217) 

presentes na Convenção de Associação e mantidos nas Convenções Yaounde. 

Os países ACP assumiram a gestão dos recursos Lomé enquanto que à CEE coube 

apenas um papel de apoio, adoptando uma posição de neutralidade em relação às questões 

políticas. A CEE manifestava, deste modo, a sua intenção de respeitar a soberania dos 

Estados ACP (ECDPM: Dez.2001) 

A Convenção de Lomé I não se limitou à ajuda financeira, cobrindo aspectos da 

cooperação comercial e industrial entre os Estados Membros da CEE e os Estados ACP. 

Dois pontos fortes marcaram esta Convenção: 

Em primeiro lugar, o livre acesso ao mercado comunitário de 99,6% das 

exportações dos países ACP; (Cornevin, 1978: 302) 

Em segundo lugar, foi introduzido o mecanismo financeiro STABEX que visava 

ajudar a estabilizar as receitas de exportação de um vasto leque de produtos agrícolas 

(Babarinde, 1994: 22) direccionando-se, particularmente, para os países mais 

dependentes, em termos de exportação, destes produtos.100 Através do STABEX, era 

possível transferir verbas para os países ACP por forma a que estes pudessem reagir aos 

efeitos negativos provocados pelas flutuações dos preços dos produtos, por si, cobertos. 

Contudo, o STABEX não respondia verdadeiramente às exigências formuladas em 

1974 pelos 114 países não alinhados que reclamavam uma indexação dos preços dos 

produtos primários aos produtos manufacturados.(DENT, 1997: 220) 

Verificava-se também que crise petrolífera e consequente inflação mundial de 1974 

havia tocado duramente os PED e, em particular, a África negra. As taxas de juros tinham 

subido de 5% em 1974, para 13% em 1976, enquanto as provisões do FED tinham descido 

consideravelmente, agravado pelo facto de parte substancial dos recursos do FED terem 

sido absorvidos pela inflação (Cornevin, 1978: 326). 

Apesar dos parcos resultados obtidos em termos económicos, politicamente, pode-

se dizer que a Convenção de Lomé I abriu a possibilidade de mudança de visão dos países 

industrializados e ricos. Assim, em 1975, na sétima Assembleia da ONU, os EUA 

Por exemplo, 95% das receitas de exportações do Uganda provinham do café (Babarinde, 1994:22) 
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aceitaram participar numa negociação sobre a NOEI assim como na Conferência sobre 

Cooperação Económica Internacional proposta pelo então presidente francês Giscard 

D'Éstaing. Esta conferência teve lugar em Paris tendo a CEE sido representada por um 

membro (Cornevin, 1978: 302). 

3.1.2. Lomé II 

Lomé II, assinado em 1979, caracterizou-se por alguns aspectos inovadores, dos 

quais se destacaram ( Babarinde, 1994: 124-126) (CCE, Julho 1989: 20): 

• Introdução do sistema de estabilização de receitas de exportação dos 

produtos minerais101 (SYSM1N). A ajuda através do SYSMIN aplicar-se-ia 

sempre que houvesse uma baixa de produção na ordem dos 10% ou em 

casos de deficiência do sector não resultantes de negligência do país 

produtor. Previa ainda ajuda técnica e financeira aos países produtores de 

minérios; 

• Encorajamento ao aumento do investimento privado, previsto nos artigos 

60 a 64 da Convenção; 

• O artigo 155 previa ajuda suplementar aos países menos desenvolvidos, 

exíguos, ilhas e Estados sem litoral; 

• Previa a criação de Centro Técnico para a Cooperação Agrícola (CTCA) 

• Foi introduzido também um programa especial de luta contra a SIDA, 

englobando, para além da ajuda financeira, assistência técnica e científica, 

em consonância com os objectivos da Organização Mundial e Saúde 

(OMS). 

Na década de oitenta, a CEE iria progressivamente tentar imprimir um cunho 

político à cooperação com os Estados ACP, afastando-se, ainda que de forma ténue, da 

tradicional neutralidade política que caracterizara a ajuda externa no período da guerra fria. 

A este facto não é alheia a proliferação das ditaduras políticas nos Estados pobres do sul, 

os conflitos armados que assolavam, sobretudo, os países africanos e a constatação da 

101 Foram abrangidos por este sistema, o cobre, cobalto, fosfatos, manganês, estanho, bauxite, pirites de ferro 
e minério de ferro aglomerado. (Monteiro, 1997: 144-145) 
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situação de depauperação em que se encontravam as populações destes países.(ECDPM, 

Dez 2001) 

Segundo Frisch (1998: 56-57) a neutralidade política da CEE, num contexto de 

guerra fria, fora uma opção política da própria comunidade que permitiu a manutenção das 

relações com Estados ACP, independentemente das suas escolhas políticas, ideológicas e 

económicas. Esta neutralidade política permitiu, por exemplo, que Angola, após difícil 

debate interno, fizesse a sua primeira aproximação ao ocidente com a sua adesão ao grupo 

ACP, tendo-se tornado signatária da Convenção Lomé III, em Abril de 1985. 

Porém, ainda segundo este autor, o facto da CEE se vir mantendo à margem dos 

problemas internos destes Estados, ignorando os abusos de poder com graves violações 

dos direitos humanos operados na maioria destes países, tornava a CEF «cúmplice de 

assassinos». 

Nas primeiras negociações para a Convenção Lomé III, a Comissão Europeia 

tentou introduzir uma cláusula sobre os direitos humanos tendo então encontrado uma forte 

resistência por parte de alguns Estados que consideraram a referida cláusula contraditória 

com o princípio da soberania. Contudo, esta acabaria por ser referida no preâmbulo da 

Convenção. (Babarinde, 1994:28) 

3.1.3. Lomé III 

Em Lomé III, assinado a 8 de Dezembro de 1985, notou-se um acentuar das 

preocupações em torno das questões da segurança e auto-suficiência alimentar expressas 

não só na maior ênfase dada ao desenvolvimento rural, mas também no apoio às 
• 107 

microrealizações e ajuda a refugiados, de acordo com os princípios base definidos na 

própria Convenção de auto-desenvolvimento fundado nos valores e recursos locais 

(Cartou, Clergerie, Gruber e Rambaud, 2000: 625). 

Foi dada especial relevância à fase de programação da ajuda que deveria favorecer 

o diálogo sobre as políticas de desenvolvimento a encetar, tendo em atenção três objectivos 

fundamentais (Club de Bruxelles, 1995: 1.5): 

As microrealizações visavam responder às necessidades expressas pelas comunidades locais de obtenção 
de meios, através do FED, com os quais essas comunidades pudessem participar no desenvolvimento 
económico e cultural (CCE, Julho 1989: 25) 
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• Permitir que a comunidade tivesse maior noção das prioridades de desenvolvimento 

de cada Estado ACP; 

• Identificar os sectores onde a ajuda deveria incidir; 

• Procurar os meios mais adequados que conduzissem a uma maximização da ajuda 

europeia. 

A partir de 1987, é dada particular ênfase à problemática da dívida externa que 

afectava os países africanos. Neste contexto, a Africa subsariana beneficiou, no âmbito da 

ajuda programada especial de dívida, de programas de importação, por decisão do conselho 

da CEE de 19 de Dezembro de 1987 e em consonância com o art° 188 da Convenção. A 

comissão exprimia, deste modo, o seu desejo de fazer face aos constrangimentos 

provocados pela dívida externa em muitos países africanos membros do grupo103. 

Todavia, eram exigidos alguns requisitos aos países candidatos aos programas de 

importação (CCE, 1993: 5 ): 

1. que fossem pobres e pudessem beneficiar da Ajuda Internacional ao 

Desenvolvimento (AID), 

2. cuja dívida comprometesse seriamente a sua capacidade de importação e 

3. que se tivessem comprometido a desenvolver esforços no sentido de 

procederem a ajustamentos nas suas economias, tendo já tomado algumas 

medidas nesse sentido. 

De notar que o terceiro requisito associava-se, ainda que de forma marginal, aos PAE 

iniciados pelo BM e FMI, em 1983 (Club de Bruxelles, 1995:1.5). 

Para o efeito, foram disponibilizados 300 milhões de Ecus do fundo adicional de 

reserva à ajuda programada e 100 milhões por decisão do Conselho. Dependendo do 

"entendimento" e "natureza" dos esforços de ajustamento empreendidos pelos Estados em 

questão104, estes poderiam adoptar um de dois tipos de programas ( CCE, 1993: 9-12): 

• Programas Gerais de Importação (PGI), isto é, facilidades que poderiam ser 

utilizadas para todos os tipos de importação à excepção dos formalmente 

excluídos (lista negativa); 

Os programas de importação permitiam aos países candidatos, a obtenção rápida dos meios necessários 
ao financiamento das suas importações. 
104 Condicionalidade que encontrava relação com o PAE em curso no país candidato 
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• Programas Sectoriais de Importação (PSI), os quais assumiam duas formas: 1) 

Fornecimento de mercadorias importadas; 2) Facilidades que permitiam 

efectuar as importações necessárias através do sector privado. 

Ainda no âmbito da problemática da dívida, a resolução de Arusha de 1987 

assinalava a necessidade da ajuda ser efectuada através do encorajamento ao investimento 

privado e que, nos casos mais críticos, se procedesse à anulação da dívida ou à 

amortização das condições de juros, apelando ainda a uma maior compreensão por parte do 

FMI no que se referia ao ajustamento estrutural. Neste sentido e já no decurso das 

negociações Lomé IV, em 1989, os Estados membros acordaram a necessidade de reforçar 

o processo de coordenação comunitária por forma a promover uma maior aproximação e 

coerência de diálogo entre os Estados ÀCP e as instituições de Bretton Woods (CCE, 

1989:41). 

4. A Década De Noventa: Os Sopros Da Mudança 

A precipitação dos acontecimentos, no início da década de noventa viriam a 

produzir alterações significativas nas relações ACP/CEE. O contexto internacional seria 

marcado pela queda do regime comunista no bloco leste e, por inerência, as pressões 

produzidas pelo clima da guerra fria deixaram de fazer sentido. 

Por outro lado, as negociações do Uruguai Round culminaram com a criação da 

OMC cujas novas regras de comércio internacional colidiam com algumas disposições 

comerciais de Lomé1 5. 

Nesta década, o rápido avanço tecnológico, a liberalização dos mercados e a 

proliferação de novos sistemas organizativos de controlo da produção iriam deixar os 

Estados ACP, na sua maioria, com graves problemas de inserção no mercado mundial em 

virtude das suas vantagens comparativas se encontrarem bastante limitadas.(Gakunu, 

1998:237-238) 

l05No decurso das negociações Uruguai Round , a despeito dos protocolos sobre as bananas, os PED não 
membros do grupo ACP produtores de banana, apoiados pelos EUA, levantaram o problema do sistema de 
preferências no âmbito das Convenções Lomé, tendo sido posta em causa a sua legitimidade quanto às suas 
próprias regras. Esta contestação apoiava-se nos seguintes argumentos: a) A convenção é não recíproca pelo 
que se torna excepcional em relação às regras de livre cambio previstas no GATT; b) a convenção é 
discriminatória, isto é, estabelece regimes diferenciados para os PED consoante estes pertençam ou não ao 
grupo ACP. Assim sendo, este conjunto de Estados reclamaram a extensão dos regimes especiais de 
preferências aos restantes PED. (Hewitt, 1998: 162) 
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Internamente, o Tratado de Maastricht consagrou a União Europeia e introduziu, 

pela primeira vez, um quadro de disposições sobre a política de Cooperação para o 

Desenvolvimento (Art° 130u a 130y do Tratado) estabelecendo, deste modo, uma 

"coordenação e complementaridade" entre as políticas de ajuda ao desenvolvimento 

comunitárias e as nacionais dos seus Estados membros, bem como uma maior coerência 

entre os objectivos da cooperação para o desenvolvimento e outras políticas comuns, 

particularmente, as políticas comunitárias agrícolas e comerciais (CE, Dez 1996: 2). 

Assistiu-se também ao alargamento da EU, em 1995, com a adesão de Áustria, Suécia e 

Finlândia. 

As negociações Lomé IV, encetadas ainda na década de oitenta, iriam reflectir os 

efeitos desta viragem, duma forma mais marcante, na sua revisão, em 1995. Apesar da 

continuidade caracterizar o espírito das sucessivas Convenções Lomé, a Quarta Convenção 

acusou uma alteração considerável no que concerne à "natureza"106 da cooperação ACP-

EU, até então eminentemente económica, ao revelar duas vertentes: a crescente 

"politização" da cooperação ACP-EU e as preocupações em torno da problemática da 

liberalização dos mercados de acordo com as novas regras preconizadas na recém criada 

OMC (ECDPM, Dez 2001: 3). 

4.1 Estrutura De Lomé IV 

A imagem das convenções anteriores, Lomé IV, assenta em dois postulados: 

igualdade de parceria e respeito pela soberania de cada Estado (art° 2) o que confere 

autonomia dos Estados ACP na determinação dos princípios, estratégias e modelos de 

desenvolvimento a aplicarem nas suas economias e sociedades (art0 3), subdividindo-se 

em quatro áreas fundamentais: comercial, financeira, sectorial e temático e ainda 

institucional e política. 

Esta Convenção entrou em vigor em 1991 e foi marcada por aspectos múltiplos que 

a distinguiram das suas antecessoras, a saber: 

• Em primeiro lugar, a sua vigência foi de dez anos, com uma revisão prevista 

para 1995 (art° 366 n°l); 

A cooperação ACP-CEE fora essencialmente de cariz económica e fortemente condicionada pelas 
questões geopolíticas e de segurança. 
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Definiu, como prioridades, a luta contra a pobreza, melhoramento dos 

serviços de saúde e educação, de acordo com o conceito de 

desenvolvimento "centrado no homem" (art0 5o n°l) e "enraizado na cultura 

de cada povo" (art0 13°) 

Promoveu a cooperação descentralizada, incentivando, deste modo, uma 

maior participação dos agentes locais no desenvolvimento, embora no 

respeito pelo " papel e as prerrogativas dos poderes públicos dos Estados 
1 07 

ACP" (art° 20 em conformidade com os artigos 2, 3 e 13). 
Inseriu um título dedicado à protecção do ambiente visando proteger e 

valorizar o ambiente e os recursos naturais dos países ACP, a luta contra a 

desertificação e o restabelecimento dos equilíbrios ecológicos (artigos 33-

41) (BFE, Nov/Dez 1990:XV) 

Tendo em atenção a dimensão cultural e social de cada Estado, visou a 

promoção das identidades culturais e do diálogo intercultural (artigos 142-

144) e, no domínio social, promoveu acções de valorização dos recursos 

humanos (artigos 150-155), através de um conjunto acções a levar a cabo. 

Deste conjunto de acções destacavam-se a melhoria das condições e do 

papel das mulheres e jovens no processo de desenvolvimento, promoção do 

emprego e da formação profissional, equilíbrio entre a demografia e os 

outros recursos (BFE, Nov/Dez 1990: XX) 

Em termos económicos, deu particular ênfase à globalização económica, 

preconizando o crescimento dos mercados regionais com vista à " promoção 

de uma ordem económica internacional mais justa e mais equilibrada" (art0 

7) 

Propôs apoio ao ajustamento estrutural, a pedido dos Estados ACP 

interessados (art0 159, alínea j) bem como no alívio da dívida (art° 229, 

alínea r) tendo, para o efeito, sido colocados à disposição recursos 

financeiros, de acordo com os artigos 239-250. 

107 De notar que, diversos aspectos da cooperação descentralizada encontravam-se já presentes nos micro-
projectos, nomeadamente, o envolvimento de parceiros e beneficiários com acesso aos programas, o 
reforço das capacidades das populações tendo por objectivo o desenvolvimento participativo global ( 
Bossuyt, 1998:412) 
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A sua revisão, em 1995, estabeleceu como objectivos, no anexo III da Convenção e 

em estreita relação com o artigo 133U do Tratado de Maastricht, o desenvolvimento 

económico e social durável dos países em desenvolvimento, a sua inserção harmoniosa e 

progressiva na economia mundial, luta contra a pobreza, desenvolvimento e consolidação da 

democracia e Estado de Direito, bem como o respeito pelos direitos humanos e liberdades 

fundamentais, tendo-se estabelecido, segundo Vernier (Jan/Fev 1996: 12), uma 

complementaridade de pontos de vista quanto aos fundamentos do diálogo sobre as políticas 

e estratégias de desenvolvimento de cada Estado ACP e os objectivos da cooperação 

comunitária. Deste modo, o Acordo de Alteração da Convenção, apresentou as seguintes 

inovações: 

• No n° 1 do artigo 5o foi introduzido o reconhecimento e aplicação dos 

princípios democráticos, consolidação do Estado de Direito e boa 

governação os quais passaram a constituir "elementos essenciais" da 

Convenção. 

• Surgiu, pela primeira vez, a possibilidade de o acordo ser suspenso total ou 

parcialmente se uma das partes não respeitasse o enunciado no artigo 5o , 

podendo os Estados ACP tomarem a iniciativa em relação ao parceiro que 

não respeitasse aqueles compromissos. A suspensão constituía, contudo, 

uma medida de último recurso ( n° 3 do art0 366A); 

• Foi introduzido um novo conceito de "diálogo político alargado" no que 

respeita a assuntos de segurança e política externa (n° 3 art° 30); 

• No domínio institucional, consagrou o apoio a medidas de reforma 

institucional e administrativas que tivessem em vista a democratização e 

Estado de Direito dos Estados ACP ( art0 224) 

• Em termos económicos, atribuiu elevada prioridade ao desenvolvimento do 

comércio através do incremento dos mercados regionais tendo em vista o 

crescimento das economias ACP e a sua "integração progressiva e 

harmoniosa na economia mundial" (art° 6o A, 15A, 159 j) 167 e 220) 

ms Cassen, (1994: 72) refere que a estrutura formal de diálogo político desenvolvida pela U.E. com os 
Estados ACP se havia limitado às transferências da ajuda. 
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4.2. Volume Financeiro Da Convenção Lomé IV 

Dado o período de vigência da Convenção, Lomé IV comportou dois protocolos 

financeiros, o primeiro na sequência da assinatura da Convenção e o segundo aquando da 

sua revisão intercalar, que cobriram, respectivamente, o T e 8o FED e cujos valores são 

apresentados na seguinte tabela: 

Tabela n°2 

Lomé IV: Protocolos Financeiros 

em milhões de Ecus 

■ 
1° Protocolo Financeiro 2o Protocolo Financeiro 

(12.000) A) (14.625) B) 

-STABEX 1.500 tais de Risco 

SMIN 480 

! pitais de Risco 825 

Fonte: A) Club de Bruxelles, 1995 
B) Le Courier n°155 (Jan/Fev 1996) 

1) As subvenções do 7o FED incluíram: 

• Ajuda de Emerg./refug. 350 

• Aj ustamento Estrutural 1.150 

• Bonificação de juros 280 

• Outras subvenções 6.215 

- Ajuda de emergência =250 

- Ajuda a refugiados = 100 
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Cooperação Regional = 1.2501 

De acordo com o estipulado na Convenção (Parte I, Cap. 4) os diversos 

instrumentos da cooperação assentaram no "princípio da solidariedade e interesse mútuo", 

tendo em atenção os seguintes objectivos ( art0 23): 

- o incremento das trocas comerciais entre as partes; 

o apoio ao esforço de desenvolvimento de cada Estado ACP; 

o apoio ao ajustamento estrutural e alívio do peso da dívida externa 

dos Estados ACP. 

À imagem das Convenções anteriores, no âmbito de Lomé IV, os fundos foram 

canalizados através de diversos instrumentos agrupados em três categorias: ajuda 

programada, ajuda não programada e empréstimos Todavia, a maior parte das acções 

financeiras de cooperação enquadraram-se no âmbito da ajuda programada. Os projectos 

clássicos e programas de desenvolvimento constituíram o núcleo desta categoria. Mas a 

Convenção contemplou também a ajuda não programada que variava consoante as 

especificidades conjunturais. Nesta categoria encontravam-se a ajuda humanitária bem 

como os mecanismos STABEX e SYSMIN (Vernier, 1998: 49) 

No que concerne aos capitais de risco a própria Convenção, no seu artigo 234, 

definia que estes poderiam tomar a forma de empréstimos ou de participações no capital. 

As bonificações de juros de empréstimos do BEI sobre os seus recursos próprios atingiram 

4% e as taxas de juros suportadas pelos investidores oscilaram entre os 3 a 6%.(Club de 

Bruxelles, 1995: 1.9) 

Relativamente ao Segundo Protocolo Financeiro, verifícou-se que, à excepção dos 

recursos financiados pelo BEI, todos os financiamentos acordados no âmbito do 8o FED, 

assumiram a forma de subvenção onde foram englobados o STABEX e o SYSMIN. 

Assim, foram incluídas nas subvenções, as seguintes rubricas: 

2) subvenções: 

• STABEX 1.800 

• SYSMIN 575 

• Ajuda Emerg/Refug. 260 

- Emergência: 140 

Embora não referido na fonte, os PIR encontravam-se dependentes dos FED, donde se depreende que o 
valor referido é parte da rubrica "outras subvenções. 
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- Refugiados: 120 

• Ajustamento estrutural 1.400 

• Cooperação Regional 1.300 

• Bonificação de Juros 370 

• Outras subvenções 6.262 

Pretendeu-se alterar a fragmentação tradicional proporcionada pela independência 

de procedimentos e de métodos de programação dos diversos instrumentos o que conduzia 

a situações em que a ajuda da UE a um Estado ACP "fosse guiado mais pelos 

instrumentos do que por estratégias coerentes de desenvolvimentos que integrassem os 

diversos aspectos da cooperação" (ECDPM, Dez 2001:7). 

Nesta fase, o volume dos recursos postos à disposição da Convenção representou 

um aumento de 22% "°em ECUs, em relação ao protocolo seu antecessor, contrastando 

com a tendência geral de redução da ajuda que se verificou neste período (Vernier, 

Jan/Fev, 1996: 12) (Deus Pinheiro in Le Courrier Jan/Fev 1996: 20). 

A revisão previu ainda a flexibilização da dotação dos recursos financeiros através 

de um mecanismo de programação em duas tranches de ajuda para cada Estado ACP. Este 

novo sistema e em consonância com o n° 4, alínea b) do artigo 281, fez depender a outorga 

da segunda tranche dos "progressos realizados a nível de execução", com base nos 

relatórios do gestor nacional e chefe de delegação (Acordo da Convenção Revista), isto é, 

introduziu um critério qualitativo que permitiu "adaptar os montantes da ajuda atribuídos 

a cada país em função dos esforços envidados pelo governo nas suas políticas sectoriais e 

na sua política macroeconómica" (Livro Verde, 1996: X) (Vernier, 1998: 44-48). 

4.3. O Novo Contexto Político 

Embora assinada antes das conclusões dos trabalhos do Tratado de Maastricht, 

Lomé IV iria reflectir a vontade comunitária de pôr um fim à neutralidade política que 

caracterizara as convenções antecessora. Deste modo, o 2o parágrafo do art° 5o da 

Convenção define que "a política de desenvolvimento e a cooperação estão relacionados 

com o respeito pelos direitos, liberdades e garantias, (...) iniciativa individual e dos 

110 De 49% se avaliada em dólares. 
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grupos, (...) participação das populações no esforço do desenvolvimento", dando o mote 

do novo posicionamento comunitário nas relações ACP-CE. 

A revisão da Convenção viria reforçar este novo posicionamento ao introduzir, no 

artigo 5o da Convenção, "o reconhecimento e aplicação de princípios democráticos, a 

consolidação do Estado de Direito e boa governação" que passaram a constituir 

"elementos essenciais" da Convenção cuja violação poderia levar à suspensão total ou 

parcial da ajuda ao desenvolvimento. Consubstanciava-se, deste modo, a introdução da 

condicionalidade política nas relações ACP-EU sem que os princípios da soberania dos 

Estados e não ingerência, tão invocado até então, fosse posto em causa. 

Um dos primeiros factores a estarem na origem desta alteração prendeu-se com a 

redução do interesse comunitário sobre os Estados ACP. As relações ACP-CE 

encontravam-se ensombradas pelos acontecimentos no leste europeu e com o consequente 

voltar das preocupações comunitárias para esta área, geograficamente, próxima e, 

politicamente, em aproximação. 

Segundo El-Agraa (2001: 528) o inflexão dos interesses europeus dos países ACP 

para a Europa de leste teve, como causa, não só o fim do império soviético, mas também a 

ineficiência do desenvolvimento político e económico dos Estados ACP e, particularmente, 

dos Estados africanos. Assim, a partir daqui, « os Estados ACP encontram-se numa 

posição de terem que lutar para manter um nível adequado da atenção europeia sobre 

eles».111 

Torres (1998: 52-55), por seu turno, põe a tónica na relação de interdependência 

não só económica, mas também política112 entre os dois continentes, Europa e Africa, 

considerando "essencial" para ambas as partes, o estreitamento dos laços euro-africanos. 

Torres considera mesmo "insuficiente" o auxílio prestado no âmbito da Convenção Lomé 

IV, quando comparado com o necessário e, particularmente, com o auxílio proporcionado à 

Europa de leste, no mesmo período, isto é, a UE poderia e deveria ter feito mais e, deste 

modo, evitado a crise africana. 

De facto, a ajuda da UE aos Estados ACP, tinha aumentado de 40% do total da 

ajuda (entre 1983 e 1987) para 47% (no período 1988 e 1993). Todavia, tinham-se 

1 (Trad, livre) " Long accustomed to being courted, the ACP countries are now in the new position of 
having to struggle to maintain even an adequate level of European attention on them" 
112 O crescente fluxo de imigração oriunda de Africa, constituiu , segundo Torres, um dos factores que obriga 
a manutenção do relacionamento político entre os dois continentes. 
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verificado dificuldades quanto aos valores a atribuir ao 8o FED113, por parte dos Estados 

Membros da UE. 

Este factor encontrava-se, intrinsecamente, não apenas associado ao alargamento da 

esfera de interesses comunitários ao leste europeu, mas também a um certo desencanto face 

à eficácia da ajuda. A partir de Lomé IV, a U.E. iria, progressivamente, tornando-se mais 

exigente quanto aos seus resultados"4. A própria Convenção havia imposto a cláusula de 

"boa governação" por parte dos países ACP, sendo, por exemplo, a corrupção um motivo 

de suspensão da ajuda a esses países,"5 mas, nem mesmo no seio da U.E., parecia haver 

consenso quanto aos efeitos práticos desta cláusula num período de esforço político dos 

Estados ACP no sentido da democratização"6. 

Se era evidente que fenómenos como a corrupção, não sendo novos, até à data não 

tinham tido peso na formulação das políticas de cooperação comunitárias, não era menos 

verdade que a neutralidade comunitária tinha sido condicionada pelo peso da guerra fria. A 

nova moldura internacional permitia uma abertura de procedimentos nas relações inter-
117 

estaduais ou entre blocos enquanto, internamente, a opinião publica exigia uma mudança 
1 1 R 

de atitude por parte dos seus dirigentes . Deste modo, a UE não podia manter uma 

política de mero observador na gestão da ajuda externa, tornando-se imperativo ter em 

linha de conta outros parâmetros que não a exclusiva responsabilização dos Estados 

receptores. 

113 A ajuda aos Estados Leste europeu, vinha aumentando gradualmente desde 1991, enquanto se revelavam 
dificuldades nas negociações para o segundo protocolo no âmbito de Lomé IV. Contudo, somos advertidos a 
ter prudência quanto às conclusões a tomar sobre estes factos, já que uma análise mais detalhada nos revela 
que, enquanto a contribuição da Itália aos Estados Subsarianos reduziu, a ajuda alemã aos mesmos países 
aumentou substancialmente (ACP, 6-7 Nov, 1997) 
114 Preocupação expressa, por exemplo, no relatório sobre as operações do FED, em 1996, cuja conclusão 
refere que o FED, tal como outras fontes de ajuda ao desenvolvimento, devem ser julgadas pelos resultados e 
não pelos montantes de dinheiro despendido, isto é, apresenta uma perspectiva qualitativa da ajuda ao invés 
da tradicional visão quantitativa. 
115 Cassen (1994: 9) refere que a problemática da corrupção fora invocada ao longo dos tempos pelos 
detractores da APD, mas que este fenómeno afectava apenas uma pequena parte da ajuda. 

Os processos de transição para a democracia ocorridos neste período atrapalharam as operações de 
desenvolvimento devido ao "reboliço" e desorganização administrativa que se verificou nestes países com 
longos períodos eleitorais, publicação e validação dos resultados a aglutinarem as prioridades da esfera 
política (CCE, 1993: 16) 
117 Na introdução do Livro Verde, Deus Pinheiro manifesta esta preocupação referindo que se verificava "que 
a opinião pública manifesta uma exigência de eficácia que deverá absolutamente ser respeitada" 
118 Presente no descontentamento e desinteresse por parte da sociedade civil dos Estados Membros, facto que 
provocava um certo embaraço aos respectivos governos sempre que tivessem que negociar as dotações da 
ajuda. 
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Em 1992, Price Waterhouse (ACP, 6-7 Nov. 1997), observava que as delegações 

da U.E. careciam de poder de decisão o que provocava atrasos e ineficiências. 

Em 1995, o relatório Koning (ACP, 6-7 Nov. 1997) sobre o 7o FED, concluía haver 

necessidade de prestar atenção às áreas prioritárias da ajuda e requerer adequada 

supervisão da mesma. 

Em 1996, Maxwell"9(ACP, 6-7 Nov. 1997), a respeito da Etiópia, chamava a 

atenção para a falta de capacidade da UE em implementar um programa de ajuda, criando 

a impressão de que o programa de ajuda seria maior que a capacidade para lidar com ele. 

Por outro lado, a queda do regime comunista soviético permitia a radicalização do 

regime demo-liberal ocidental que, progressivamente, se vinham instalando nas 

organizações multilaterais enquanto a UE procurava um maior e melhor posicionamento na 

esfera das relações internacionais. 

Em Março de 1996, a CE emitia um comunicado ao Conselho de Ministros e 

Parlamento Europeu intitulado "Linking Relief, Rehabilitation and Development" onde 

introduzia um novo conceito de estabilidade estrutural (Structural Stability) definida em 

termos de desenvolvimento da economia sustentada, democracia, respeito pelos direitos 

humanos, defesa de estruturas políticas viáveis, assistência social e do ambiente, e cujos 

termos se aproximavam do conceito "human security" defendido por Bouttros-Gali. O 

objectivo fundamental era o do estabelecimento de uma política global onde se inserisse o 

comércio, a ajuda e a política de segurança europeia, através da qual, as diferentes divisões 

da Comissão e dos seus Estados membros pudessem dirigir as suas políticas de ajuda 

externa (Macrae, 2001: 33). 

No mesmo período, as pressões internas levaram a CE a tomar a iniciativa de 

lançar um processo alargado de consultas sobre o futuro da cooperação ACP-CEE. Deste 

resultou o denominado "Livro Verde", em 1996 cujo objectivo fundamental, nas palavras 

de Deus Pinheiro (Livro Verde) ,era o de " revitalizar as relações entre a União Europeia 

e os países ACP, conferindo-lhes novas ambições e mais possibilidades de êxito. Continua 

a estar em causa na relação UE-ACP um elemento essencial da identidade da União 

Europeia.'" 

119 Id. A este propósito, Maxwell refere que a capacidade de implementação dos programas se encontra no 
estabelecimento dos instrumentos de suporte à ajuda. Uma das questões que se levantou foi se o STABEX, 
que entre 1995/2000, tendo tido uma dotação de 1800 milhões de Ecu, terá servido os interesses comerciais 
ainda que de poucos Estados ACP. 
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O Livro Verde propunha uma cooperação assente em três vectores fundamentais 

(Livro Verde, 1996: Cap V): 

a) Dimensão económica e social, através de um conjunto de políticas que 

favorecessem 1 )o crescimento económico através a) da promoção dos investimento b) do 

apoio ao sector privado, c) intensificação e apoio à integração regional; desenvolvimento 

do comércio, etc; e 2) o desenvolvimento social favorecendo a) o crescimento do 

emprego, b) políticas sectoriais no âmbito da luta contra a pobreza e c) integração da 

protecção do ambiente no processo de desenvolvimento; 

b) Dimensão institucional e apoio ao sector público, capacitando as instituições 

políticas, administrativas e sociais nacionais ACP por forma a que estas pudessem 

potenciar a ajuda que lhes era concedida, tendo em atenção a "dimensão política essencial" 

patenteada nas questões de "boa governação" dos Estados ACP, as quais "justificariam o 

reforço do diálogo política UE-ACP"120; 

c) Comércio e investimento, através de um conjunto de disposições e apoios que 

fizessem face à insuficiência e ineficácia das disposições Lomé que tinham assentado, 

essencialmente, nas preferências pautais, bem como disposições compatíveis com as novas 

regras da OMC e, ainda, a promoção e apoio ao investimento como forma de incentivar os 

investidores na região. 

O Livro Verde, não constituindo uma ruptura com a tradicional cooperação ACP-

EU, apresentava os elementos inovadores consagrados no tratado de Maastricht e que 

conferiram à cooperação uma dimensão política patenteada já, ainda que de forma discreta, 

na Quarta Convenção Lomé e com maior relevo no Acordo de Alteração. 

Foi-se tornando evidente que a eficácia dos programas de ajuda dependiam do 

ambiente político, social e económico em que este fosse implementado e que a UE tinha 

toda a legitimidade e interesse em assegurar os requisitos conducentes ao sucesso dos 

projectos financiados pela sua ajuda. Os projectos teriam que ter em consideração as 

particularidades de cada Estado e haver coordenação da ajuda com outros doadores . 

De referir que neste domínio, a acção da UE se isenta do modelo e sistema de organização social e 
política que os Estados adoptem desde que fossem respeitados os direitos humanos e liberdades fundamentais 
e a aplicação dos princípios democráticos (Livro Verde, 1996: 42) o que parece indicar uma procura de 
enquadramento com o principio do respeito pela diversidade cultural. 
121 Um objectivo inserido na assistência ao ajustamento estrutural. 
122 Patenteada na sugestão de que a "nova Convenção " deve basear-se em áreas em que a Comissão possa 
dar particular contribuição, comparada com outros doadores multilaterais ou bilaterais. 
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Por outro lado, os Estados ACP teriam que aceitar um maior envolvimento da UE em todo 

o processo e um maior diálogo entre as partes. 

4.4.- O Posicionamento Comunitário Face Aos PAE 

Os PAE, introduzidos pelas Instituições de Bretton Woods (IBW) tendo, por 

objectivo primeiro, responder aos graves problemas de dívida externa em muitos PED, foi 

também responsável pela introdução da visão liberal no seio das agências bilaterais e 

multilaterais da ajuda a que a CEE, após longa relutância, acabaria por aderir. 

Segundo Ceri (1998: 310-311), a existência de divergências de objectivos e 

métodos da ajuda que opunham Lomé aos PAE, teria constituído o principal obstáculo à 

adesão da CEE às grandes opções do modelo de desenvolvimento apresentado pelas IBW, 

das quais se destacavam: 

• Diferentes estratégias de desenvolvimento: o objectivo da ajuda 

comunitária era o desenvolvimento a longo prazo através de financiamentos 

de investimento, maioritariamente, público enquanto a estratégia de 

desenvolvimento dos PAE sustentava-se numa lógica de competitividade 

onde o investimento não era considerado uma prioridade; a visão de 

desenvolvimento das IBW, excessivamente liberal, esbarrava em medidas 

proteccionistas de Lomé como as preferências comerciais e os instrumentos 

STABEX e SYSMIN e a afectação da maior parte da ajuda comunitária 

sobre projectos e não sobre programas. 

• A ajuda comunitária partia de uma negociação entre parceiros enquanto os 

PAE assentavam, conscientemente, numa relação assimétrica; uma das 

características dos PAE era a condicionalidade política enquanto a ajuda 

comunitária caracterizara-se pela neutralidade política e não reciprocidade. 

Havia um risco de conflito entre as duas estruturas de ajuda pelo que se tornava 

urgente estabelecer uma espécie de reconciliação. 

A CEE criticara os primeiros PAE por considerar a sua abordagem "estereotipada e 

excessivamente doutrinal", sem cuidar das repercussões sociais. Os fundos de 

contrapartida gerados a partir dos PSI ou PGI, introduzidos em 1983, eram utilizados para 
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atenuar os efeitos negativos do ajustamento no plano social ou sustentar acções de 

desenvolvimento que não dispusessem dos meios financeiros necessários (CCE, 1992: 18). 

Todavia, em Maio de 1988, inserindo-se na nova óptica de ajustamento com face 

humana, o BM em conjunto com o PNUD e BAD (Banco Africano de Desenvolvimento) 

lançava os programas de Dimensão Social do Ajustamento (DAS) que tinham, por 

objectivo, prestar assistência aos governos africanos que integrassem, nos PAE, políticas e 

projectos de combate à pobreza (CE, Juin 1992: 29). 

A 31 de Maio de 1988, o Conselho de Ministros da CEE aprovou, por resolução, a 

inserção da comunidade no processo de ajustamento dos países ACP, mas de forma mais 

pragmática, diferenciada e suportável para os Estados beneficiários. O documento apelava 

à coordenação conjunta da Comunidade e dos seus Estados Membros, por um lado, com 

as IBW, por outro lado, devendo, contudo, ficar bem demonstrado que a comunidade "não 

tinha nem intenção de abrir caminhos paralelos aos emprestados pelas IBW, nem de 

subordinar as acções comunitárias às decisões iniciadas apenas pelas IBW (CCE, 1992: 

11-14) 

Ceri (1999: 318-319) sublinha a existência de um oligopólio "parcialmente 

cooperativo" na relação entre doadores. Este oligopólio tem lideres resultantes de uma luta 

constante e permanente entre doadores por essa liderança. Desde a década de oitenta que 

essa liderança vinha sendo assumida pelas IBW. Apesar das reticências iniciais, a UE 

acabara rendendo-se às novas orientações ideológicas: liberalização, privatizações, 

competitividade, procura dos grandes equilíbrios. Todavia, no âmbito da ajuda externa, a 

estratégia da UE revelava uma adaptação que combinava a participação simples das tarefas 

definidas pelos lideres com a procura do seu espaço livre ,124 

Nesta óptica o papel do ajustamento estrutural preconizado pelas IBW acabou 

assumindo algum relevo, muito embora, nesta matéria, a UE tivesse procurado descolar-se 

das orientações do BM e FMI, conforme se pode observar no discurso do então Vice-

Presidente da Comissão, Manuel Marin, (in CCE, 1992:1): 

"A convergência entre os diferentes intervenientes da ajuda internacional no 

diagnóstico e análise de problemas ligados ao ajustamento, não é sinónimo da 

123 Trad. Livre « ...n'avait ni l'intention d'ouvrir des voies parallèles à celles empruntées par les IBW ni de 
subordonner les actions communautaires à des décisions initiées seules par les IBW » 
124 Nas palavras do autor, " Tous les outres bailleurs de fonds ont du pratiquer des stratégies d'adaptation 
combinant la simple participation aux taches de créneaux laissez libre par ceux-si. Ce qui à été, en gros, la 
stratégie d'UE. 
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identificação das orientações ainda que o princípio da unicidade de um programa de 

ajustamento não seja posto em causa; a Comissão considera que os processos de 

ajustamento devem ser estabelecidos num espírito de co-responsabilidade entre os países 

ACP e a Comissão recusando os estereótipos, isto é, modulando o nosso apoio em função 

das particularidades de cada país, cada região ". 

Por outro lado, observava-se também que, ao nível dos instrumentos da ajuda, as 

dotações atribuídas no T e 8o FED ao ajustamento estrutural foram sempre inferiores a 

outras rubricas como o STABEX. 

A existência destes e outros elementos permitem deduzir que a EU procurou 

sempre uma abertura que lhe permitisse um maior protagonismo na cena internacional o 

qual passava também pelo seu posicionamento no seio dos diversos doadores. O facto de 

se ter inserido um capítulo dedicado à política de cooperação para o desenvolvimento no 

Tratado de Maastricht, ligada, ainda que marginalmente, à PESC e, objectivamente, 

actuante em complementaridade com as políticas nacionais, parece vislumbrar a 

necessidade intrínseca de uma maior coesão comunitária nesta matéria que potencialize um 

maior e mais eficaz posicionamento junto dos outros doadores e dos receptores da ajuda. 

De referir ainda, no domínio do ajustamento estrutural, o contributo da comissão, 

para a definição dos programas de ajustamento, junto das IBW. Pretendeu-se, deste modo, 

ajudar as IBW na elaboração de programas por forma a ter em conta as especificidades e 

condicionalismos de cada país ACP, garantir que suas as prioridades fossem tidas em 

consideração e evitar repercussões negativas nas camadas sociais mais vulneráveis (CE, 

Dez 1996: 3) 

4.5. A Insuficiência Das Relações Comerciais 

Ao nível das relações comerciais, desde a primeira Convenção que os Estados ACP 

beneficiavam126 de um sistema de preferências de comércio não recíproco. Quer isto dizer 

que os países ACP não eram obrigados a retribuir as vantagens que auferiam com as suas 

125 Trad. Livre de « La convergence entre les différents intervenants dans l'aide international dans le 
diagnostic et analyse des problèmes liés à l'ajustement, n'est pas en effet d'identité des orientations 
recherchés même si le principe de l'unicité d'un programme d'ajustement n'est pas à remet re en cause ; la 
Commission estime quant à elle que le processus d'ajustement doit s'établir dans un esprit de co-
responsabilité entre les pays ACP et la Commission, en refusant le stéréotype, c'est-à-dire en modulant notre 
appui en fonction des particularités de chaque pays, de chaque région. » 
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exportações para o mercado comunitário. Por outro lado, as sucessivas convenções foram 

complementadas por protocolos adicionais em relação a alguns produtos (rum, bananas, 

açúcar, carnes bovina e ovina) direccionados a alguns "seleccionados e tradicionais" 

fornecedores ACP Este sistema de trocas era complementado por regime de estabilização 

de receitas de exportação dos ACP actuante contra a flutuação dos preços de produtos 

agrícolas, o STABEX, ou minerais, através do SISMYN (Lecomte, Out 2001: 41-42) 

(Cartou, Clergerie, Gruber, Ramband, 2000: 627) 

Todavia, o regime comercial de Lomé foi, desde a sua primeira Convenção, objecto 

de controvérsia entre as partes em muito devido aos obstáculos impostos pela Política 

Agrícola Comum (PAC). Desde Lomé I que fora acordada uma restrição do livre acesso ao 

mercado comunitário de 5% dos produtos agrícolas ACP, os quais ficariam sujeitos a 

restrições quantitativas ou direitos alfandegários, ainda que beneficiando de um regime 

mais favorável que os restantes exportadores não ACP. Estas limitações derivavam dos 

condicionalismos políticos internos dos Estados comunitários provocados pelas pressões 

dos seus produtores, bem como do peso orçamental produzido pela introdução no espaço 

comunitário de produtos em que a comunidade era já excedentária. Mas estes 

constrangimentos criavam reacções nos países ACP que se queixavam das restrições 

constituírem um travão ao seu próprio desenvolvimento (Club de Bruxelles, 1995: 1.18-

1.19). 

Teoricamente, as preferências comerciais Lomé tinham, por objectivo, promover e 

diversificar as exportações ACP por forma a favorecer o desenvolvimento económico 

destes Estados (Lecomte, Out 2001: 12). Todavia, os resultados não se mostravam muito 

satisfatórios. Vários estudos efectuados apontavam que as vantagens concedidas ao longo 

das convenções Lomé, não tinha tornado as economias da maioria dos Estados ACP mais 

competitivas. 

As preferências comerciais visavam conferir aos Estados ACP uma vantagem em 

termos de preços em relação a outros fornecedores e, simultaneamente ajudá-los a suportar 

as suas desvantagens em termos de custos, isto é, visavam aumentar as suas capacidades 

competitivas e, deste modo, acelerar as suas exportações. Todavia e segundo cálculos da 

U.E., 63,4% das exportações ACP não tinham sido influenciadas positivamente pelo 

regime preferencial. (CCE, 1993, in Hewitt, 1998:145). 

Que se mantém ainda no acordo de Cotonou. 
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Acresce ainda que o volume de exportações dos Estados ACP para a UE vinham 

declinando desde 1985, enquanto que os PED asiáticos, não auferindo das mesmas 

vantagens, registavam um aumento substancial do volume de exportações, para o mesmo 

período. (Hewitt, 1998: 142-145 ) 

Hewitt (1998: 145-147), procurou demonstrar que o facto do sistema de 

preferências previsto na Convenção visar conferir uma vantagem competitiva em termos 

de preços sem ter em conta outros factores como a qualidade, promoção, etc., 

proporcionara um impacto limitado sobre parte substancial das exportações ACP para o 

mercado comunitário. 

Segundo este autor, o efeito das preferências depende do modo como a procura 

reage à flutuação dos preços. Tendo em conta a natureza das exportações ACP, 

maioritariamente, dependente de produtos primários ou de base, esta reacção expressa em 

termos de elasticidade da procura em função do preço, tem em geral pouca importância, 

isto é, a procura do produto não é proporcional à redução do seu preço. Também em 

relação à oferta, os ganhos obtidos através das preferências dependem da forma como os 

fornecedores ACP reagem à flutuação dos preços. Esta reacção expressa em termos da 

elasticidade da oferta em relação ao preço é menor para os fornecedores ACP que para os 

fornecedores de países industrializados. 

Esta inaptidão em termos de competitividade encontra um fundamento base em 

factores de ordem endógena dos Estados ACP e que resumiremos da seguinte forma: 

carência de infra-estruturas e de capacitação humana, bem como a desertificação, 

catástrofes naturais e secas geraram insuficiência na capacidade produtiva. Por seu turno, 

a instabilidade económica e social desviou o investimento externo para outros Estados 

mais prometedores e desencorajou o espírito empreendedor local. Estes factores provocam 

uma baixa na produtividade e na diversificação da produção, deixando os Estados ACP 

dependentes, essencialmente, das exportações de produtos base ou primários. 

Por outro lado, as baixas quantidades exportadas, as distâncias geográficas e 

carências de infra-estruturas, aumentavam os custos de transporte encarecendo os produtos 

exportados e tornando-os, por isso, menos competitivos (Hewitt, 1998: 153-160). 

As negociações de Uruguai Round (UR) iriam acelerar este processo, ao impor uma 

série de novas obrigações aos membros ACP que viessem a aderir á OMC. O UR foi a 

mais séria negociação multilateral no sentido da "globalização e liberalização do mundo 
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económico", através do qual se procurou garantir a harmonização e disciplina das regras e 

procedimentos do comércio internacional, até então, dependentes dos governos de cada 

Estado, cobrindo as barreiras alfandegárias, acordos de restrição quantitativa e, pela 

primeira vez a redução da protecção agrícola. O UR cobriu também áreas sensíveis como o 

direito de propriedade intelectual, regras de origem, medidas fitossanitárias e regras anti

dumping (ACP, Nov !997: 6-7). Assim, a pressão exercida sobre os países ACP foi enorme 

se considerarmos que estes países não reuniam condições para uma rápida inserção do seu 
1 77 

comércio no mercado mundial . 

Lomé IV, neste âmbito e beneficiando de uma derrogação junto da OMC que lhe 

permitiu manter as preferências pautais até 2000, caracterizar-se-ia por uma melhoria do 

regime comercial através do acesso preferencial de alguns produtos agrícolas ACP ao 

mercado comunitário, de uma baixa em 16% dos direitos aduaneiros e outros encargos 

aplicados a produtos até então não beneficiários de preferências (CE, Dez 1996:4), tendo 

também procedido a ajustamentos no domínio das regras de origem e dos princípio gerais 

de cooperação comercial128. De realçar também a introdução inovadora de um capítulo 

dedicado às trocas de serviços (BFE, Nov/Dez 1990: XIV). 

No decurso das negociações para a revisão da Convenção, Manuel Marin, propôs à 

comissão que o princípio geral de livre acesso já em vigor para os produtos industriais, se 

estendesse aos produtos agrícolas, argumentando que o seu impacto seria reduzido sobre a 

produção comunitária e, simultaneamente, poderia incentivar os países ACP a 

diversificarem a sua produção. Esta proposta era particularmente sensível uma vez que se, 

por um lado, os países comunitários se encontravam já obrigado, por força das novas 

regras da OMC, a reduzirem o seu proteccionismo à agricultura, internamente a UE iria 

enfrentar uma forte oposição por parte dos produtores agrícolas. A Comissão acabou por 

aceitar uma amenização de alguns produtos agrícolas, reduzindo as restrições quantitativas 

em 50% para a maioria dos produtos em questão (Club de Bruxelles, 1995: 1.20-1.23). 

.Em 1994, o Relatório do Conselho de Ministros ACP-CEE dava conta das preocupações dos Estados 
ACP relativamente a "uma possível erosão" das suas preferências em resultado do Uruguai Round, bem 
como de " regras de caracter social no funcionamento do sistema comercial multilateral que poderiam 
conduzir à criação de novos obstáculos não pautais ao comércio, prejudiciais aos países em 
desenvolvimento" (CE, 1995: 13), Embora não haja uma referência clara, a expressão sugere uma alusão às 
regras fitossanitárias, etiquetagem, acondicionamento, etc. que permitem aos PMD condicionar as 
exportações dos PED, dadas que as suas carências impediam a eficácia destas regras a curto prazo. Apesar 
disso, 52 Estados ACP, em 1997, tornaram-se membros da OMC, dos quais, 32 eram africanos. 
128 De acordo com as negociações verificadas no seio do GATT 
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Também no âmbito das regras de origem e sob proposta do então Vice-Presidente, 

procedeu-se a um alargamento do conceito. Visando melhorar as relações comerciais 

sul/sul, os produtos certificados "origem ACP" puderam passar a incorporar um grau de 

transformação proveniente de outros PED, mais alargado. Assim, as novas regras previam 

(Club de Bruxelles, 1995: 1.20-1.25): 

• Substituição das listas "negativa" e "positiva" por uma única lista; 

• A margem de tolerância de não origem passou de 5% para 10% ; 

• Em matéria de derrogações, os novos procedimentos permitiram aos 

exportadores ACP obterem derrogação sempre que 45% do produto final 

respeitasse a regra de origem local. 

• Em matéria de pescas, foi dada a possibilidade ao país exportador ACP 

de fretar navios de países terceiros tendo-se procedido também à abertura 

de um contingente automático para as conservas de atum. 

Pretendeu-se, deste modo, o crescimento dos mercados regionais considerado uma 

etapa para a futura integração no mercado mundial (CE, Dez 1996: 8) 

Por outro lado, ciente das dificuldades que os países ACP tinham em relação à 

promoção, divulgação e técnica de venda, a comissão comprometeu-se a cooperar com os 

Estados ACP na criação de um projecto de desenvolvimento do comércio, através da 

instalação de um serviço, sediado em Bruxelas, encarregue da promoção das exportações 

ACP, bem como da identificação dos factores inibidores de uma utilização mais eficaz das 

disposições da Convenção. 

Lomé IV caracterizou-se também pela introdução de um título totalmente 

dedicado ao desenvolvimento dos serviços (3 capítulos, parte II da Convenção) onde foi 

reconhecida a importância do sector na formulação das políticas de desenvolvimento 

económico, tendo sido concedida particular atenção aos seguintes domínios: serviços de 

apoio ao desenvolvimento económico (cap.2, artigos 117-120), turismo (cap. 3, artigos 

121-122), transportes, comunicações e informática (cap.4, artigos 123-134). Neste âmbito, 

a ajuda previa ainda a formação profissional e transferência de Know-how (BFE, Nov/Dez 

1990: XVIII-XIX). 

129 Em Lomé III os produtos provenientes dos países ACP perdiam a certificação de regra de origem se o 
produto em questão incorporasse peças ou partes não originárias destes países ou de um Estado membro CEE 
e que excedesse 5% do seu valor final. 
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5. Cotonou. A Convenção Do Início Do Novo Milénio 

O início do novo milénio arrastou a nova ordem que se encetara na década de 

noventa. Apesar da tão falada globalização económica não ser ainda uma realidade, são 

evidentes todos os esforços por parte dos Estados no sentido de uma rápida e eficaz 

inserção das suas economias no mercado mundial. Contudo, se esta globalização, até à 

década de noventa, se encontrava bloqueada pela coexistência dos dois blocos 

Leste/Oeste131, a partir dessa década tornou-se evidente que este processo encontrava fortes 

entraves nos desequilíbrios económicos entre as economias ricas do norte e as economias 

frágeis do sul. 

A 23 de Junho de 2000, os representantes oficiais da U.E. e dos 77 países ACP, 

reuniram na capital do Benim, para assinar a nova Convenção que viria a substituir Lomé 

IV. Este novo acordo terá uma vigência de vinte anos, com uma cláusula de revisão todos 

os cinco anos e assenta em cinco pilares independentes da parceria, a saber: (ECDPM, Dez 

2001) 

• Diálogo Político: O novo acordo inclui um leque de disposições que dizem 

respeito directa ou indirectamente a aspectos políticos da cooperação, tendo 

a parceria uma dimensão política muito mais sólida. Neste, surgem, como 

principais inovações, os seguintes elementos: 

1. Diálogo Político Reforçado, através de mecanismos institucionais de 

diálogo mais flexíveis e diversificados e envolvendo actores não 

estatais no processo. Foram incluídas disposições a fim de assegurar 

que os recursos financeiros não sejam desviados dos objectivos do 

desenvolvimento. Assim, o acordo inclui um sistema de 

"programação deslizante"132 através do qual a atribuição dos fundos 

é baseada não apenas nas necessidades do país, mas também no seu 

desempenho e eficácia. 

130 Em Lomé III, este tema merecia apenas um título em conjunto com o desenvolvimento do comércio ( 
BFE, Nov/Dez 1990: XVIII) 
131 Apesar da ideia de globalização ser anterior, a guerra fria criou uma barreira ao seu desenvolvimento. O 
século fora quase na sua totalidade ( 1917-1990) atravessado pela coexistência de dois sistemas económicos 
antagónicos que, desde finais da 2a Guerra Mundial, assumira contornos conflituosos. O ideal da globalização 
económica só se desenvolveu com a quase inesperada "implosão" do bloco soviético. 
132 Com o sistema de programação deslizante pretendeu-se assegurar a gestão dos recursos da U.E. 
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2. Políticas de consolidação da paz, prevenção e resolução de conflitos, 

(artigoll) é dado especial relevo ao desenvolvimento das 

capacidades e acções que visem as causas profundas dos conflitos. 

Neste domínio, a parceria concentrar-se-á nas iniciativas regionais e 

no reforço das capacidades locais. 

3. Respeito dos direitos humanos, dos princípios democráticos assentes 

no Estado de Direito e um sistema de governo transparente e 

responsável pela boa governação. Tendo os dois primeiros pontos 

sido considerado elementos essenciais, cuja violação poderá levar à 

suspensão da ajuda. No que concerne ao terceiro ponto, foram 

estabelecidos procedimentos específicos a serem aplicados em casos 

graves de corrupção, de forma geral, em qualquer país em que a U.E. 

esteja envolvida financeiramente 

• Promoção de abordagens participativas: O acordo prevê a participação de 

actores não estatais na concepção e execução de estratégias que visem o 

desenvolvimento sustentável dos Estados. É dado especial relevo ao papel 

da sociedade civil reforçando o papel das ONGs. Desta forma, através do 

novo acordo, a U.E. deixa de ser um doador tradicional onde a cooperação 

se processa inter-Estados. 

• Estratégias de desenvolvimento e concentração na redução da pobreza: a 

U.E. procura uma abordagem integrada de parceria assente não apenas no 

desenvolvimento económico, mas também no desenvolvimento social e 

humano, tendo em atenção a integração e cooperação regional como motor 

do desenvolvimento que se quer "sustentado" 

Em termos estritamente comerciais, o sistema de preferências não recíprocas irá 

manter-se por um período de sete anos (OCDE, 2000: 98). Prevê-se que, consoante o grau 

de desenvolvimento dos Estados ACP, estes possam, progressivamente, integrarem as 

novas regras preconizadas pela OMC. 
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6. Considerações Finais 

A cooperação ACP-CEE alicerçou-se no acordo mais vasto e duradoiro concluído 

entre os dois hemisférios (Whyte, 1994: 99), o qual constituiu também a mais expressiva 

forma de ajuda, cobrindo vastas áreas da cooperação para o desenvolvimento e tendo-se 

caracterizado por um novo modelo de relações entre os países industrializados e o mundo 

subdesenvolvido (Babarinde, 1994: 32) 

O objecto inicial das relações comunitárias, desenvolvido pela França, era o do 

estabelecimento de uma relação comercial entre duas regiões - a Europa comunitária e as 

dependências africanas, que se pretendia virem a constituir uma vasta zona de comércio 

livre - complementada por um pacote de ajuda técnica e financeira . A associação entre os 

membros da comunidade e as colónias africanas acabou consagrada no próprio Tratado de 

Roma, tendo-se criado, a partir deste, o primeiro FED. 

Na década de sessenta, com os processos e descolonização em curso, as 

Convenções Yaounde seriam negociadas com os novos Estados africanos, mas foram, nas 

palavras de Clapham (1998: 99) "demasiado restritos na sua esfera de acção e muito 
1 W 

desiguais em termos de poder negocial entre as partes''' , isto é, evidenciaram ainda um 

tipo de relacionamento económico pós colonial . Destes resultaram o 2o e 3o FED, dando 

continuidade ao quadro de apoio comunitária ao desenvolvimento dos EAMA 

Na década de setenta, ambos os lados consideravam que Lomé iria constituir o 

"passo certo" para o movimento gradual em direcção à igualdade e cooperação. Nesta 

óptica, Lomé caracterizar-se-ia por um modelo novo de relação entre países 

industrializados e ricos e o mundo subdesenvolvido mas, para muitos observadores, esta 

relação de parceria acabaria transformada numa relação de doador/receptor (Babarinde, 

1994: 32-33). A este propósito refere Cassen, (1994: 209) que o facto da relações 

ACP/CEE se terem fundado na noção de "associação de Estados" e se terem cimentado no 

estabelecimento de uma relação contratual, revista periodicamente entre os dois blocos, 

confere um carácter híbrido ao tipo de ajuda prestada pela CEE, pois, na óptica do autor, 

"demonstra o caracter, relativamente, bilateral da CEE e respectivas agências de ajuda"1 4 

(Trad, livre) "They were too restricted in scope, and too uneven in the bargaining power of the two 
sides..." 
134 (Trad, livre) "A review of the negotiations for successive Lomé agreements shoes the relatively bilateral 
character of both the EEC and its aid agencies" 
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A evolução das relações de cooperação entre os dois blocos operou-se de forma 

gradativa tendo, como pano de fundo, a visão conceptual de desenvolvimento de cada 

época. Deste modo, na década de sessenta a ajuda comunitária procurou dar maior ênfase à 

cooperação industrial; Lomé II e III pôs em relevo o desenvolvimento rural em resultado 

das preocupações que vinham emergindo sobre as questões da pobreza; finalmente, em 

Lomé IV, a abertura política e a crescente ideia de globalização económica fez evidenciar 

o papel do comércio externo, do desenvolvimento regional, da importância da participação 

do esforço de ajustamento estrutural dos Estados ACP, da problemática da dívida externa 

destes Estados, do papel dos agentes locais públicos e privados no esforço de 

desenvolvimento de cada um destes Estados (Gabas, 1998: 18-20) 

Vernier (1998: 30-40) analisa o desenvolvimento histórico das relações ACP-CE, 

distinguindo-lhe três etapas: 

1) Do Tratado de Roma ao primeiro alargamento comunitário (1957-1972) 

marcado pela forte polarização da tensão Leste/Oeste, a política de 

desenvolvimento da CEE nasce da natureza colonial de quatro dos seus Estados 

membros e assenta numa filosofia de associação entre a projectada união 

aduaneira e um conjunto de territórios africanos que gradualmente se foram 

tornando independentes e que se pretendia transformado numa vasta zona de 

comércio livre. Nesta óptica, a ajuda financeira suportada pelo conjunto dos seis 

Estados membros, assumia uma perspectiva regional.135 As Convenções 

Yaounde viriam a consolidar os dois eixos fundamentais desenhados no Tratado 

de Roma: 1) estreitamento comercial fundado numa certa reciprocidade de 

direitos e obrigações das partes contratantes; 2) cooperação financeira e técnica 

orientada para a realização de projectos de desenvolvimento. 

2) Do primeiro alargamento comunitário às negociações do Tratado Maastricht 

{1972-1989) ditado pelo novo regime de parceria, compreende três convenções 

Lomé que se caracterizaram pela consagração do regime preferencial de trocas 

com base no princípio da não reciprocidade, pela previsibilidade da ajuda e 

introdução de um processo de programação que visava assegurar uma maior 

eficiência da mesma, bem como pela diversificação temática e de instrumentos 

" O autor estabelece um grau de comparação com o FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento 
Económico Regional) que visa apoiar o desenvolvimento das regiões mais atrasadas dos Estados Membros. 
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no âmbito da cooperação. Este período foi também marcado pelos sucessivos 

alargamentos na esfera comunitária e adesões ao grupo ACP. 

3) Lomé IV e o Tratado de Maastricht (1989, ...) Lomé IV, assinado dois anos 

antes do Tratado de Maastricht, expressou já a vontade comunitária de uma 

política externa comum, que viria a objectivar-se nas disposições sobre a 

Política Externa e Segurança Comum (PESC) e encontra fundamento, ainda que 

de forma "discreta" no novo título "Cooperação para o Desenvolvimento" 

Nesta óptica, Lomé IV assume-se como a grande preconizadora de uma nova fase 

na história das relações ACP-UE guiada pelo novo estatuto da própria comunidade e pelo 

despertar de uma nova era nas relações internacionais dominada pelas grandes linhas que 

haviam cimentado a sociedade ocidental. 

Deste modo concluímos que, Lomé IV, marcada por um período de grande 

expectativa face aos desenvolvimentos políticos e económicos da década de noventa, viria 

a debelar-se em dois fundamentos base da sociedade ocidental: a democratização política e 

a globalização económica. As grandes alterações que destacaram Lomé IV das suas 

antecessoras entroncam nestes dois fundamentos os quais constituem os grandes 

paradigmas do desenvolvimento, na actualidade. 

136 Enquanto a comunidade passou, progressivamente, de 9 para 10 e 12 Estados membros, o Grupo ACP 
aumentou de 46 para 57 e, finalmente, 67 países. 
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C A P Í T U L O III 

RELAÇÕES DE COOPERAÇÃO ANGOLA/CEE NO QUADRO 

LOMÉ IV 

1. Enquadramento Histórico 

r 

1.1. O Legado Europeu Em Africa 

O condicionalismo geográfico dos dois continentes, Europa e Africa, separados 
apenas pelo mar mediterrâneo, produziu uma relação de proximidade entre as duas 
margens, mas África negra só viria a ser do conhecimento europeu com os descobrimentos. 
Durante quatro séculos, o interior africano permaneceu obscuro para os europeus que, 
fixados em entrepostos comerciais na costa litoral do vasto continente, estabeleceram uma 
relação de intercâmbio comercial com os reis africanos os quais forneciam os produtos 
oriundos do interior do continente137. O grande comércio do período seria, contudo, o 
tráfico de escravos que, até ao século XIX, arrastaria milhões de africanos para outras áreas 
do globo, particularmente, para o continente americano. 

O século XIX, contudo, produziu uma alteração profunda no relacionamento entre 
os povos europeus e africanos. A revolução industrial necessitava de matéria primas que 
África dispunha em grandes quantidades. Por outro lado, a introdução do barco a vapor, a 
abertura dos canais do Suez e Panamá e o avanço das comunicações, viabilizavam a 
constituição de grandes impérios à escala mundial (Ramos, 1994: 16,17). 

A partilha de África foi formalizada na Conferência de Berlim (1884-1885) 
promovida pelo rei Leopoldo II da Bélgica, e onde se reuniram, para além do país anfitrião 
e da Bélgica, Portugal, Espanha, França, Grã-Bretanha, Holanda e Estados Unidos da 
América. Nos seus artigos 34 e 35, o Acto Geral estabelecia os princípios sobre a definição 

137 Política e economicamente, o interior africano foi até ao século XIX, dominado por um conjunto de reinos 
com cujos reis os europeus estabeleceram relações diplomáticas, com limitações de fronteiras sobre as quais 
se exerciam direitos de portagem, mas que, progressivamente, foram marginalizados pelos europeus que os 
catalogaram em diferentes etnias (Calay, 1996:48) 
138 Em 1900, O Império Britânico estendia-se pelos quatro continentes e atingia uma área de 28 730 000 Km 
2 
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do direito de ocupação. Estes previam um sistema de notificações às potências signatárias, 

estabelecendo ainda a obrigatoriedade de assegurar, nestes territórios, autoridade suficiente 

para fazer respeitar os "direitos adquiridos". Este princípio da "ocupação perfeita", 

inicialmente, limitou-se às regiões costeiras, mas acabou por ter aplicabilidade a qualquer 

parte dos territórios. (Magalhães, 1990: 190,191). É, a partir daqui que, em rigor, se inicia 

a colonização do continente africano, processo que, em alguns casos não ultrapassaria o 

meio século, mas cuja definição de divisão territorial africana prevista, se consubstanciaria 
1 ^Q 

na criação artificial do conjunto dos actuais países africanos 

A II Guerra Mundial deixaria a Europa demasiado fragilizada e os povos africanos 

mais conscientes nos seus propósitos de independência. Em 1944, Milliard e Makonner 

naturais da Guiana Britânica, mas estabelecidos em Manchester, decidem agrupar as 

organizações africanas sob o nome de Federação Pan-Africana . Estas organizações 

reunidas no Congresso de Manchester141, reclamam a autodeterminação e independência 

dos povos africanos. À excepção das colónias portuguesas14 , as décadas de cinquenta e 

sessenta assistiriam à vaga de independências das colónias britânicas, francesas,14 belgas 

e potências do eixo, estas últimas, em razão do desfecho da guerra, após um período de 

transição sob protectorado da ONU. 

1.2. O Processo De Descolonização Angolano 

Angola, enquanto Estado-nação e definição territorial, nasceu da mais importante 

parcela do "império" português salazarista e que o regime ditatorial implantado na sua 

metrópole desde 1926, obstinadamente, pretendeu manter, ignorando o desenrolar do 

processo histórico das independências em curso a partir da II Guerra Mundial. Ao invés, a 

ditadura salazarista, no decurso da revisão constitucional de 1951, transformara as colónias 

em "províncias ultramarinas" e acentuara a sua política de "portugalização" através do 

ensinamento da língua e da cultura portuguesa, do incentivo ao investimento português e 

139 Consagrada na Carta da OUA 
140 O Pan-africanismo teve como fundador o norte americano George Du Bois e foi a ideologia que mais 
pugnou pela unidade política africana, lutando pela independência dos territórios colonizados (Monteiro, 
1997,: 36-38), 
141 O V Congresso Pan-africano realizou-se em 15/10/1945. 
142 A neutralidade portuguesa durante a 2a Guerra Mundial permitiu que Salazar não alterasse a sua política 
colonial (Cornevin, 1978: 263). 
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externo em Angola e Moçambique e ao povoamento de brancos Tornava-se imperativo 

criar a imagem de um Portugal "uno" e "pluri-continental", cujo esforço integracionista 

"conformaria um reforço drástico e sem precedentes de viragem para Africa", processo 

este que se iniciara ainda antes do eclodir das guerras coloniais de 1961 (Rosas, 1994: 485-

487)144. 

Paradoxalmente, as políticas discriminatórias que vinham sendo implantadas desde 

séc. XIX, tinham forjado uma geração de intelectuais mestiços, brancos e negros 

«assimilados» que tinham estudado nas universidades portuguesas e europeias e que, na 

década de sessenta, iriam estar na origem da formação do movimento anti-colonial 

quadripartido, cujas facções se distinguiam entre si em razão da sua natureza etno-

geográfíca e ideológica (Birmingham, 1992: 48) (Carvalho, 2002) (Hodges, 2002: 24-26): 

■ A Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), 

presidida por Holden Roberto, derivara da antiga União dos Povos do Norte 

Angola (UPNA)145, mais tarde União dos Povos de Angola (UPA) e que 

estivera na origem do conflito em 1961, reclamava o restabelecimento do 

antigo reino do Congo, sendo, maioritariamente, de etnia Bacongo, cujos 

lideres, descendentes de comerciantes, expressavam uma ideologia 

capitalista, encontrando forte apoio por parte dos EUA. 

■ O Movimento Popular para a Libertação de Angola (MPLA), 

formara-se na zona de Luanda, maioritariamente de etnia Umbundo, mas 

integrando nas suas fileiras gentes de diferentes grupos étnicos, pautava-se 

por uma ideologia de esquerda, inicialmente, de inspiração maoista , 

vindo, sob liderança de Agostinho Neto, a aproximar-se da União Soviética. 

■ A sul, formara-se a União Nacional para a Libertação Total 

de Angola (UNITA), de base étnica Ovibundo, liderada por Jonas Savimbi, 

tinha o apoio da China. A UNITA distinguia-se ainda pela sua base 

143 Á excepção da Argélia que só se tornará independente na década de sessenta após guerra colonial 
(Cornevin, 1978:61) 
144 Este esforço iniciara-se em 1933 com o Acto Colonial que era parte integrante da própria constituição e 
cuja revisão de 1951 alteraria as terminologias, mas, segundo Rosas (1994:, 485) "não a sua essência", 
«colónia» por «províncias ultramarinas» e «império» por «ultramar» 
145 Torna-se importante notar que a UPNA, assentava uma base étnica, mas que cedo daria lugar a UPA que 
reclamava a independência do norte de Angola numa clara divisão do povo Bacongo, uma vez que em termos 
étnicos, as novas fronteiras incluiriam o Congo. 
146 Sob liderança de Viriato da Cruz 
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provinciana, uma vez que se espalhara por aldeias e vilas, mas encontrou 

sempre dificuldades de penetração nas cidades. 

■ Em Cabinda, enclave rico em petróleo, formara-se a Frente 

de Libertação do Enclave de Cabinda, que, como o próprio nome indica, era 

uma frente separatista que reclamava a independência de Cabinda (FLEC). 

No que concerne ao três primeiros movimentos, estes nunca conseguiram unificar-

se, digladiavam-se entre si, facto este que enfraquecia as suas aspirações de independência. 

Mas o desgaste provocado por treze anos de guerras coloniais abertas em três frentes -

Angola, Moçambique e Guiné Bissau - viria a revelar-se fatal para a manutenção do 

regime português. A revolução de Abril, em 1974, punha fim à ditadura em Portugal e com 

ela caía também o último domínio colonial europeu em África: o domínio colonial 

português, uma das estruturas fundamentas do regime, revelar-se-ia o seu próprio cancro 

que o haveria de minar e levar à sua própria extinção. 

A 15 e Janeiro de 1975 era assinado o acordo de Alvor o qual reconhecia o direito à 

independência de Angola. O acordo previa a constituição de um governo provisório que 

deveria aprovar uma lei fundamental a vigorar até à aprovação da constituição angolana e 

definia os três movimentos - MPLA, FNLA e UNITA l 47- como legítimos representantes 

do povo angolano. Nomeava ainda um alto comissário português encarregue de arbitrar o 

processo de independência, calendarizada para 11 de Novembro do mesmo ano (Correia, 

1996: 26-27) (Wright, 2000: 125). 

O reconhecimento dos três movimentos como legítimos representantes do povo 

angolano correspondeu também a posições de princípio assumidas pela ONU e OUA e às 

quais Portugal se vinculara, facto expresso, publicamente, aquando da visita de Kurt 

Waldheim a Portugal, em 4 de Agosto de 1974 (Correia, 1996: 26) 

O processo de independência de Angola encontrava-se, todavia, inquinado por uma 

série de factores internos e externos que faziam prever um desfecho trágico. 

Em primeiro lugar era notória a falta de perspectiva e divisão de entendimentos por 

parte dos novos governantes portugueses em relação à condução das independências dos 

ainda territórios portugueses. Era sabida a programação de Spínola para a independência 

das colónias148 e que esta não se coadunava com visão da ala esquerda portuguesa que 

147 Ignorando a existência de uma frente separatista em Cabinda (FLEC) 
148 Em 1973, no seu livro Portugal e o Futuro , Spínola apresentava uma solução para o problema das 
colónias assente em três princípios (Spínola, 1974: 56-58): 
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pretendia desembaraçar-se o mais rapidamente possível do fardo colonial. No que concerne 

a Angola, Alvor significou uma distinção de procedimento em relação às restantes colónias 

já que Moçambique e Guiné tinham proclamado a sua própria independência (Alexandrino 

e Vieira, 1992:28). 

Antes do acordo de Alvor, os três lideres angolanos tinham reunido em Mombaça 

onde acordaram uma plataforma comum que serviria de base às negociações com Portugal. 

Todavia, era sentida a fricção existente entre os três partidos, particularmente, entre o 

MPLA e FNLA quer por razões ideológicas, quer por receio da FNLA de uma provável 

vitória eleitoral do MPLA que mantinha uma base de apoio em todos os sectores 

populacionais. O acordo de Alvor foi violado sistematicamente no curto espaço de tempo 

que mediou entre a sua assinatura e a proclamação de independência, por ele prevista, 

tendo a guerra civil rebentado antes da tão almejada independência (Correia, 1996: 25) 

(Alexandrino e Vieira, 1992: 27). 

Associada a esta fricção, encontrava-se também o apoio dado pelas superpotências, 

EUA E URSS, respectivamente, ao MPLA e FNLA, num período em que a guerra fria 

revelava interesses estratégicos no continente africano. Neste contexto e parafraseando 

Correia (Correia, 1996: 34), "Angola passara a ser uma pedra importante no tabuleiro dos 

interesses geopolíticos das superpotências." 

Contra as aspirações do MPLA encontravam-se ainda, por razões de interesse 

económico, estratégico e de segurança dos respectivos regimes, a norte, o Zaire e, a sul, a 

África do Sul (Hodges. 2002: 26) 

Em suma, o conjunto dos factores - processo de independência mal conduzido por 

parte da potência colonizadora, incapacidade de entendimento por parte dos movimentos, 

ingerência de países vizinhos e manipulação das superpotências - constituíam ingredientes 

demasiado explosivos que, em conjunto, iriam conduzir Angola a uma guerra que nem o 

fim da "cortina de ferro" fez deter. 

O ataque a Luanda das forças da FNLA lideradas por Daniel Chipenda dava início à 

denominada "segunda guerra da libertação", uma guerra fratricida que se internacionaliza 

1. Reconhecimento do direito dos povos à autodeterminação, apontando para uma "autonomia 
progressiva, em clima de crescente expansão das instituições africanas." 

2. Decorrente do primeiro, o recurso a uma consulta popular através de um referendo às populações 
residentes nas colónias. 

3. O anuncio público dos propósitos governamentais que deveriam ser plebiscitados num contexto 
geral da nação. 
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com as invasões do Zaire, e da Africa do Sul, e, por consequência, com o desembarque de 

tropas cubanas em apoio ao MPLA (Alexandrino e Vieira, 1992: 27-29) 

Birmingham (1992: 50), considera mesmo que a segunda guerra da libertação foi 

uma guerra civil entre três facções do movimento nacionalista, cada qual procurando 

conquistar o poder absoluto, mas foi também uma guerra de intervenção externa. Para este 

autor, a dimensão civil da guerra acabou meses após a declaração de independência quando 

o MPLA de sedimentou na capital, mas a dimensão internacional, quer ao nível regional 

com as invasões do Zaire, por razões político-económicas e da Africa do Sul por razões 

estratégicas e de sobrevivência do próprio regime racista do apartheid, quer ao nível 

mundial com a instigação permanente das superpotências que procuravam garantir para 

Angola o seu modelo político-económico, iria manter-se. 

1.2.1 Angola No Contexto Da Bipolaridade 

A década de setenta assinala um período de interesse crescente das superpotências 

naquela região do globo. EUA e URSS lutam entre si na disputa do desmoronar do último 

império colonial. Como refere Pacheco (2000:18), " Em rota de colisão perfilavam-se 

poderosos grupos económicos capitalistas (entre os quais as maiores empresas 

petrolíferas americanas) contra o complexo militar industrial da União soviética, que há 

muito tinha as vistas cravadas nas riquezas incomensuráveis da Africa AustraF 

Todavia, os EUA debatiam-se com uma sucessão de acontecimentos internos e 

externos: invasão do Chipre pela Turquia, golpe de Estado em Portugal, a emergência da 

competição comercial japonesa e da CEE, bem como a crise petrolífera de 1973. 

Internamente a "síndroma do Vietname", condicionava a actuação militar norte-americana 

no terceiro mundo. 

A inclusão do MPLA, movimento conotado com a União Soviética, como legítimo 

representante do povo angolano na assinatura dos acordos de Alvor desagradara à 

administração Ford. A este propósito refere Wright (2000: 125) que " Diga-se mais 

especificamente que a perspectiva de uma solução política envolvendo o MPLA, apoiado 

pela União Soviética, não era aceitável para o Secretário de Estado, Henry Kissinger, que 
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formulava e punha em execução a política externa da administração Ford, baseada numa 

perspectiva globalista que via a geopolítica em termos Leste-Oeste " 

As limitações impostas pelo Congresso, através da Emenda Hughes- Ryan de 1974 

e, posteriormente, da Emenda Clark que colocava restrições de supervisionamento do 

financiamento militar norte-americano a países de terceiro mundo, não impediu, contudo, 

Kissinger e os seus sucessores de prosseguirem uma política de confrontação indirecta com 

a URSS, em Angola , tendo a ajuda externa servido, muitas vezes, para camuflar os apoios 

aos aliados estratégicos naquela zona, nomeadamente, ao Zaire e Africa do Sul. 

No que concerne aos EUA, as guerras em Africa e, mais especificamente, em 

Angola parecem ter sido guiadas pela reinterpretação realista do Wilsonismo que 

preconizava a defesa de interesses geoestratégicos. Como refere Wright (2000: 129), 

"Kissinger, guiado pela sua ideia de simultaneidade entre as diferentes situações 

políticas, acreditava que «não se deveria permitir aos soviéticos nenhum movimento em 

parte alguma do mundo, sem que tivessem que se confrontar militarmente com os EUA». 

Por isso, a administração Ford queria ter a certeza de que o Acordo de Alvor fracassaria 

e que os angolanos entrariam em guerra. " 

Paradoxalmente, a actuação norte-americana acabaria por beneficiar a URSS. O não 

reconhecimento do MPLA por parte da diplomacia norte-americana, fez da União 

Soviética o aliado estratégico do governo angolano, com a qual viria a estabelecer um 

Pacto de Amizade e Cooperação, em 1976. 

Neste mundo bipolar, Angola não estava destinada ao alinhamento directo e 

protegido no seio de uma das partes, mas a ser palco da confrontação onde as 

superpotências se digladiavam por interpostas partes, ao nível regional através dos 

alinhamentos do Zaire e África do Sul e, internamente, através, primeiro da FNLA e depois 

Os globalistas interpretavam a geopolítica em termos de conflito Leste-Oeste opunham-se ao 
desanuviamento e ao tratado de limitação de armas estratégicas (SALT), sendo favoráveis ao aumento das 
despesas militares e à confrontação com a URSS no Terceiro Mundo; Os regionalistas, interpretavam as 
crises em termos locais e regionais, sendo favoráveis a tomadas de posição económicas e políticas para gerir 
essas crises. No congresso norte-americano, até finais do primeiro mandato Reagen, os regionalistas 
conseguem a aprovação de sucessivas emendas que limitam os poderes presidenciais em termos de 
intervenção ou apoios militares no Terceiro Mundo (Wright, 2000: 134-155). 
150 Doutrina de Woodrow Wilson (Presidente norte-americano mentor da criação da SDN) a qual expressava 
que a segurança da América era inseparável da da restante humanidade o que implicava o dever americano de 
se opor a qualquer tentativa expansionista que atentasse contra os valores universais(democracia, liberdade) 
de que os EUA eram o seu maior guardião e assentava na pretensa natureza altruísta da sociedade norte-
americana. Esta doutrina seria sucessivamente invocada pelos Presidentes americanos e estaria na origem da 
política de contenção desenvolvida após a II Guerra Mundial. Ver (Kissiger, 2002: 21-44) 
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pela UNITA, por um lado, e Cuba e MPLA, por outro. Durante cerca de uma década, o 

domínio soviético foi evidente, conhecendo uma alteração de posições a partir de meados 

da década de oitenta, com o crescendo, na sequência da anulação da Emenda Clark, da 

doutrina Reagen que preconizava o apoio às rebeliões anticomunistas retirando os 

respectivos países da esfera da influência soviética, o que significou um maior e mais 

directo apoio à UNITA, enquanto na URSS, com a morte de Brejnev, surgia um conjunto 

de reformadores soviéticos que "começaram a referir-se às dispendiosas e fúteis aventuras 

de Brejnev como prova da ruína de sistema soviético, cujo estilo não democrático 

necessitava, segundo eles, de uma revisão urgente''' (Kissinger, 2002: 676). 

Os EUA só viriam, contudo, a reconhecer o governo angolano, em Maio de 1993, 

poucos dias depois do chamado "Apelo de Xangai", subscrito por vários ex-governantes 

de todo o mundo, entre os quais o próprio Kissinger, o qual viria a reconhecer que Angola 

fora uma das nações "mais severamente afectadas" pela guerra fria. Neste processo,, foram 

decisivas as eleições de 1992, consideradas, no próprio comunicado do Presidente Bill 

Clinton, "livres e justas" e a atribuição consensual, por parte da comunidade internacional, 

da responsabilidade da UNITA no reacender da guerra civil em Angola (Patrício, 1998: 

163-167). 

1.3. O Período Pós Independência 

Às zero horas do dia 11 de Novembro de 1975, o MPLA proclamava em Luanda a 

independência da República Popular de Angola (RPA) e, simultaneamente, a coligação 

FNLA/UNITA, no Huambo, proclamavam a independência da República Democrática de 

Angola (RDA). O facto do MPLA controlar a capital garantiu-lhe o reconhecimento da 

ONU e OUA enquanto a RDA, cuja coligação FNLA/UNITA, pretendia a divisão 

territorial, facto que colidia com o princípio da intangibilidade das fronteiras , 

consagrado na Carta da OUA152, não duraria mais que vinte e quatro horas (Correia, 1996: 

31) (Silva, 2002: 31-33). 

151 Este princípio seria constitucionalmente garantido no artigo 5o da Constituição angolana, ao definir que " 
A República de Angola é um Estado unitário e indivisível, cujo território inviolável e inalienável, é definido 
pelos actuais limites geográficos de Angola, sendo combatida energicamente qualquer tentativa separatista de 
desmembramento do seu território" (Constituição da República de Angola, in Oliveira, 1999: 183). 
152 Através da Resolução AHG/16 (I) saída da primeira Cimeira de Chefes de Estados e de Governos, 
realizada no Cairo em 1964, donde se pode retirar: 
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Simultaneamente, Portugal reconhecia formalmente a independência de Angola. 

Sem definir especificamente apoio a qualquer das facções, a presidência da República 

Portuguesa, pela voz do Alto Comissário, Rosa Coutinho, proclamava a independência de 

Angola, afirmando que a soberania angolana radicava no seu povo a quem pertencia 

decidir "as formas do seu exercício", nos termos de Acordo de Alvor (Silva, 2002: 32). 

Após várias hesitações, Portugal, juntamente com a CEE, viria a reconhecer a 

RPA em 1976, na sequência da sua admissão como membro da OUA (Cornevin, 1976: 

283) enquanto a RDA não obteria qualquer crédito por parte da Comunidade 

Internacional, não tendo durado mais de vinte e quatro horas uma vez que a própria 

UNITA, pela voz do seu presidente Jonas Savimbi, renunciaria quase de imediato à 

pretensão separatista (Correia, 1996: 31). 

Depois da sua independência, Angola ver-se-ia confrontada com o problema da 

guerra e com a definição do sistema político e modelo económico a empreender o qual 

ditaria as grandes opções de desenvolvimento a encetar. Numa primeira fase que se 

arrastaria até finais da década de oitenta, as novas autoridades angolanas iriam pautar-se 

por uma ortodoxia marxista-leninista com um sistema político mono partidário, e 

económico planificado e centralizado. O novo regime iria caracterizar-se pela "afirmação 

radical dos seus princípios e opções" (Alexandrino e Vieira, 1992:17) que deveriam ir de 

encontro ao denominado "socialismo científico" , tendo-se assistido ao domínio da 

política sobre a técnica. 

Este regime iria vigorar até à alteração constitucional de 1992 (Lei n° 23/92 de 16 

de Setembro) a qual apresenta uma ruptura de sistemas, passando a vigorar um sistema 

pluripartidário e de economia mista. Uma das evidencias da alteração do regime reside na 
1 f l 

própria denominação do país que passou à designação simples de República de Angola . 

Dada a alteração constitucional, o segundo período é denominado de II República, por 

contraposição à I República que representa o período constitucional da RPA. 

"Considerando que os problemas de fronteiras constituem um factor grave e permanente de desacordo. 
(...)Reconhecendo, por outro lado, a necessidade de resolver por meios pacíficos todos os diferendos 
entre Estados africanos.(...) Os chefes de Estado e de Governo africanos presentes no Cairos declaram de 
maneira solene que todos os Estados Membros se comprometem a respeitar as fronteiras existentes no 
momento em que acordaram a sua independência." (Carta da OUA in Oliveira, 1999: 184) 

As denominações "Popular" ou "Democrática" assumiam uma conotação com os regimes de esquerda 
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1.3.1- A Primeira República: O Desafio Socialista 

O novo Estado deparava-se, contudo, com múltiplos e graves problemas. A guerra 

civil e a sua internacionalização com as invasões zairense e da Africa do Sul agravada pela 

fuga para Portugal de mais de trezentos mil portugueses e "luso-angolanos" os quais 

asseguravam o funcionamento da administração pública e da economia do país. Em poucos 

meses, Angola perdia a maioria dos seus quadros e, simultaneamente, a quase totalidade 

das empresas industriais e agrícolas existentes, eram abandonadas, facto agravado pela 

carência empresarial dos locais devido à política educacional portuguesa que não 

encorajara as aptidões dos angolanos (Gun, 1986: 55). 

Paralelamente, a acção da política externa dos EUA "empurrava" o novo governo 

angolano para o bloco socialista que, prontamente, anuíra "ao apelo de cooperação" do 

governo da RPA para fazer face às lacunas nos domínios militar, social e económico 

(Valente, 2000: 232). Como refere Gourgel (2000: 24), "foi dentro deste contexto e com 

estes circunstancialismos que o MPLA - mesmo sem qualquer consistência ideológica e 

doutrinária . formulou o projecto de sociedade de feição socialista " facto corroborado 

pela ausência de referência à construção de uma "sociedade e economia socialista" na Lei 

Constitucional de 1975, bem como, no facto de só em Dezembro de 1977, com a realização 

do seu Primeiro Congresso, o MPLA se ter assumido como partido Marxista-Leninista, 

passando a denominar-se Movimento Popular de Libertação de Angola/Partido do 

Trabalho (MPLA/PT)155 (Ferreira, 1999: 14-28). 

Durante mais de uma década, as opções político-económicas iriam assentar num 

sector estatal forte e num conjunto de medidas das quais se destacaram, a generalização da 

prática das nacionalizações, responsabilidade estatal de abastecimento alimentar às 

populações, criação de cooperativas e institucionalização de limites à propriedade privada 

(Valente, 2000: 232). Dava-se início "à planificação dos objectivos económicos e sociais, 

primeiro com um horizonte trienal (1978-1980), depois quinquenal (1981-1985), e face 

aos quais os planos anuais se submeterão " (Ferreira, 1999: 16). 

A inserção desta nomenclatura pretende apenas distinguir os portugueses que optaram pela nacionalidade 
portuguesa dos que simplesmente retornaram para Portugal. 
155 De notar que o comité central do partido, em Outubro de 1976, tinha começado a delinear as estruturas 
necessárias à economia de direcção central e planificada. (Ferreira, 1999: 21 ). 
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Todavia, verifícava-se incoerência entre os objectivos propostos nos planos e as 

medidas preconizadas, as quais se reflectiam nos resultados - sempre muito aquém das 

propostas enunciadas - ou no carácter serôdio das estratégias de desenvolvimento156,com 
t S7 • 1 SR 

fortes repercussões negativas no desenvolvimento económico e social do país . 

Como refere Ferreira (1999: 93), no primeiro decénio de independência, a política 

económica angolana revelou duas coisas. "Por um lado, um completo irrealismo quanto 

aos objectivos propostos: primeiro, entre 1976 e 1980, a tentativa de atingir os níveis de 

produção de 1973; depois, entre 1981 e 1985, a aplicação de uma política de substituição 

de importações. Por outro lado, a inconsistência nas diversas políticas económicas, que 

não contribuíram para a realização daqueles objectivos, nomeadamente da política de 

substituição de importações, nem para resolver os desequilíbrios e as distorções 

económicas fundamentais desta economia. " 

A retórica política atribuía, contudo, a evidência dos maus resultados a dois 

factores de ordem exógena: a herança colonial e os efeitos da guerra, esta última, com 

efectivas repercussões negativas económica (despesa orçamental, infra-estruturas, 

produção, distribuição) e socialmente (mobilização de juventude com mortes e 

estropiações, deslocamento de grupos populacionais, êxodo rural e depauperação urbana, 

etc.), mas não inteiramente justificativas dos resultados obtidos os quais conduziram 

Angola para um atraso socioeconómico sem precedentes. 

A inconsistência das políticas e projectos económico e concomitante crescimento 

das economias paralelas, levaram Carvalho (Agosto 1999: 30) a considerar que a economia 

do país descera efectivamente às ruas, "por força da dinâmica social", através da criação de 

mercados paralelos (a denominada Candonga), isto é, a excessiva centralização e as 

distorções económicas por ela produzidas, a sua ineficácia, não funcionamento e 

incapacidade de responder às solicitações da sociedade, teriam sido os grandes 

responsáveis pelo crescimento do sector informal e ao qual se ligara a proliferação e 

generalização da corrupção (ADRA, Nov. 1993: 11-13). 

Convém, contudo, evidenciar que os resultados calamitosos das políticas e 

estratégias económicas encetadas ao longo deste período se deviam também (ou, 
156 Como tentativa de implementação da estratégia de substituição às importações, entre 1981/85 
157 Resultante da acumulação sucessiva de erros nas políticas cambial, orçamental, monetária, de preços e 
comercial (Ferreira, 1999: 99) 
158 Pelo carácter desastroso de subordinação do ensino à ideologia, relegando, para segundo plano, o ensino 
técnico-profissional (Ferreira, 1999: 36) 
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sobretudo) ao jogo de interesses instalados nas elites políticas e que Carvalho (Agosto 

1999: 36), ironicamente caracteriza, por contraponto à justificação da economia de guerra a 

qual absorveria recursos consideráveis, de "outras guerras, as que se processam no estrito 

campo da sociabilidade, as guerras entre agentes sociais, ou grupos, pela conquista de um 

lugar conveniente no até agora todo poderoso império do privilégio." 

Em meados da década de oitenta os sinais da crise económica e social que, 

progressivamente, se foram instalando, eram por demais evidentes, revelando-se em dois 

níveis: ao nível externo pela acumulação dos atrasados da dívida e ao nível interno com o 

avolumar do défice do sector público (Santos, Agosto 1992: 178). 

O peso da dívida externa resultara da extrema dependência económica do sector 

petrolífero159 e, por inerência, da sujeição às flutuações dos preços do petróleo que, nesta 

década, vinham registando fortes quebras, conduzindo a uma redução de recursos 

cambiais. Este factor ditava, às autoridades angolanas, a necessidade de recorrerem a 

empréstimos estrangeiros para assegurarem as importações, e negociarem o 

reescalonamento da dívida junto do Clube de Paris facto que impelia para a necessidade da 

adesão às instituições de Bretton Woods (Ferreira, 1991: 52-61). 

Também as novas orientações político-económicas emanadas pelos soviéticos da 

era Gorbatchev, sob a égide da Perestroika e Gladnost (reforma e transparência), e pelos 

EUA, sob administração Reagen160, levaram Angola a reformular a sua política externa no 

sentido da abertura aos países europeus ocidentais. 

Esta aproximação contava ainda com o apoio português que, nesta década, 

juntamente com a sua adesão à CEE, procurava recuperar a sua posição de parceiro 

primordial com Angola e Moçambique161 (Birmingham, 1992: 113) 

Mais de 90% das exportações angolanas resultavam do sector petrolífero (Ferreira, 1991: 52) 
160 Durante a administração Carter e primeiro mandato de Reagen, os EUA tinham optado por uma posição 
de aparente neutralidade face a Angola, devido às pressões das companhias petrolíferas norte-americanas a 
operarem neste território e inibição política provocada pela emende que condicionava a actuação da política 
norte-americana para o terceiro mundo. Mas no decurso do segundo mandato, Reagen consegue anular a 
emenda Clark. Em relação a Angola, a mudança de atitude da administração Reagen torna-se evidente 
quando o porta-voz do departamento do Estado, Charles Redman, anuncia a política económica norte-
americana para Angola onde faz pender as exportações e ajuda norte-americana que permitiam capacitar o 
governo angolano com divisas e alimentar a sua luta contra a UNITA, de um acordo negociado de retirada 
das tropas cubanas do território angolano. As novas orientações políticas, constrangem o Banco norte-
americano EXIMBANK (Export-Import Bank) que financiava as vendas para Angola, obrigando o governo 
angolano a negociar com a banca Europeia, que responde positivamente, após manifestação do governo 
angolano de aderir em FMI/BM (Gun, 1986:62-64). 
161 Segundo Birmingham, até à década de oitenta, Portugal tinha sida acometido por uma espécie de 
sentimento de culpa face às ex-colónias que não lhe permitia qualquer tipo de aproximação. Mas, na década 
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É sob este pano de fundo que surgem os primeiros programas económicos que, 

apresentando, pela primeira vez, uma linguagem mais técnica que política, reconheciam os 

erros derivados das políticas económicas anteriores como factor determinante da crise. 

Até ao final da década assistiríamos a alguma abertura da ortodoxia programática 

que caracterizara a formulação dos planos nacionais. Assim, o programa de Saneamento 

Económico e Financeiro (SEF), apresentado em 1987, defendia a redução do peso do 

sector público na economia, abrangendo privatizações e incentivos ao reforço do capital 

estrangeiro, ajustamento das taxas de câmbio, correcção do défice orçamental e da inerente 

emissão de moeda responsável pelo avolumar das inflações, reforma do sector financeiro e 

correcção dos desequilíbrios económicos e financeiros os quais deveriam contribuir para a 

melhoria das condições de vida dos cidadãos. A este programa seguiu-se o Programa de 

Recuperação Económica (PRE), em 1989, que surgia com principal instrumento do SEF, e 

o Programa de Acção do Governo (PAG), em 1990, este último visando o enquadramento 

jurídico-legal que, as transformações económicas em curso, exigiam (Ferreira, 1999:133-

141) (Roque, 1996: 61-69) (Roque, 1997; 23-27). 

Todavia, a prática revelaria que as propostas apresentadas no SEF e ratificadas nos 

programas seguintes não passariam de "uma carta de intenções" voltada para as 

instituições financeiras internacionais, mas barrada, internamente, pelos interesses 

instalados e falta de vontade política. Até ao início de década de noventa, internamente, o 

discurso político iria alimentar o espírito da economia planificada como garante do 

desenvolvimento económico e social (Ferreira, 1999: 141-143) (Coelho, 2000:141-153). 

1.3.2. A Segunda República 

A revisão da Lei Constitucional 23/92 de 16 de Setembro formalizou a ruptura com 

o sistema político-económico até então vigente e que se caracterizara por um sistema de 

direcção económica centralizada e planificada, edificação de uma sociedade socialista e de 

um sistema de partido único. A nova Constituição de 1992 iria reintroduzir um modelo de 

economia mista (próxima da versão original de 1975), mas aperfeiçoada e enriquecida com 

os novos valores exaltados pelas instituições internacionais, dos quais ressaltavam os 

de oitenta emergia uma nova geração de democratas liberais que encetara nova aproximação às ex-colónias. 
A política externa portuguesa, neste período, orientar-se-ia para dois pilares: 1) integração na comunidade 
europeia; 2) a sua vocação atlântica na qual se inseria a aproximação às ex-colónias 
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direitos humanos, a protecção do ambiente e da qualidade de vida humana, apresentando 

também uma maior orientação para a economia de mercado e um sistema político 

pluripartidário (Guerra, 1994: 125). 

A década de noventa viria a ser marcada por: 

• Após um período de paz com a assinatura dos acordos de Bicesse, as 

primeiras eleições no território terem ditado o retorno à guerra civil; 

• Tentativa de transição para uma economia de mercado com vista à inserção 

da economia angolana na economia mundial e aproximação política às 

grandes instâncias multinacionais, encetada ainda na década de oitenta, 

particularmente, a CEE e as instituições de Bretton Woods; 

1.3.2.1 - O Processo De Paz E O Retorno À Guerra 

O processo de paz mediado por Portugal no início da década de noventa surgia, 

aparentemente, num período favorável à sua boa resolução: fim do conflito leste/oeste; 

independência da Namíbia; fim eminente do regime do apartheid, na Africa do Sul; 

negociações de processo de paz moçambicano. 

As negociações contaram com o apoio das duas superpotências, que juntamente 

com Portugal, formalizavam a denominada troika de observadores do processo de paz 

angolano, tendo as negociações culminado com a assinatura dos Acordo de Paz de 

Bicesse162 a 31 de Maio de 1991, em Lisboa. Os acordos contaram ainda com o 

envolvimento da ONU que se comprometia a "participar na aplicação dos acordos e na 

fiscalização dos seus passos sucessivos" através da UNA VEM II dotando, o acordo, de 

instrumentos e observadores independentes no processo eleitoral que decorreria, 

impreterivelmente]64 no prazo máximo de dezoito meses.(Correia, 1996; 51-60). 

Assim denominado, apesar da sua assinatura formal ter decorrido em Lisboa, por aí terem decorrido as 
negociações e assinatura do protocolo. 
163 A primeira intervenção da ONU em Angola, a UNA VEM I, teve, por objectivo observar e apoiar a 
retirada das forças cubanas. 
164 A inflexibilidade no prazo para as eleições juntamente com a fraca capacidade de fiscalização da 
UNA VEM II constituíram, para muitos analistas, as causas maiores do insucesso deste processo de paz 
(Anstee, 1997) (Correia, 1996) (Patrício, 1998) . O prazo tinha sido fixado devido à incompatibilidade de 
vontades entre as partes (a UNITA pretendia nove meses e o MPLA três anos) e pretendeu através de um 
calculo matemático, agradar a ambas. Todavia, a sua rigidez não contemplou a garantia do cumprimento de 
aspectos fundamentais à manutenção da paz como a completa desmobilização e integração das forças 
militares das duas facções nas Forças Armadas Angolanas (FAA) antes da realização das eleições. 
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Todavia a euforia da paz prometida não ultrapassaria as próprias eleições. O 

descontentamento da UN1TA face aos resultados eleitorais fez reacender a guerra que, a 

partir daqui, perderia o seu carácter de internacionalidade, uma vez que deixava de contar 

com os apoios das superpotências e, a nível regional, a UNITA contaria apenas com o 

apoio discreto do Zaire. Por outro lado, esta guerra tornou-se muito mais sangrenta, 

sobretudo na sua fase inicial, porque envolveu também as zonas urbanas, tendo-se assistido 

a um redobrado empenho da comunidade internacional em campanhas de ajuda 

humanitária. 

Na década de noventa, os angolanos assistiriam ainda a um período de denominada 

"paz relativa" entre 1994 e 1998, na sequência da assinatura do Protocolo de Lusaka (20-

11-1994), no qual as partes em conflito reafirmaram a validade dos acordos de Bicesse, 

comprometiam-se a restabelecer " total e definitivamente" o cessar fogo, o qual exigia a 

desmobilização das FAPLA e FAA, bem como a conclusão do processo eleitoral, iniciado 

em 1992, que ficara pendente da segunda volta das presidenciais (anexo 7 do Protocolo) . 

Ambos os processo seriam verificados, controlados e monitorizados por um novo mandato 

das Nações Unidas (anexo 8 do Protocolo). 

Todavia, apesar dos acordos firmados, a desmobilização, prevista no anexo 3 

(Protocolo de Lusaka), não se efectivou e território angolano permaneceu dividido em 

duas zonas controladas, distintamente, pela UNITA165 e forças governamentais, tendo o 

protocolo sido, sucessivamente, violado, através de acções de violência e banditismo e a 

insegurança persistiu. (CE, Março 1997: 53) (PNUD, 1999: 3). 

Desta situação resultou a suspensão da UNITA no Governo de Unidade e 

Reconciliação Nacional (GURN) e dos setenta deputados eleitos para a Assembleia da 

República, tendo culminado, em Dezembro de 1998, com o ataque das forças 

governamentais às posições da UNITA no planalto central assistindo-se, de seguida e a 

pedido do governo, à retirada da Missão de Observação das Nações Unidas em Angola 

(MONUA) presente naquele território desde 1997. A paz só se viria a efectivar-se com a 

morte de Jonas Savimbi, em 4 de Abril de 2002 (Hodges, 2002: 32-39). 

De acordo com o protocolo, a UNITA deveria devolver à administração governamental as 335 
localidades que controlava. Todavia, em 1998, apenas 80% das localidades tinha sido devolvida, mantendo 
sob seu controlo áreas chave como o Andulo, Bailundo, Nharea e Mungo. 
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1.3.2.2. As Novas Orientações Económicas 

Na década de noventa acção governativa iria continuar a acentuar a discrepância 

entre as propostas enunciadas nos diversos programas apresentados ao longo da década e 

os resultados obtidos, tendo intercalado programas orientados para economia de mercado, 

os quais nunca seriam implementados, com programas onde era restaurado o dirigismo 
, ■ 166 

económico . 

Por outro lado, a economia angolana encontrava-se dividida entre os mercados 

formais e os mercados informais que proliferaram cada vez mais à medida que as 

políticas governamentais168 se foram afastando das realidades angolanas e agastando os 

seus cidadãos. Enquanto que as políticas salariais169 colocavam os angolanos sem 

Assim, em 1993, em consequência do reatamento da guerra foi aprovado pela Assembleia Nacional o 
Plano de Emergência (PE) que dava prioridade à mobilização de recursos para fins militares e restaurava a 
intervenção estatal directa. Pretendia-se assim, alegadamente, 1 )minimizar os efeitos da guerra; 2) manter o 
rendimento real e emprego;: 3) preservar a estabilidade política e social, mas o resultado seria o agravamento 
da inflação com graves consequências sociais. Em 1994 e 1995 foram anunciados nos PES cujos objectivos 
realizados ficariam aquém dos anunciados, revelando mais uma vez a inconsistência governamental. Em 
Maio de 1996, o Programa Nova Vida (PNV) que se propunha "quebrar a cadencia inflacionária", através de 
uma política cambial mais activa (Banco de Portugal, 1997: 15) Em Junho de 1996, o governo apresentava 
um novo pacote de medidas - Linhas de Força de Acção do Governo (LFAG) - onde, apresentando uma 
reorientação dirigista, propunha uma alteração radical em relação às suas antecessoras que caracterizava de " 
neoliberais e monetaristas" e responsabilizava pela grave situação económica e social que o país atravessava. 
(Roque, 1997: 23-33) Em Fev. 1998, era aprovado o Programa de Recuperação e Estabilização A Médio 
Prazo 1998-2000, tendo, por objectivos: !) Transformação da economia centralizada tendo em vista assegurar 
um crescimento sustentável; promoção do crescimento económico e redução da inflação; Promoção do 
emprego através do investimento público em pequenas obras; melhorar a gestão das finanças públicas. 
Todavia, em 1999 era já evidente que, à imagem dos seus antecessores, este programa também não seria 
implantado (PNUD, 1999: 8) 
167 Definidos por se constituírem em pequenas unidades económicas envolvidas em actividades comercias, 
industriais e de serviços, fora dos mecanismos, formalmente, estabelecidos para a condução dessas 
actividades, isto é, não estão regulamentados, nem constam nas contas nacionais. Em Angola, a actividade 
informal não se limitava às zonas urbanas, mas estabelecia, em muitos casos, um elo de ligação entre o rural 
e o urbano (Nazaré, Set 1999: 52) 
168 Um exemplo significativo da depauperação das condições de vida dos angolanos, foram a política salarial 
e monetária. Os preços aumentaram a um ritmo acelerado uma vez que o défice orçamental foi suportado 
pela emissão de moeda, gerando inflação Segundo Paulo de Carvalho, (Carvalho, 2002: 97-100) houve meses 
em que o índice de preços aumentou mais de 50% na cidade de Luanda, o que significa que a média diária da 
inflação foi superior a 1,3%. A este facto contrapunha-se uma política de baixos salários que conduzia a uma 
drástica redução do poder de compra dos angolanos. 
169 Segundo Carvalho, (2002) existem diversas tabelas salariais, a saber: 

1. Tabelas salariais da função pública e das empresas estatais, com maior variação 
resultante de um maior numero de grupos salariais, e com valores, geralmente, muito 
baixos; 
2. Salários das empresas e serviços privados angolanos que, em alguns casos, chegam 
a ser inferiores aos praticados pela função pública; 

Salários praticados por empresas estrangeiras e organizações internacionais, cujos trabalhadores recebem, 
em geral, em moeda estrangeira forte. 
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condições mínimas de subsistência, estes foram encontrando formas pouco convencionais 

de fazerem face às suas necessidades recorrendo a mercados paralelos e/ou à corrupção. 

As recomendações do FMI de adopção de planos de estabilização da economia, 

através das suas missões normais de consulta do artigo IV e que foram estipulando, 

sucessivamente, a redução do défice orçamental e de mecanismos de ordem cambial cuja 

distorção "contribuía para uma má distribuição dos recursos, reflectida no 

desenvolvimento do mercado paralelo em detrimento da economia formar (Patrício, 1998: 

187), a austeridade política, monetária e a redução da inflação, maior transparência das 

operações governamentais, liberalização do comércio e desenvolvimento do sector 

privado, combate a evasão fiscal, embora ensaiadas em sucessivos programas económicos 

governamentais, não foram inteiramente implementadas, enquanto diversas medidas 

político-económicas favoreciam "os interesses dos grupos de pressão urbanos em 

detrimento do resto da população" (PNUD,1999: 6-14). 

Até finais da década não se vislumbraram sinais de desenvolvimento, tendo-se 

registado mesmo um agravamento das condições socio-económicas dos seus cidadãos 

(PNUD, 1999) deixando crer que o problema angolano não se confinava à adopção e 

aplicabilidade de modelos económicos (direcção central ou de mercado), mas deveria 

observar as realidades socioculturais do país bem como a intencionalidade dos seus 

dirigentes que, na óptica de Jorge (1998: 234) "não chegam a comportar-se como 

«instigadores» do desenvolvimento". 

Se, para Carvalho (Agosto 1999:30), o sistema político instalado até finais da 

década se caracterizara por " uma economia planificada que jamais o foi, de frustração de 

uma proposta socialista que jamais soube sequer ensaiar-se e não passou globalmente, de 

uma caricatura desconcertante" para Jorge (1998: 229) "A vanguarda que detém o poder 

em Angola, não representa uma opção a favor do proletariado. Exerce o poder em seu 

próprio proveito ", isto é, qualquer que fosse a adopção do sistema político e modelo 

económico, este não passaria de uma engenharia política que encobria uma mesma 

realidade: a do exercício do poder pelo poder. 
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2. As Relações Angola/CEE 

2.1- Até Lomé VI 

O estabelecimento das relações entre Angola e a CEE são anteriores à adesão de 

Angola ao grupo ACP. A CEE havia reconhecido o governo angolano do MPLA em 1976 

e desde 1978 que Angola beneficiava de um regime global de cooperação, através do qual, 

a CEE prestava ajuda a este país, quer ao nível nacional no âmbito da programação de 

cooperação financeira e técnica de projectos nos PED, quer, de forma indirecta, no âmbito 
1 70 

da ajuda regional à Southern African Development Community (SADC) , onde Angola 

se apresentava como país responsável pelo sector da energia (CCE, Set 1985; DCE, 1993). 

Das acções apoiadas pela CE, destacaram-se as constantes do tabela que se segue: 

Tabela n° 3 
(em Milhares de ECU) 

INTERVENÇÕES COMUNITÁRIAS EM ANGOLA (1978-1984) 
Programa Nacional: 

• Complexo Pesqueiro de Moçâmedes 1.400 
• Projecto integrado de pescas em Namibe e Tombwa 8.750 
• Estudo "Castanha de Caju" 100 
• Reinstalação de pessoas deslocadas na província do Uíge 2.000 
• Verba suplementar para projecto integrado de pescas em Namibe e 

Tombwa 6800 
Programa Regional: 

• Caminho de Ferro de Benguela 8.500 
• Assistência técnica ao sector de energia da S ADCC 341 
• Seminário sobre a "Utilização da Lenha" 97 
• Acção temática "Utilização da Lenha" integrada no programa 

especial de luta contra a fome no mundo 450 
• Formação e electricistas 100 
• Estado relativo à optimização do sector petrolífero 500 

Outras Intervenções: 
• ONG 384 
• Ajuda de urgência 9.308 
• Ajuda alimentar 22.000 

Fonte: CCE (Set. 1985:32) 

Fundada na década de oitenta com o intuito primeiro de fazer face ao Apartheid, a então Southern African 
Development Coordination Conference (SADCC) teve por objectivo a coordenação do desenvolvimento do 
sul do continente. Cada Estado membro coordena um sector específico do desenvolvimento. Angola é seu 
membro fundador juntamente com mais oito Estados da África Austral , e, desde então que é responsável 
pelo sector da energia ( DGE, 1993: 48-49; PNUD 1997: 115). 
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(A paridade ECU/Kw em Maio 1985: 1ECU=21,52) 

Angola beneficiou ainda do Sistema de Preferências Generalizado (SPG) que 

contemplava a concessão de vantagens no acesso ao mercado europeu de produtos 

industriais. 

Em 1986, Angola adere ao grupo ACP e torna-se signatário da Convenção Lomé 

III, auferindo, deste modo, do acesso ao FED após elaboração do respectivo Programa 

Indicativo Nacional (PIN), assinado pelas partes, o qual deveria apresentar a estratégia de 

cooperação entre a Comunidade e Angola e definir as linhas directoras da aplicação dos 

fundos, com vista ao desenvolvimento económico e social dos país, tendo em conta as 

acções e medidas a tomar pelo governo nos diversos sectores de aplicabilidade da ajuda 

comunitária. 

Na sua essência, o PIN do VI FED (102 milhões de ECU) visou a auto-suficiência 

alimentar através do relançamento da produção alimentar e da reabilitação de infra-

estruturas de base e desenvolvimento rural, dando também especial referência ao apoio ao 

desenvolvimento dos sectores da educação e saúde, da formação técnica e infra-estruturas 

sanitárias (Courrier, Março/Abril 2001: 41), revelando a alteração conceptual comunitária 

de desenvolvimento que se vinha apresentando desde Lomé II e que a Convenção Lomé III 

dera particular ênfase, da qual resultara uma alteração de prioridades a favor dos 

programas de desenvolvimento rural e agrícola, em detrimento do industrial e infra-

estruturas que tinham caracterizado as suas antecessoras. 

A coberto do programa da dívida, o PIN contemplava ainda um Programa Sectorial 

de Importação (PSI) no valor de 25 milhões de ECUs (06.ACP.ANG.016 DE 21/12/1987 

in DCE, 2001, anexo I, CCE, Julho 1989: 9-10) 

Devido à guerra que se fazia sentir no território, neste período Angola beneficiou 

ainda de 87milhões de ECU provenientes do orçamento europeu para financiamento da 

ajuda alimentar, ajuda de emergência e programas específicos de ajuda a refugiados e 

deslocados (CCE, 1999:22). 
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2.2. Lomé IV 

2.2.1 OS PIN Do 7o E 8° FED 

Sob a égide de Lomé IV e de acordo com os artigos 281 e 282 da Convenção , 

foram negociadas entre a Delegação da Comissão Europeia e as autoridades angolanas os 

Programas Indicativos para os períodos a coberto, respectivamente, do VII e VIII FED. 

Estes viriam a expressar as alterações verificadas na Convenção, designadamente, a 

confirmação da nova orientação estratégica de desenvolvimento "centrada no ser 

humano" o que implicava a promoção e respeito pelo direitos humanos (Ponto 7 do 

Capítulo I do PIN do VII FED) e reformas económicas definidas pelas medidas de 

saneamento financeiro e estabilização económica. 

Seguindo as linhas do seu antecessor, o PIN do VII FED, assinado pelas partes, a 

03 de Fevereiro de 1992, revelou duas preocupações: a auto-sufíciência alimentar e, em 

articulação, a preservação do ambiente. 

Deste modo, o PIN do VII FED (ver anexos I) concentrou-se nos seguintes 

sectores: 1) Ambiente; 2) Agro-pecuário; 3) Pescas; 4) Serviços às Comunidades Rurais e 

Piscatórias, aos quais foram afectados 50% dos recursos do PIN ( Secção II-F), com o 

objectivo primeiro de "orientar as acções de desenvolvimento nestes sectores, por forma a 

melhorar a integração intersectorial no interior da área de concentração (a qual deveria 

contribuir para) tornar a área de concentração mais coesa e consistente e para assegurar 

uma fecunda sinergia entre as várias acções incluídas" (Ponto 2.1 do PIN do VII FED). 

Estava previsto também que a área de concentração da cooperação deveria incidir, 

em termos geográficos, nas regiões do sudoeste angolano172 (Ponto 4.1, 2o Parágrafo). Fora 

destas regiões poderiam ter lugar acções visando a preservação do meio ambiente, o 

aumento de produção piscatória, a reabilitação de locais de armazenagem em meios rurais, 

de estruturas de produção e comercialização de produtos agrícolas e pecuários. 

171 Após apresentação pelo Estado ACP à Comunidade do projecto de programa indicativo, o qual deveria 
definir as prioridades de desenvolvimento (art° 281), designadamente, o(s) sector(es)fulcral(ais) para o qual 
(quais) o apoio é considerado mais necessário, medidas necessárias à realização dos objectivos nos sectores 
escolhidos, calendário dos compromissos a assumir e medidas a tomar (alíneas a, b, c do n° 2 do art° 282) 
172 Nas províncias de Huíla, Cunene, Namibe, com extensão a Benguela e Huambo sempre que tal se 
justificasse. 
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Os restantes 50% do envelope financeiro do PIN ficariam afectos a "outras áreas de 

cooperação" com especial predomínio nos sectores da 1) Saúde e Saneamento Urbano; 2) 

Educação, Formação Profissional, Cooperação Científica e Técnica; 3) Transportes e 

Comunicações; 4) Desenvolvimento Empresarial, tendo, em termos geográficos, uma 

cobertura nacional (anexo I). 

O apoio financeiro para o desenvolvimento industrial, transportes ou infra-

estruturas, poderia ser prestado pela Comissão ou pelo BEI, consoante os casos e "em 

conformidade com a distribuição de competências entre a Comissão e o Banco''' (2o 

parágrafo do 4.5). 

O PIN ( Secção II-D) previa ainda que os fundos de contrapartida gerados pelos 

diversos instrumentos, revertessem a favor de rubricas específicas do Orçamento do 

Estado, designadamente, nos sectores da saúde, educação e meio ambiente. 

A coberto do segundo Protocolo Financeiro de Lomé IV, o PIN para o 8o FED, 

assinado a 5 de Fevereiro de 1998, viria a introduzir, com maior veemência, os 

fundamentos comunitários da Cooperação para o Desenvolvimento consagrados no 

Tratado e Maastricht, designadamente, 1) o desenvolvimento e consolidação da 

democracia, Estado de Direito e respeito pelos direitos humanos e liberdades 

fundamentais, 2) o alívio da pobreza, 3) o desenvolvimento económico e social sustentado 

pondo em relevo o desenvolvimento dos recursos humanos, a protecção do ambiente e a 

igualdade entre géneros 4) a integração da economia angolana na economia mundial 

através do desenvolvimento do sector privado e do comércio interno e externo (PIN 8o 

FED, ponto 3), revelando, todavia, uma maior acuidade pelas condições políticas que 

Angola atravessava, neste período, expressas numa paz, permanentemente ameaçada, 

consagrada pelo Protocolo de Lusaka. 

Assim, a ajuda comunitária iria concentrar-se em Programas e Projectos de 

reabilitação tendo em atenção os seguintes objectivos fundamentais (PIN 8o FED; DCE, 

1999:3) 

• de ordem social, que, para além dos tradicionais apoios a programas e projectos nos 

sectores da saúde, educação e cuidados básicos de higiene, previa também o apoio 

a políticas que fomentassem o aumento do emprego por forma a proporcionar a 

integração de combatentes no mercado de trabalho e o alívio da pobreza através do 
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apoio ao desenvolvimento rural e piscatório, bem como a melhoria das condições 

de vida das populações urbanas; 

• de ordem económica, preparando a transição da fase de reabilitação para a de 

desenvolvimento económico, através do apoio a políticas globais e sectoriais, 

particularmente, nos domínios do desenvolvimento do sector produtivo, em geral, e 

do sector privado, em particular, da promoção da livre circulação de bens e pessoas 

através da reabilitação de pontes e estradas, do desenvolvimento das instituições, 

bem como o apoio a programas de ajustamento estrutural, este último, fazendo 

depender dos compromissos que o governo viesse a assumir com o FMI e BM. 

Apresentando uma linha de continuidade, a área de concentração do PIN do VIII FED, 

centrou-se, com a mesma configuração geográfica, no sector primário e desenvolvimento 

rural, tendo por objectivo melhorar as condições de vida das populações rurais e criar 

condições para a plena integração dos ex-combatentes e sua famílias. Verifícou-se, 

contudo, um alargamento das prioridades à construção ou reparação de infra-estruturas 

rodoviárias como forma de promover a livre circulação de bens e pessoas, bem como ao 

desenvolvimento urbano, nomeadamente, com a criação de infra-estruturas básicas e 

promoção das mercados abastecedores de produtos rurais (Capitulo II). Todos estes 

propósitos se inseriam numa primeira fase da cooperação, à qual seguiriam as "acções de 

desenvolvimento" que tinham, por objectivo fundamental, a criação do emprego através do 

desenvolvimento das estruturas produtivas, particularmente, do sector privado. 

Em termos financeiros, pela primeira vez e de acordo com o n° 4, alínea b) do artigo 

281 da Convenção Revista, a dotação do PIN foi dividida em duas tranches de 

aproximadamente, 70% e 30% do seu valor global, ficando a segunda tranche dependente 

dos progressos realizados até Dezembro de 1999 (Capítulo III) 

2.2.2. Projectos Realizados 

No decurso da década de noventa, a ajuda comunitária centrou-se, basicamente, em 

quatro áreas distintas (ver anexo III): 

• Ajuda Urgência/ Humanitária 

• Ajuda Alimentar 

• Acções de Reabilitação 
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• Acções de Desenvolvimento 

as quais envolveram sectores diferenciados ou em interacção umas com as outras, bem 

como diferentes agentes executores dos respectivos projectos, consoante as áreas, 

destacando-se as ONGs nas três primeiras áreas enquanto, nas acções de desenvolvimento, 

os projectos lançados a concurso foram , em regra, adjudicados a empresas privadas. 

Os diferentes projectos eram sujeitos a três fases de implementação (CE, 1995: 8): 

1. Decisão- corresponde a um acto interno que precede a assinatura dos 

projectos; 

2. Compromisso - assinatura do contrato ou aceitação do orçamento ou valor 

estimado; 

3. Pagamentos - em consonância com um calendário específico presente no 

respectivo contrato. 

Os contratos abertos podiam prolongar-se por mais de um ano e, em alguns casos, 

serem executados por mais que uma empresa ou ONG. Tornou-se, por isso, 

particularmente, difícil definir o montantes a atribuir e constantes dos anexos por nós 

elaborados, sem correr o risco de sobreposição de verbas. Deste modo, optámos pelos 

valores orçamentados no acto da decisão, independentemente, dos valores efectivos pagos 

no ano a que se reportasse a elaboração do respectivo projecto/programa (anexos V, VII, 

IX, X). 

2.2.2.1. Ajuda De Urgência/Humanitária 

A ajuda humanitária, ao longo da década, teve dois objectivos: 1) aliviar o 

sofrimento das populações angolanas; 2) contribuir para o processo de paz, unidade 

territorial e retoma da confiança da presença internacional 

Desde 1993, que esta vem sendo processada através da Humanitarian Aid Office of 

European Commission (ECHO)173, tendo a execução dos respectivos projectos, sido 

desenvolvida por ONGs nacionais e internacionais a operarem no território. 

Criada em 1992 
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Gráfico n° 1 

AJUDA DE URGÊNCIA 

■ vitimas de conflito 
■ assistência médica 
■ reabilitação rural 
■ reintegração de refugiados 
Ddistibuição alimentar 
D monotorização 
■ assistência sanitária 
D transporte de ajuda alimentar e outros 
■ n r r u o H r t c H o r l o c m i n a n o m  

com base no anexo IV 

Através dos financiamentos da ECHO procurou-se reduzir as elevadas taxas de 

mortalidade e morbidade existentes em Angola. Deste modo, a ECHO financiou projectos 

nos domínios da saúde e ajuda alimentar os quais representaram no seu conjunto 

aproximadamente 76% do total das acções financiadas através da ECHO (53% para 

assistência médica e 23% em distribuição alimentar), tendo-se assistido ao longo da década 

e, em função da evolução da situação política e económica do país, à sua intervenção 

noutros sectores, nomeadamente, no apoio à construção de infra-estruturas de saúde 

(hospitais e centros de saúde) , apoio ao programa de auto-sufíciência alimentar e 

desenvolvimento rural, através da distribuição gratuita de sementes e utensílios agrícolas, 

projectos de abastecimento de água, projectos de apoio a deficientes de guerra e até acções 

de desminagem (DCE, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000) 

Em 1997, graças à intervenção através da ECHO, tinham sido recuperados 7 hospitais de província, 14 
hospitais municipais, 10 centros de saúde e 59 postos de saúde, em 11 províncias do país (DCE, 1998: 8) 
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Até 1993, a ajuda humanitária concentrou-se no apoio às vítimas do conflito. A paz 

de Bicesse, permitira um período de intervenções noutras áreas, designadamente, na 

reabilitação rural, mas o retorno à guerra, em 1992, tendo assumido proporções 

dramáticas, obrigou a uma maior assistência a vítimas do conflito financiada no âmbito do 

artigo 254 da Convenção . Todavia, até Setembro de 1993, data em que UNITA declarou a 

cessação das hostilidades, doze das dezoito províncias angolanas não tinham beneficiado 

da ajuda humanitária, por razões políticas (DCE, 1994:13) 

Em 1994, a ajuda de urgência elevou-se a 23.551 mil ECUs , tendo a ECHO 

financiado 50 projectos nos domínios da ajuda médica e nutricional, bem como no que 

concerne à distribuição de bens essenciais, sementes e utensílios agrícolas e outros (ver 

anexo IV) 

Em 1995, os projectos (50) financiados através da ECHO, destinaram, 

essencialmente, à assistência médica e nutricional. Os território controlados pela UNITA 

puderam, progressivamente, receber ajuda. Para melhorar a eficácia das operações 

humanitárias, a ECHO reforçou a coordenação humanitária com diferentes parceiros e 

colaborou com a Unidade de Coordenação da Assistência Humanitária das Nações Unidas 

(UCAH), tendo passado as operações humanitárias de urgência a serem financiadas pela 

ECHO e pela Unidade de Segurança e Ajuda Alimentar da CE (DCE, 1996: 4-5). 

Em 1996, apesar da relativa pacificação, persistia a necessidade de intervenção de 

carácter humanitário, sobretudo, nas zonas rurais, muitas das quais em situação de 

instabilidade e isolamento, decorrente das limitações, que se mantinham, à livre circulação 

de pessoas e bens. Neste período, foram financiados, através da ECHO, 29 projectos no 

valor global de treze milhões quatrocentos e oitenta mil ECUs com maior incidência nos 

sectores da saúde, distribuição de bens de primeira necessidade, logística e um acção de 

desminagem. 

As zonas prioritárias de acção incidiram sobre as populações com maiores índices 

de morbidade e menores cuidados de saúde. Através da ECHO, procurou-se restaurar as 

estruturas de saúde das zonas periféricas, uma vez que subsistiam problemas relativos à 

falta de pessoal qualificado, inexistência de estruturas de saúde em algumas zonas, com 

especial predominância nas zonas controladas pela UNITA ( DCE, 1997). 

Deste modo, em 1997, dos 29 projectos aprovados pela ECHO, 11 incluíram 

reparações em hospitais e postos de saúde, iniciou-se a construção do hospital municipal de 
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Mavinga, tendo, o sector da saúde, absorvido mais de 85% da dotação global da ajuda de 

urgência no referido ano (catorze milhões de ECUs, ver anexo IV). No mesmo ano, foi 

introduzido o conceito de "Zona de Intervenção Humanitária" como base estratégica e 

através da qual era permitida uma acção concertada e em formato piramidal cujo centro de 

gravidade dos serviço de saúde era um hospital rural ou centro de saúde e, a partir do qual, 

irradiavam as acções curativas ou preventivas (vacinação), abastecimento de 

medicamentos e reabilitação de infra-estruturas (DCE, 1999: 8; 16-19), tendo, a ECHO, 

apoiado a formação de 17 ZIH (DCE, 1998: 8). 

A partir de Abril de 1998, face ao adensar das hostilidades e clima de guerra, a 

maioria dos operadores humanitários foram progressivamente retirando das zonas 

interiores do país, facto que prejudicou a actividade e financiamentos da ECHO que até 

então haviam proporcionado serviços de cuidados básicos de saúde, água potável, 

educação, etc. em zonas sensíveis, e obrigou à reorientação da assistência humanitária para 

as zonas mais acessíveis (DCE, 1999: 9), tendo, este facto, acusado maior evidência em 

1999. Assim, em 1998, dos 39 projectos em curso, 19 destinaram-se à assistência médica, 

3 a médico-nutricional e 3 a apoio a deslocados de guerra, enquanto, em 1999, dos 25 

projectos aprovados, apenas 9 se destinaram à assistência médica, 10 a médico-nutricional 

e 3 a apoio a deslocado (anexo IV). 

No final do século, pese embora todos os esforços envidados pela ECHO, 

maioritariamente, nos sectores da saúde e nutrição, subsistiam elevadas taxas de 

mortalidade e morbidade produzidas pela má nutrição, acesso limitado a água potável, 

insuficiência de pessoal nos serviços de saúde, fluxos massivos de populações desprovidas 

de meios de subsistência das zonas rurais para as zonas urbanas com inerente 

sobrepovoamento das últimas e propagação de doenças, nomeadamente, malária, do foro 

respiratório ou diarreico (DCE, 2001: 11). 

Em suma, a ajuda urgência/humanitária em Angola assumiu um papel de relevo 

nos sectores da saúde e nutrição, tendo progressivamente, dado prioridade à saúde, sector 

que, desde 1995 foi absolvendo uma fatia considerável do esforço financeiro da ECHO. 

Segundo a DCE em Angola, devido às carências produzidas pela redução do orçamento 

governamental aos serviços de saúde e do qual resultou uma redução no pessoal 

qualificado, abandono de actividades de prevenção, carências nas reposições dos stocks de 

medicamentos e de equipamento médico, a assistência médica financiada pela ECHO, 
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tornou-se muito importante, particularmente, nas zonas controladas pela UNITA (DCE, 

1997: 6). Daí que a dotação atribuída a este sector, neste período, tivesse sido o mais 

elevada de sempre (13.630 mil ECUs, repartidos por 37 projectos, ver anexo IV). Todavia, 

em 2000, foi levantado o problema da inadequação da ECHO, no que concerne aos 

financiamentos de médio ou longo prazo, designadamente, o funcionamento de hospitais, 

uma vez que a ajuda humanitária, para a qual estava, particularmente, vocacionada, 

implicava actividades de curto prazo (DCE, 2001:11) 

2.2.2.2 - A Ajuda Alimentar 

O objectivo fundamental da ajuda alimentar foi o de apoiar o esforço 

governamental na melhoria das condições alimentares e nutricionais das populações, 

contribuindo, em simultâneo, para o não agravamento do défice na BP. 

As operações da ajuda alimentar processavam-se de dois modos: 

1. Ajuda Alimentar Directa - acordada com o governo em apoio à BP. Parte 

dos alimentos postos à disposição, eram distribuídos gratuitamente, através 

das ONGs de acordo com um plano de distribuição elaborado pela 

delegação e aprovado pela administração, e a outra parte era vendida através 

de canais previamente acordados, cujos resultados da venda geravam 

Fundos de Contrapartida (FCP) 

2. Ajuda Alimentar Indirecta, em colaboração com organizações 

especializadas (PAM, EURONAID, CICR) 

Os viveres postos à disposição foram, maioritariamente, adquiridos em países 

comunitários, mas assistiu-se também, a um esforço no sentido da introdução das 

denominadas "operações triangulares" que consistiam na aquisição dos produtos em países 

terceiros (DCE, 1994, 1995, 1996). 

A tabela que se segue dá-nos uma dimensão da ajuda alimentar, em toneladas de 

produtos: 
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Tabela n° 4 

AJUDA ALIMENTAR 

Fonte: DCE, 1994,1995,1996,1997, 1998 (cálculos do autor) 

• Valores estimados 

Execução dos programas: 

1995 -(Prog. 1994: 27.587t) 

1996 -(Prog.l 995: 22.850t) 

1997 -(Prog.1994: 16.238t) +(Prog. 1995: 2.800t) 

1998 - (Prog. 1996: 20.000t) (9.000t comercializados, dos quais resultou, em FCP 

= 1.183.649.293.990,00 Kwanzas reajustados = 1.248.291,00 USD = 1.084.772,40 

ECU175) 

Por cálculo - 1 ECU= 1,15074USD (tx cambio de Dez. 1998) 

142 



Em 1994, a comissão reforçou o diálogo com o Estado angolano, com o objectivo 

de melhorar a eficácia da ajuda através: 1) de uma coordenação da ajuda com outros 

doadores da ajuda alimentar e instituições especializadas mais eficazes; 2) do reforço das 

operações triangulares e 3) do aperfeiçoamento da programação e utilização dos FCP 

(DCE, 1995: 5-10) 

Por outro lado, desde 1994 que a comissão vinha dando prioridade a parcerias com 

ONGs executoras de iniciativas do tipo "Food For Work", numa tentativa de criar as 

condições para um maior envolvimento e responsabilização da sociedade civil nas acções 

de ajuda da CE. 

Nos finais de 1994, a comissão criou uma unidade de segurança e ajuda alimentar, 

o Núcleo Europeu de Segurança Alimentar (NESA) encarregue de estabelecer uma relação 

com todos os parceiros (fornecedores, distribuidores, ONGs, etc). A base desta unidade 

centrou-se na delegação, mas beneficiava do apoio das representações da UTA-ACP/CEE ( 

serviços do Ordenador Principal ) nas províncias de Huila, Namibe e Benguela (DCE, 

1996:6; 1999:11). 

Em 1995, a Delegação da Comissão passou a coordenar a execução dos programas 

de distribuição gratuita177 através de uma "task force" criada para o efeito, em Fevereiro do 

mesmo ano. Os contratos com os entrepostos e empresas transportadoras encarregues de 

encaminhar os produtos até à cidade mais próxima do seu destino final, passaram a ser da 

responsabilidade directa da delegação, enquanto que, aos respectivos parceiros, cabia a 

responsabilidade do transporte ao destino final e distribuição dos respectivos produtos 

(DCE, 1995: 7). 

A partir de 1996, a ajuda directa passou a contar com uma terceira vertente: para 

além da comercialização e distribuição gratuita, foi criado um banco alimentar permanente 

para eventuais intervenções de urgência às populações mais vulneráveis, no caso de 

ruptura do aprovisionamento. A esta iniciativa não poderão deixar de estar associados dois 

factores (DCE, 1997:8-11): 

• Desde 1994, que os programas para a ajuda directa e indirecta, vinham 

sendo transferidas para os anos seguintes. O programa de 1994, foi 

executado em 1996 e o programa de 1995, entre 1996 e 1997. 

Ministro do Plano 
Até 1994, a distribuição gratuita estava a cargo do PAM 

143 



• Esperava-se uma melhoria na auto-sufíciência alimentar em virtude de 

superfície cultivada ter aumentado. 

Por outro lado, em 1996, não houve comercialização de produtos uma vez que 1) se 

procedeu a uma reavaliação dos mecanismos previstos no Protocola dos FCP, assinado em 

1994, tendo em conta as novas políticas económicas encetadas pelo governo 

(desvalorização monetária, reestruturação dos sistema bancário, luta contra a inflação), e 2) 

verificavam-se dificuldades na solvência de dívidas resultantes da venda dos produtos. 

Assim, a ajuda directa do programa de 1996, foi integralmente distribuída de forma 

gratuita, tendo sido reintegrada em projectos de reabilitação rural com o objectivo de 

encorajar e apoiar a participação activa destas populações 

Em 1997, tendo em conta a relativa estabilidade política e militar vivida178 e o facto 

de Angola ser um país potencialmente auto-sufíciente ou até excedentário em produção 

agrícola, a CE introduziu uma estratégia, pioneira no país, que visava o apoio a acções de 

produção agrícola e desenvolvimento rural, consubstancializada no: 

• Programa de Segurança Alimentar o qual deveria contribuir para o reforço 

da segurança alimentar e para a estabilização social das populações 

angolanas através da redução dos défices alimentares e o relançamento da 

produção agrícola e alimentar. Propunha-se, assim, a l)melhorar os níveis 

de cobertura quantitativas e qualitativas das necessidades alimentares 

populacionais; 2) reabilitar infra-estruturas essenciais; 3) facilitar a 

produção agrícola e instalar os deslocados (DCE, 2000: 10-11) 

• Inserindo-se no primeiro, o Programa de Apoio ao Relançamento da 

Produção Agrícola (PARPA),para o qual deveriam contribuir todos os 

recursos possíveis provenientes da ajuda de urgência, alimentar financiadas 

pelas linhas orçamentais e dos FCP resultantes da comercialização que, 

entretanto, fora retomada em Kwanzas reajustados. 

Esta estratégia estendeu-se aos parceiros (ONG), Estados membros da UE e outros 

doadores (PNUD; FAO; PAM; UCAH; US AID e RAS) ( DCE, 1998: 9-10). 

A partir de 1998, através do NESA, procedeu-se à distribuição gratuita de 

alimentos, sementes e utensílios domésticos na óptica da iniciativa "food for work", e 

fínanciou-se, através dos FCP 1996/97, o PARPA em acções de apoio a projectos de 

178 apesar disso, a circulação de pessoas e bens permanecia um risco. 

144 



desenvolvimento rural. Apesar do clima de hostilidade vivido a partir de Abril que 

culminaria com uma situação de guerra declarada em Dezembro, tinha-se registado uma 

evolução favorável em termos de auto-suficiência alimentar, decorrente de um aumento da 

produção agrícola (DCE 1999: 10-12). 

Todavia, a partir de 1999, a situação iria alterar-se, em consequência da situação 

militar. O PARPA permaneceu em regiões de estabilidade relativa, mas a insegurança 

alimentar vivida, particularmente, nas zonas urbanas em consequência da nova vaga de 

deslocados de guerra, iria arrastar-se até ao novo século (DCE, 2000: 10-14; DCE, 2001: 

11-12) 

2.2.2.3. Acções de Reabilitação 

Do domínio por excelência das ONG, as acções de reabilitação constituíram um dos 

contributos da ajuda comunitária em prole do desenvolvimento, integrando programas de 

grande dimensão, dos quais destacamos os seguintes: 

• Programa de Reabilitação nas Províncias Tocadas pelo Conflito 

(PRPTC) com uma dotação global de dezasseis milhões de ECU 

financiados no âmbito do PIN do 6o FED (06.ACP.ANG.074) com o 

objectivo de melhorar as condições de vida dos deslocados, através da 

reabilitação de zonas rurais e urbanas; 

• Programa de Apoio à Reconstrução (PAR) para o qual fora acordado um 

envelope financeiro de 100 MECU179, (cinquenta e cinco milhões 

através do PIN do 7o FED) com uma incidência geográfica prioritária 

nas províncias do Huambo, Bié, Benguela e Huila. Este programa 

integrava a reabilitação de infra-estruturas de base e sociais, apoio 

institucional a autoridades locais bem como a produção e 

comercialização de produtos agrícolas. 

• Ajuda a refugiados, deslocados ou crianças de rua, em articulação com o 

1 Gerado na sequência da "Mesa Redonda" dos doadores para Angola a qual fora organizada pelo PNUD, 
em Bruxelas e onde o governo angolano, mediante apresentação do Programa de Reabilitação Comunitária e 
Reconciliação Nacional, solicitara, à comunidade internacional, um contributo de 600milhões de Dólares. 
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art0 255180 da Convenção, através do qual nos é permitido estabelecer uma 

distinção clara face à ajuda de emergência, uma vez que enquadra estas 

acções numa perspectiva de desenvolvimento. 

• Projectos de saúde, educação e formação profissional. 

• Integrado no desenvolvimento rural, o Programa de Microrealizações 

(PM) (07ACP.ANG050)181: cobriu as zonas rurais e peri-urbanas de seis 

províncias182, visando a reabilitação de infra-estruturas sociais e 

produtivas, tendo envolvido uma estratégia de desenvolvimento 

participativo, isto é, implicando as comunidades beneficiárias na 

execução dos projectos e procurando, em simultâneo, desenvolver as 

suas capacidades de gestão. Entre 1995 e 1996, tinham-se realizado 75 

microprojectos do tipo social e produtivo no valor de 2.155.357 ECU e 

beneficiado, directamente, 84.387 pessoas, em 1998, 36 microprojectos 

no valor de 1.942.639, com 26.667 beneficiários, e, em 1999, foram 

pagos 1.896.639 Euros, divididos por 33 microprojectos que 

beneficiaram 26.667 pessoas (DCE, 1997). 

O êxito relativo deste tipo de projectos levou a que, em 1999 o PIN financiasse um 

segundo Programa de Microrealizações (07ACP.ANG076) com uma dotação de dois 

milhões de Euros, o qual, em 2000, tinha já realizado cerca de 50% do seu valor 

atribuído183. 

Todavia, este sucesso não era extensível a outros programas. O PAR tinha uma 

previsão de execução de 32 meses, mas no final da década (cinco anos após) apenas 18% 

do orçamento original tinha sido utilizado. Entre 1996 e 1997, o grosso dos projectos 

aprovados e executados ou em curso, tiveram, por objectivo, estudos preparatórios ou 

180 De acordo com o teor do Ar0 255, podem ser concedidas ajudas a Estados ACP para "satisfação de 
necessidades graves não cobertas pela ajuda de emergência" (n° 1 do artigo), bem como projectos ou 
programas de longo prazo que visem a auto-suficiência alimentar e a integração ou reintegração das 
populações. A ajuda atribuída poderá ser aplicada em conjunto com as dotações do PIN, "dado o objectivo 
de desenvolvimento das ajudas concedidas em conformidade com este artigo" (n°3 do artigo 255 da 
Convenção Lomé IV) 
181 Nota curiosa é a de que o PM surgiu, ao longo dos relatórios, ora inserido nas acções de reabilitação, ora 
nas acções de desenvolvimento, facto que lança algumas dúvidas quanto aos critérios utilizados para 
distinguir estes dois tipos de acções. 
182 Bengo, Luanda, Benguela, Huila, Namibe eCunene 
183 De acordo com a tabela de realizações do PIN do VII FED, o Programa de Microrealizações II, aberto a 
23/08/1999 com uma dotação de dois milhões de Euros, no final do exercício 2000, tinham sido efectuados 
967.640 Euros de pagamentos, ou seja, aproximadamente, metade da sua dotação. 
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técnicos. Entre 1998 e 1999, devido ao retorno das hostilidades no Planalto Central, as 

actividades do PAR em Benguela e Huíla, ficaram condicionadas ( DCE, 2001: 19). 

Também o PRPTC, com data de abertura de Junho de 1994, tardaria seis anos para que se 

pudesse considerar, praticamente, concluído: em 2000, 97,8% da dotação original tinha 

sido realizada (DCE, 2001: anexo I). 

Em termos sectoriais ( ver anexo VII), entre 1992 e 1999, o sector da saúde foi 

sempre o maior beneficiário das acções de reabilitação, tendo, no cômputo geral, absorvido 

38,16% do total, enquanto que os Projectos de Integração no Meio Rural (PIMR), um dos 

grandes objectivos dos PIN, registara 24,71% fruto de uma evolução a partir da segunda 

metade da década, particularmente, em 1998/99. De registar ainda que, em 1996, parte 

substancial do valor que lhe foi imputado derivou da aplicação do programa de MR, 

enquanto em 1998/99, resultou de projectos afectos ao PAR 

A ajuda a deslocados, refugiados e crianças de rua que condensámos na rubrica 

denominada "Reintegração Social" atingiu o seu máximo em 1992 (31,37% do total/ano) 

Merece também referência o esforço desenvolvido no sector da 

Educação/Formação Profissional, particularmente, entre 1994 e 1996, cujos valores 

absorveram entre 11 e 20% do respectivo montante anual. Este período foi, de resto, o que 

registou maior volume de realização de acções de reabilitação, tendo o ano dei995 

ultrapassado os 22 mil milhões de ECUs, mercê da "paz relativa" resultante do Protocolo 

de Lusaka e da esperança que a comunidade internacional ainda depositava na efectivação 

dessa mesma paz.. 

2.2.2.4. Acções De Desenvolvimento 

Praticamente afectas às orientações do PIN, as acções de desenvolvimento 

apresentam uma outra característica que as distingue das acções de reabilitação e que 

facilmente se constata numa observação rápida sobre os projectos que as integram: o 

domínio de privados na execução dos referidos projectos com preponderância de empresas 

(ou particulares) sediadas em países comunitários184. Só a partir de 1996 é que começaram 

a surgir adjudicações a agentes nacionais, alguns dos quais em parceria com empresas de 

países comunitários, como foi o caso do Projecto 07.ACP.ANG.065 de 14/07/1997, no 

184 Em particular a Itália França Espanha e Portugal, mas também, com menor preponderância, o RU, 
Alemanha, e Grécia 
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montante de 60.000 ECU (Estudo técnico sobre a Zona Piloto da Boavista), cujo executor 

foi o luso-angolano Agrupamento Hidroprojecto Progest. Todavia até ao final do século, 

verificámos escassez de registos da participação de nacionais (empresas ou particulares), 

em projectos do tipo produtivo. 

Tabela n° 5 

ACÇÕES DE DESENVOLVIMENTO, POR SECTOR 
Em Milhares De EUROS 

SECTOR 1991-2000 

AMBIENTE 108 0,12 

APOIO INSTITUCIONAL 6.302 6,86 

APOIO DEMOCRACIA 2.123 2,31 

CULTURA 645 0,70 

DESENVOLVIMENTO PESCAS 2.444 2,66 

DESENVOLVIMENTO RURAL 2.167 2,36 

DESENVOLVIMENTO SECTOR PRIVADO 2.780 3,02 

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 17.089 18,59 

INFRA-ESTRUTURAS 22.758 24,76 

SAÚDE 32.280 35,12 

NO ÂMBITO SADC (regional) 3.212 3,50 

TOTAL 91.908 100,00 

Com base no anexo IX (cálculos do autor) 

Em termos sectoriais, as acções de desenvolvimento incidiram sobre dez sectores: 

Ambiente, Apoio Institucional, Apoio à Democracia, Cultura, Desenvolvimento das 

Pescas, Desenvolvimento Rural, Desenvolvimento do Sector Privado, Educação e 

Formação Profissional, Infra-estruturas e Saúde com a relevância que nos sugere o quadro 

acima referenciado: 

Juntamente com Infra-estruturas (24,76%), os sectores Saúde (35,12%) e Educação 

e Formação Profissional (18,59%) formaram os três grandes sectores da área de 

desenvolvimento, absorvendo 78,47% do total da ajuda prestada nesta área, na década de 

noventa. 
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Todavia, foi o sector da saúde quem absorveu a maior fatia, muito embora parte 

substancial dos valores aduzidos respeitassem a dois grandes programas: 

1) Programa de Saúde pós Urgência, de 1993 (07.ACP. ANG.035) com uma dotação 

orçamental de dezoito milhões de ECUs e que integrou, entre outras acções, apoio 

institucional, fornecimento de medicamentos, apoio ao Programa Integrado de 

Luanda (PIL) e um Programa de Luta contra a SIDA, tendo, em 2000, não 

ultrapassado os 50%, em termos e pagamentos efectuados; 

2) Apoio ao Programa Nacional de Reabilitação de Deficientes Físicos 

(08.ACP:ANG.006) de Novembro de 2000, que não passara ainda da primeira fase 

de implementação dos projectos. 

No que concerne às infra-estruturas, com o acordo de paz de Bicesse, a CEE passou 

a dedicar maior atenção aos esforços de desenvolvimento no país, através de 

financiamentos a projectos de infra-estruturas pelo que o ano de 1992 foi o ano que 

registou o maior volume financeiro dedicado a este sector, assistindo-se a uma acentuada 

quebra nos anos que se lhe seguiram, os quais se caracterizaram pela quase ausência de 

projectos (ver anexo VIII). Acresce ainda o registo da discrepância que verificámos entre a 

dotação atribuída no acto da decisão e os pagamentos efectuados, em projectos de grande 

envergadura, como foi o caso da reabilitação da estrada Namibe - Lubango, financiada 

pelo PIN VI FED (06.ACP:ANG:066) em 2.500 mil ECUs e pelo PIR do 6o FED 

(6.ACP.RPR.486) em 10 milhões de ECUs, e cuja execução, iniciada em 1992, foi 

suspensa, devido à guerra, e retomada em 1996, não se encontrando concluída em 2000. 

Embora a dotação do PIN se encontrasse, praticamente, absorvida, o volume de 

financiamento do PIR, não atingira um terço da previsão original (apenas 3 milhões de 

ECUs de pagamentos efectuados). 

Deste modo, dos três sectores em causa, a Educação e Formação Profissional foi o 

sector que apresentou, objectivamente, uma maior diversificação em termos de incidência 

anual, assistindo-se a um crescendo da imputação dos recursos até 1995, ano em que 

atingiu o pico máximo (8.240 milhares de Euros)vindo a decrescer novamente a partir de 

1996 

.De notar ainda o facto dos sectores do Ambiente, Desenvolvimento Rural, Pescas 

e Sector Privado, umas das grandes prioridades do PIN, terem registado uma fraca 

participação, entre os 0,12 (Ambiente) e 3,02 % (Desenvolvimento do Sector Privado), do 
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total da ajuda nesta área. Também as acções de desenvolvimento no âmbito do Apoio à 

Democracia (2,32%) e Apoio Institucional (6,86%) registaram uma baixa participação 

numa década em que a prometida transição socio-económica impunha um avolumar da 

ajuda nestes sectores do desenvolvimento. 

Os condicionalismos da guerra e os sucessivos atrasos na implementação de 

políticas económicas poderão ter estado na origem das fracas prestações registadas nas 

acções de ajuda ao desenvolvimento, facto que iremos analisar adiante. 

2.2.1.5. Cooperação Regional 

Angola beneficiou ainda, no âmbito da Cooperação Regional, de fundos atribuídos 

pelos FED às organizações regionais que Angola integrava - SADC e PALOP - bem como 

a Programas de caris regional, como o Programa CICIBA e o Programa COMSTAT e no 

âmbito da CNUCED, o Programa Trainfortraid. 

A Southern African Development Community (SADC),criada por Tratado assinado em 

Outubro de 1992, em Windhoek (Namibia), teve as suas origem na conferência com o 

mesmo nome (SADCC) cujo o objectivo principal era o de coordenar o desenvolvimento 

do sul do continente, sendo cada Estado membro responsável por um sector do 

desenvolvimento. 

Angola é seu Estado membro fundador, sendo desde sempre responsável pelo sector da 
1 Rfí 

energia cuja coordenação é assegurada pela Unidade Técnica Administrativa (UTA) 
1 R7 

sediada em Luanda . Desde 1986 que a UTA vinha sendo apoiada pela CEE através de 

assistência técnica. Em 1993 encontravam-se em curso três projectos no sector da energia 

financiados pelo PIR, não havendo registos de qualquer outro financiamento posterior. O 

PIR passou então a financiar, exclusivamente, projectos de âmbito transnacional e 

inseridos nas acções de desenvolvimento, como foi o caso do Programa de Reabilitação de 

Estadas, nas províncias do Namibe e Huila cujo projecto cofinanciado pelo PIR 

(06.ACP.RPR.486) ascendeu a dez milhões de ECUs. 

1 5 Southern African Development Coordination Conference 
186 Botswana - Secretariado Geral, Pesquisa Agrícola e Produção e patologia animal; Lesotho - Ambiente; 
Malawi - Pescas de água doce, Silvicultura e Protecção da fauna e flora selvagem; Moçambique -
Transportes e Comunicações; Namíbia - Pescas; Swazilandia - Educação e Formação; Tanzânia - Comércio 
e Indústria; Zâmbia - Minas; Zimbabwe - Agricultura e Segurança alimentar. Em 1994, adesão da Africa do 
Sul e, em 1995, das Ilhas Maurícias. 
187 A UTA é financiada pelo ICP, seu principal parceiro de cooperação internacional 
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Angola beneficiou também de projectos gerados em outros países SADC, 

particularmente, projectos de formação profissional em diferentes domínios, bem como 

projectos gerados no país e cofínanciados pelo PIR, como foi o caso, em 1994, do projecto 

integrado no PIN do VII FED "retorno e reintegração de nacionais angolanos 

qualificados", fase III (07ACP.ANG.044) a cargo da Organização Internacional para as 

Migrações (OIM) cuja dotação através do PIR ascendeu a 1.270 mil ECUs. O objectivo 

deste programa era o de fazer retornar a Angola, nacionais altamente qualificados e 

residentes em países industrializados, tarefa que se revelaria infrutífera. 

PALOP - Sob proposta dos cinco Estados membros, a CE aceitou, no âmbito do 

art° 156, parágrafo 4 da Convenção, apoiar acções de interesse comum para os países 

PALOP. As conclusões finais do tipo e forma de cooperação regional foram acordadas na 

cimeira de S. Tomé e Príncipe, em Março de 1992, tendo sido dada prioridade à "formação 

e valorização" dos recursos humanos. O PIR do VII, tiveram por objectivo "contribuir para 

os esforços envidados pelos cinco países tendo em vista a modernização e o 

desenvolvimento, por forma a favorecer a sua inserção na economia mundial, 

designadamente, através da valorização das suas especificidades e do seu património 

económico, institucional, histórico, social e cultural comum" (PIR, 1997) 

Sob responsabilidade angolana ficaram três projectos, tendo o governo angolano 

nomeado para o efeito, um coordenador de programas e dois responsáveis pelos projectos: 

1) Promoção do Comércio e Investimento; 2) Centro Regional de Formação de 

Enfermagem; 3) Apoio Técnico à cooperação Regional dos programas PALOP Mas 

Angola beneficiou também de cinco outros projectos da responsabilidade de outros 

Estados PALOP. O montante global do PIR do VII FED, assinado em 1992 pelo então 

vice-presidente Manuel Marin e os cinco ordenadores nacionais, foi de 25 mil milhões de 

ECUs (DCE, 1997:55). 

Em Junho de 2001, um relatório da CE (Junho 2001: 51-59), dava conta do grau de 

eficácia dos projectos criados neste âmbito e dos quais interessa reter as conclusões sobre 

os projectos da responsabilidade angolana: 

• Centro de Formação Regional de Profissionais em Chefia de Enfermagem 

(07.ACP.RPR.350), tendo sido aprovado um montante de 2.600.000 Euros, e 

disponibilizado 1.568.898 Euros dos quais tinham sido gastos 885 mil Euros. 

O seu objectivo era melhorar os recursos humanos para a gestão dos centros 
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locais, reforçar as capacidades de formação do Instituto Superior de 

Enfermagem (ISE) e reforçar a cooperação regional no sector da saúde. 

Apesar de ter sido considerado um projecto pertinente, requerendo mesmo a 

sua "continuidade sustentada", este carecia de uma maior atenção, quer 

governamental, quer da Delegação, uma vez que sofrera de lentidão na 

implementação e "desrespeito pelos procedimentos financeiros e de reporte 

por parte da gestão do projecto" 

• Promoção do Comércio Externo e Investimento (7ACPRPR349), concebido 

para favorecer a expansão do comércio externo e mobilizar e atrair o 

investimento, através do desenvolvimento das trocas entre os países PALOP, 

das capacidades empresariais locais e do reforço da cooperação regional no 

que refere às alterações económicas e comerciais, tendo os resultados 

evidenciado, segundo o parecer do relatório, "falta de estratégia clara e de 

concepção fraca, (...) negligência das disposições e estrutura de 

implementação " 

De referir ainda que o relatório chamava a atenção para o facto de a cooperação 

regional PALOP, para se consolidar, ter de pesar os hiatos existentes: descontinuidade 

geográfica, diferentes abordagens e filosofias de desenvolvimento, diferentes interesses 

políticos e económicos, bem como das capacidades de resolução de problemas. 

A 1 de Março de 1997, entrou em vigor o PIR PALOP do VIII FED que manteve a 

mesma estrutura do seu antecessor, isto é, três sectores de concentração e sete projectos, 

visando a promoção das reformas económicas e inserção das economias PALOP no 

mercado mundial, processos de democratização e luta contra a pobreza (PIR 8o FED, 1997: 

ponto 3, Capítulo I), tendo sido afectada uma dotação indicativa de 30 milhões de ECUs 

para o período de execução do segundo protocolo financeiro (PIR 8o FED, 1997, ponto 5, 

Capítulo I). Todavia, até 2000, não se realizou qualquer projecto no âmbito do segundo 

protocolo dos PIR PALOP. 

Programa CICIBA: visa promover a cultura Bantu nos dez países aderentes , com o 

objectivo de salvaguardar e valorizar o património cultural Bantu. Para o efeito foi criado 

o Centro Internacional das Civilizações Bantu com sede em Liberville (Gabão) e dispõe de 

188 Angola, República Centro Africano, Ilhas Comores, Congo, Gabão, Guiné Equatorial, Rwanda, S. Tomé 
e Príncipe, Zaire e Zâmbia 
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um coordenador em Angola. Numa primeira fase Angola auferiu de 243 mil dólares para 

acções de salvaguarda do arquivo histórico, museu de antropologia, publicações e 

documentários sobre aspectos da cultura Bantu. 

Programa COMSTAT, supervisionado pela EUROSTAT, financiou bolsas de estudo 

a estudantes francófonos e lusófonos, onde se inseriram os angolanos. 

Em 1996, a CE financiou ainda o Programa TRAINFORTRADE, sob a 

responsabilidade da CNUCED que realizou quatro seminários de orientação aos PALOP 

(excepto Moçambique). 

2.2.3. Financiamentos 

A ajuda comunitária a Angola teve por base dois grandes suportes de 

financiamento: FED e Linhas do Orçamento Comunitário, com incidência nas áreas de 

Desenvolvimento, Reabilitação, Capitais de Risco (geridos pelo BEI), Ajuda de Urgência e 

Ajuda Alimentar (ver anexo III). 

A tabela que se segue apresenta o total das dotações atribuídas a Angola, até 2000 

Tabela n° 6 
DOTAÇÕES ATRIBUÍDAS A ANGOLA 

Em milhões de ECU 

Fonte: CCE (1999) 

Através do FED, foram postas à disposição de Angola, as dotações resultantes dos 

protocolos financeiros dos PIN, bem como verbas (FED-Outros) que, de acordo com os 

artigos 254 e 255 da Convenção, se destinaram, maioritariamente, a acções humanitárias 

No âmbito das ajudas de emergência concedidas a Estados ACP "confrontados com situações económicas 
e sociais graves, de carácter excepcional, decorrentes de calamidades naturais ou circunstâncias 
extraordinárias de efeito comparável "(art° 254 da Convenção ) apresentam como característica única, o facto 
de poderem revestir-se de qualquer forma em função das circunstâncias - fornecimento de bens, pagamentos 
às vítimas, etc. (n° 1, alínea a),mas ainda podem financiar o funcionamento e viabilidade de obras e 
equipamentos danificados (n° 1, alínea b), não são reembolsáveis e são concedidos com rapidez e 
flexibilidade (n° 1, alínea c ) , devendo as acções, em regra, serem concluídas no prazo de 100 dias a contar 
da data de fixação das regras de execução (n° 2, alínea a) findo o qual o saldo em aberto deveria ser 
"reafectado à dotação especial referida no protocolo financeiro" (n° 2, alínea b) 
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da ECHO, ajuda alimentar e acções de reabilitação. Os fundos canalizados através do 

artigo 255 da Convenção, resultavam de projectos apresentados por ONG europeias sob 

propostas apresentadas pela DCE, tendo por base o processo de paz de Bicesse, e que 

poderia apoiar a cooperação regional, acções de reabilitação, apoio a refugiados e 

microprojectos. A simplicidade de procedimento formal permitia um rápido acesso aos 

fundos190. Entre 1992 e 1996, Angola dispôs de um total de 9.508.174 ECUs os quais 

representaram 11% do total da dos fundos do artigo 255 atribuídos aos países ACP, 

constituindo o terceiro país191 com maior volume de financiamentos. Quer isto dizer que, 

através do art0 255, Angola dispôs de um considerável volume financeiro, expressando o 

apoio da comunidade, para suporte ao processo político em curso (COWI, Julho 1997: 7-

14) 

No âmbito dos Protocolos financeiros dos PIN geridos em conjunto pela CE e 

governo angolano, Angola pode dispor de uma dotação cujos valores constam da seguinte 

tabela: 

Tabela n° 7 

PROTOCOLOS FINANCEIROS 

Em milhões de ECU 

Cálculos do autor 

Como se pode observar, as dotações atribuídas a Angola através dos PIN 

representaram 1,23% do total dos FED, assistindo-se a um crescendo em termos da 

atribuição do volume financeiro ao longo dos três PIN. Todavia, o PIN do VI FED foi o 

190 Para as decisões de valor inferior a 750.000 ECU, tornava-se necessária apenas a assinatura do Director 
Geral do DGVIII, com base numa proposta da Delegação; entre 750.000 e 2.000.000 ECUs assumia-se o 
chamado "processo normal" , isto é, o Comité do FED era informado com uma semana de antecedência, 
seguindo da decisão da Comissão. Só além dos 2.000.000 ECUs requeria a aprovação do Comité (COWI, 
Julho 1997; 15) 
191 Moçambique (32%); Malawi (17%); Angola (11%); Etiópia (8%); Zaire (6%); Libéria (3%) Outros (23%) 
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que apresentou maior dotação em termos percentuais, assistindo-se a uma acentuada 

quebra (- 0,32%) na atribuição da dotação do PIN do VII FED e, muito embora o protocolo 

financeiro do VIII FED registe um aumento percentual face ao seu antecessor, permaneceu 

inferior ao do VI FED. 

Todavia, se tivermos presente o facto de, decorrente do art° 281 da Convenção 

Revista, apenas 117 milhões terem sido colocados à disposição, após assinatura do 

respectivo PIN do 8o FED (70,06% do Total do PIN/ 0.90% do total do FED) permite-nos 

concluir que, em termos relativos, se assistiu a um decréscimo progressivo percentual do 

volume financeiro dos PIN para este país. 

Os restantes 50 milhões de Euros constantes da segunda tranche do volume 

financeiro do PIN do VIII FED ( DCE, 2000: 2) ficaram dependentes de uma avaliação a) 

das políticas sectoriais da estrutura da cooperação prevista no anexo 2 do PIN; b) 

implementação atempada dos compromissos e desembolsos previstos no anexo 4; c) 

acordos de financiamento de cada operação; d) implementação das dotações dos PIN 

anteriores, ainda não executadas; e) preparação das actividades do governo tendo em conta 

a transição para a segunda fase da cooperação; f) o esforço de desenvolvimento do país 

tendo em conta a estrutura orçamental e o desempenho das finanças públicas (PIN 8o FED, 

ponto 1, Secção III) e das quais iremos pôr em evidência a alínea d) uma vez tratar-se de 

um dos graves problemas com que se debateu a ajuda a Angola no período a que 

reportamos encontrando-se estritamente ligado à problemática dos financiamentos. 

Até 1992, data em que entrou em vigor o Protocolo Financeiro do PIN do VII FED 

(segundo protocolo assinado com Angola), o seu antecessor tinha realizado apenas 66,16% 

do seu total (anexo IX) pelo que se tornava premente a utilização do respectivo saldo, de 

acordo com o n° 2 do artigo 284 da Convenção. Todavia e como podemos observar na 

tabela que se segue, este tardaria, pelo menos, até 1998 para que se pudesse considerar, 

praticamente, encerrado, em termos da sua afectação em relação às decisões tomadas 

(99,92%), muito embora, em termos de pagamentos efectuados, restassem ainda cerca de 

15%, em 1988 e 9% em 2000 (ver anexo IX).. 
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Tabela n° 8 

IMPLEMENTAÇÃO DOS PIN DO 6o, 7o E 8 0 FED, EM 1998 
Em milhares de ECU 

Dotação Decisões % Decisões Pagamentos % Pagamentos 
6o FED 102.000 101.918 99,92 84,82 
7o FED 115.000 97.020 84,37 19,11 
8°FED 167.000 2320 1,39 0 

Fonte: CCE (1999) 

A tabela que se segue permite-nos avaliar a evolução dos pagamentos efectuados 

entre 1989 e 1998, 

Tabela n° 9 

PAGAMENTOS EFECTUADOS 
Em milhões de ECU 

ANO PIN OUTROS ANO 
valor %/ a) Valor 

1989 12.66 
1990 20,87 20,46 
1991 18,27 17,91 
1992 16,15 10,48 13,95 
1993 8,06 5,23 í o 6 
1994 1 KÂ 1,64 15,82 
1995 7.25 4,70 4,37 
1996 6,9 4,48 
1997 6,9 4.48 2,2 
1998 6,8 4,41 

Fonte: CCE (1999) (cálculos do autor) 
2.2J.7. até 1991 S/ PIN 6o FED (102 milhões ECU) ; entre 1992-1998 s/ 38% do PIN VI e VII FED (39 

milhões ECU +115 milhões ECU = 154 milhões ECU) 

Como se pode observar, os pagamentos de mais de 50% do total do PIN do 6o 

FED, foram efectuados entre 1989 e 1991, tendo transitado 38,47%192 para o período de 

vigência do PIN do VII FED, cuja implementação, em conjunto com a dotação do novo 

protocolo financeiro, voltaria a acusar uma acentuada quebra a partir de 1993. 

192 Com base em cálculo dos pagamentos efectuados até 1992, segundo anexo IX : 
(101.946.891.22 -62724.096.461100 = 38,47 

101.946.891,22 
valores arredondados 
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Em 2000, já com a dotação do protocolo financeiro do VIII FED, em curso (desde 

1998), verificava-se que, apesar das dotações dos dois protocolos anteriores se 

encontrarem praticamente implementados, permaneciam mais de nove milhões de Euros de 

pagamentos não efectuados a projectos implementados no âmbito do PIN do VI FED e, no 

âmbito do PIN do VII FED dos 111 milhões de Euros apresentados na fase de decisão, 

apenas tinham sido pagos pouco mais de 40 milhões (ver anexo IX) 

Angola dispôs ainda de verbas oriundas do orçamento comunitário através de um 

quadro de linhas orçamentais cuja especificidade e em função do fim a que estas eram 

destinadas, permitiu a angariação de fundos que, para além da ajuda alimentar e de 

urgência, financiaram acções de reabilitação e de desenvolvimento.. 

Em conformidade com o anexo III. de um total de financiamentos de 

aproximadamente 700 milhões de Euros, no período compreendido entre 1986 e 2000, 

mais de dois terços provieram do orçamento comunitário, tendo sido distribuídos entre as 

diversas acções da ajuda comunitária. 

Gráfico n° 2 

orçamento comunitário 

■ 20% B17% 

D 53% 

■ ECHO D ajuda alimentar 
■ segurança alimentar ■ outros 

Assim e em conformidade com os dados constantes do anexo XI, do total dos 

financiamentos efectuados através das linhas orçamentais (480 milhões de Euros), 63% 

(aproximadamente 2/3) destinou-se à ajuda alimentar e segurança alimentar, tendo a 

ECHO absorvido a segunda maior fatia (17%). 

Em termos sectoriais, as ajuda comunitária através das linhas orçamentais, 

contemplou, ao longo da década, todos os sectores, com principal incidência no sector 
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"saúde e nutrição" assistindo-se a um crescendo do valores entre 1991 e 1997 e voltando a 

decrescer entre 1998/99 (anexo X) 

Embora não descriminadas no anexo III, as verbas das "Linhas Orçamentais" 

destinadas a "Acções de Reabilitação" financiaram 113 projectos e cofinanciaram d ONGs 

34 projectos (ver anexo VI). O anexo XI na rubrica "outros" apresenta um crescendo do 

seu volume financeiro a partir de 1992 e cujas verbas só poderão estar orientadas para 

acções de reabilitação ou desenvolvimento, uma vez que a ajuda alimentar e segurança 

alimentar encontram-se especificadas e a ajuda humanitária/urgência, como sabemos, 

desde 1993 que se mantinha sob o domínio da ECHO, também esta referenciada no 

referido anexo. Julgamos que as verbas aqui atribuídas terão sido aduzidas à rubrica 

"outros" que deverá incluir, para além das acções de reabilitação, as acções de 

desenvolvimento. Confrontado o anexo XI com o anexo VI, verificamos que as verbas 

constantes do anexo VI são muito superiores às médias apresentadas (aduzidas as rubricas 

"Outros" do FED e "Outros" do Orçamento Comunitário) no anexo XI, particularmente, no 

triénio 1992-1994, o que pode reflectir as discrepâncias resultantes entre os montantes 

atribuídos a cada projecto no acto da decisão e os respectivos pagamentos efectuados. 

Angola dispôs ainda da possibilidade de financiamentos através do BEI sobre os 

seus recursos próprios, tendo, no âmbito do VII FED, sido aprovada e assinada, em 1992, 

uma operação no valor de 3. 075.mil ECU sob a forma de dois empréstimos condicionados 

sob capitais de risco, não tendo sido assinado qualquer operação posterior, apesar do 

protocolo financeiro contemplar uma linha de crédito até 10 milhões de ECU. 

De referir ainda a importância dos FCP no financiamento de diversos projectos, 

designadamente, nos sectores da saúde, apoio a deslocados e vítimas de guerra, workshops, 

etc. A escassez de informação mais precisa sobre os valores dos FCP, só nos permite pôr 

em evidência os valores atingidos em 1993: 27.828.197.876,32 Novos Kwanzas (NKZ), 

parte dos quais, aproximadamente, dez mil milhões financiaram 10 projectos; de 1994, 

cujos FCP geraram aproximadamente dezassete mil milhões de NKZ e financiaram oito 

projectos; e 1997, cujo resultado, como já foi mencionado, financiou parcialmente o 

PARPA . A ausência de informação mais precisa sobre esta matéria parece estar associada 

a dois factores: 1) instabilidade monetária; 2) dificuldades na recuperação dos créditos, dos 

quais resultou a não comercialização de produtos em 1996. 
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Em suma , na década de noventa, período da vigência da Convenção, para além dos 

dois protocolos financeiros, o segundo dos quais, assinado tardiamente (apenas em 1998), 

Angola dispôs ainda de um saldo considerável proveniente de outras dotações atribuídas 

pelo VII FED no âmbitos dos artigos 254 e 255 da Convenção, bem como de verbas 

provenientes do orçamento comunitário. 

2.2.4. O Papel Das ONG 

A ajuda comunitária foi prestada através do estabelecimento de um sistema de 

"parcerias" entre a CE e as entidades executoras dos projectos/programas, 

designadamente, agências multilaterais, ONG, agentes privados e públicos, dos quais, 

merece particular relevo, o papel das ONGs pelas suas acções em todas as áreas da 

cooperação tendo assumido um papel preponderante na execução das acções de urgência e 

reabilitação. 

Os PIN ( PIN 7o FED, Secção II-C; PIN 8o FED, 3o parágrafo, ponto 3, secção II) 

de acordo com o princípio da cooperação descentralizada, previam o recurso às ONGs 

para a implementação de projectos e programas de desenvolvimento, por si cobertos. 

Todavia, neste capítulo, as acções das ONGs incidiram sobretudo, na área da reabilitação, 

a qual se insere numa perspectiva de desenvolvimento, tendo utilizado todos os 

instrumentos financeiros, particularmente, o art" 255 e linhas orçamentais. 

O total dos financiamentos prestados a projectos executados pelas ONGs e outras 

organizações a operarem em Angola , na década de noventa, representou 50% do total da 

ajuda CE a Angola no mesmo período (DCE, Set. 2001: 41) 

A tabela que se segue apresenta os diversos tipos de organizações financiadas 

pelos fundos comunitários: 
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Tabela n° 10 

Financiamentos em Função dos Tipos de Organizações 

CATEGORIA N° ORGANIZAÇÕES N° CONTRATOS 

TOTAL FINANCIAM. 

(€ 1000) CATEGORIA 

NAC. INT. TOTAL NAC. INT. TOTAL NAC. INT. TOTAL 

ONG E ASSOCIAÇÕES 46 75 101 192 643 835 11.990 227.613 239.602 

IGREJAS/RELACIONADAS 19 10 29 93 61 154 17.869 18.105 35.974 

ORG. ENT. COMUNITÁRIAS 15 - 15 46 - 46 2.033 - 2.033 

AGENCIAS ONU - 12 12 - 34 34 - 28.733 28.733 

ENTID. PUBLICAS 17 2 19 47 3 50 1.922 1.599 3.521 

TOTAL 97 99 196 378 741 1.119 33.814 276.050 309.864 

Fonte: DCE, Angola (Set. 2001) 

E do qual nos interessa reter os seguintes dados: 

• do total das organizações a operarem em Angola em regime de parceria com a CE, 

aproximadamente, 50% eram nacionais, na sua maioria, ONG ( organizações e 

associações + organizações baseadas em entidades comunitárias); 

• todavia, do total do número de contratos executados (1.119), apenas 378 foram 

atribuídos a organizações e entidades públicas nacionais o que representa, em 

termos percentuais 33,78% do total, decrescendo ainda mais abruptamente, em 

função da percentagem da atribuição do volume de financiamentos (10,91%). 

Deste modo, verifíca-se que, apesar da participação massiva de Organizações 

angolanas, o grosso dos financiamentos atribuídos, destinou-se a Organizações 

internacionais a operarem no território, maioritariamente, ONG de países comunitários 

Em Angola operavam diversas ONGs internacionais, algumas em associação com 

organizações nacionais que, entretanto, se foram expandindo. Em 1999, existiam mais de 

trezentas ONGs registadas no FONGA (Forum das ONG Angolas). Todavia, calcula-se 

que apenas uma pequena parte se encontre, efectivamente, envolvida em actividades de 

carácter social e filantrópico. A criação de ONGs angolanas tornou-se uma forma expedita 

Ao longo dos diversos relatórios da DCE, constata-se a presença forte de ONG de países comunitários, 
designadamente, da Suécia, Alemanha, Itália, França, Reino Unido, Portugal e Espanha e Bélgica 

160 



de angariação de fundos em proveito dos seus mentores ou, no caso de algumas 

organizações religiosas194, para a consolidação da sua missão evangélica no território. 

Por outro lado, as organizações nacionais deparavam-se com o problema de falta 

de pessoal qualificado. Deste modo, recorreu-se à busca de parcerias entre organizações 

nacionais/internacionais que lhes permitia partilhar a gestão conjunta dos fundos, bem 

como as diferentes experiências de logística, recursos técnicos e aptidões dos locais 

(PNUD, 1999). 

A presença de ONG internacionais prendia-se, sobretudo, com as condições 

adversas resultantes da guerra que assolava o território. Assegurar a ajuda humanitária 

tornava-se uma tarefa extremamente difícil, devido à existência de minar e presença de 

banditismo em muitas áreas do território (CE, Março 1997: 53) Através das ONGs, cuja 

flexibilidade das suas intervenções e adaptação às mudanças de situação e difíceis 

condições de acesso, foi possível atingir as populações mais pobres e marginalizadas e 

"prestar não só uma assistência imediata como iniciar a mobilização para a reabilitação" 

(DCE, Set. 2001: 41). Por exemplo, através da acção de algumas ONGs europeias, foi 

possível integrar acções de desenvolvimento financiadas pelo art0 255, na província do 

Huambo (COWI, Julho 1997; 14). 

O estabelecimento de parcerias com ONG incluiu não só financiamentos de 

projectos nas diversas áreas da ajuda comunitária a Angola, como também um sistema de 

cofinanciamentos, através de linhas orçamentais (B7-5010/5077), criadas para o efeito, 

através das quais, a CE comparticipou com mais de 50% do valor respectivo dos projectos 

desenvolvidos pelas ONGs (ver anexo VI). 

2.2.5. Síntese 

Apresentando linha de continuidade, os PIN negociados com Angola, no âmbito da 

Convenção Lomé IV, enunciaram, de acordo com os artigos 281-284 da Convenção, uma 

estratégia de desenvolvimento assente no desenvolvimento rural e auto-suficiência 

alimentar, tendo definido como sectores prioritários o ambiente, sector agro-pecuário, 

194 Entre as organizações nacionais de cariz religioso, destacou-se, a Caritas de Angola ( organização afecta 
à igreja católica) que operava a nível nacional (em 14 províncias angolanas) de forma bastante 
descentralizada, proporcionando a assistência alimentar aos mais desfavorecidos. Esta organização representa 
um exemplo positivo de ONG nacional, de caris religioso. 
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pescas e de serviços às comunidades rurais e piscatórias, cuja área de concentração, 

deveria incidir, em termos geográficos, nas províncias de Huila, Cunene e Namibe , e, à 

qual, fora imputado 50% dos recurso financeiros dos PIN. Com cobertura nacional, 

encontravam-se também os sectores da saúde, educação e formação profissional e 

transportes e comunicações aos quais foram reservados os restantes 50% dos respectivos 

protocolos financeiros. 

Grosso modo, as quatro áreas da ajuda implementada em Angola - ajuda 

humanitária/urgência, alimentar, de reabilitação e de desenvolvimento -, procuraram de 

forma directa ou indirecta responder às propostas enunciadas nos referidos PIN. De acordo 

com a avaliação que temos vindo a efectuar, as próprias acções da ECHO que deveriam 

estar, particularmente, vocacionadas para a acções humanitárias, acabaram por revelar um 

papel de suma importância em sectores tão sensíveis como o da saúde ou reabilitação das 

zonas rurais, tendo em muitos casos, se substituído às obrigações estatais que, devido aos 

efeitos devastadores da guerra, aos desvios orçamentais para fins militares e às novas 

orientações político-económicas que reduziam (e desculpabilizavam) o papel do Estado na 

acção social, conduziram a um depauperar do capital humano o qual já havia herdado do 

passado colonial uma situação bastante frágil. 

Entre 1986 e 2000, a ajuda comunitária a Angola rondou os 790 milhões de Euros, dos 

quais 61,9% provieram do orçamento comunitário e o restante dos 6o 7o e 8o FED 

distribuído pelos PIN (19,40%), PIR (1,85%) e Outros (artigos 203 e 204 Lomé III/ 254 e 

255 Lomé IV = 9,85%) (anexos III e XI) 

Tendo como referência os dados apresentados pela DCE em Angola, descritos no 

anexo XII e representados no gráfico que se segue, 

Extensível às províncias de Benguela e Huambo 

162 



Gráfico n° 3 

distribuição da ajuda por sectores 
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verificamos que: 

• a ajuda alimentar foi de longe o sector que predominou, particularmente, entre 

1992-1994 e 1998-2000, expressando os períodos mais críticos em termos do 

conflito. O segundo sector com maior expressão foi o da saúde, que, tendo 

registado saltos quantitativos entre 1992/94 e 1995/2000, evidenciou-se como 

um sector prioritário ao longo da década em todas as áreas da ajuda 

comunitária, incluindo a ajuda alimentar que contribuiu, de forma indirecta, 

através dos FCP. 

• a agricultura, surge em terceiro lugar, em resultado de um período de grande 

projecção entre 1992 e 1994 e, embora tenha decrescido, consideravelmente, 

entre 1995 e 1997, voltaria a registar nova subida em 1998 que, como já vimos, 

apresentou resultados muito satisfatórios em termos de contributo para a auto-

suficiência alimentar , mas viria a ser prejudicada com o retorno à guerra no 

final desse ano. 
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• salientaram-se ainda os sectores educação, água e saneamento, reinserção 

social e transportes 

• registamos, contudo, a não inclusão de sectores chave na estratégia defina nos 

PIN, designadamente, as pescas, serviços e o ambiente, os quais poderão ter 

sido integrados no sector "outros" cujos montantes só encontram alguma 

expressão na segunda metade da década. 

Também em termos de distribuição geográfica, Luanda foi de longe a província que 

mais usufruiu dos fundos comunitários, seguindo-se-lhe Huila, Huambo e Namibe, 

enquanto que a província de Cunene, uma das contempladas na área de concentração do 

PIN, acabaria sendo uma das que menos beneficiou da ajuda comunitária (ver anexo XIII). 

De notar ainda os atrasos em matéria de realizações dos PIN. O ciclo de programação 

do PIN do VI FED, embora ligado ao período de vigência de Lomé III, só encerraria em 

1997 e, em 2000, o PIN do VII FED mantinha um saldo disponível de 3,7 milhões de 

Euros. 

2.3. A Ajuda Dos Países Comunitários No Plano Bilateral 

Como já foi referido, o Tratado de Maastricht introduziu no seu articulado a política 

comunitária de Cooperação para o Desenvolvimento numa perspectiva de 

complementaridade com a ajuda bilateral dos seus Estados membros. Por tal facto, 

consideramos pertinente introduzir (ainda que de forma sucinta) a prestação dos países 

comunitários, na década de noventa. 

Convém, contudo, recordar que a APD engloba donativos e empréstimos devendo, 

os segundos, apresentarem um grau de concessionalidade de pelo menos 25%, baseada nas 

taxas de juro comercial da OCDE (Banco de Portugal, 1996: 16), enquanto que, no âmbito 

da cooperação para o desenvolvimento, se inscrevem os fluxos públicos e privados. 

Segundo dados da OCDE entre 1991 e 1999, do total dos fluxos oficiais dos países 

comunitários196, para Angola, 27,06% provieram da França, seguindo-se-lhe Portugal com 

22,43% e Suécia com 14,81% (ver anexo XV). 

Todavia, se observarmos, exclusivamente, os fluxos no âmbito da ajuda oficial ao 

desenvolvimento, verifica-se que a França cai para 5o lugar representando apenas 10,72% 

196 Não inclui a Grécia por esta não fazer parte da OCDE 
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do total da ajuda dos países comunitários, passando a Suécia a maior doador comunitário 

(17,35%) seguindo-se a Espanha (14,07%), Itália (13,94%) e Portugal (13,94%) (ver anexo 

XVI). 

Em termos de distribuição por sector, segundo dados do PNUD (ver anexo XVII), 

em 1992 o sector "energia" absorveu 35,09% da ajuda dos países comunitários, dos quais 

86,51% assumiu a forma de empréstimo proveniente da Espanha, seguindo-se-lhe a ajuda 

humanitária/alimentar (13,19%) e "agricultura, floresta e pescas (12,44%).Em termos de 

diversificação sectorial, a ajuda dos catorze sectores apresentados, Portugal apresentou 

maior diversificação sectorial (11 sectores) seguindo-se-lhe a Suécia (10 sectores) e Reino 

Unido (7 sectores). 

Em 1999, segundo dados da OCDE (ver anexo XVIII), assiste-se a uma maior 

inclusão de países comunitários doadores (11 países contra 6, em 1992) que, juntamente 

com a ajuda CE (FED) constituíram o maior doador (55,45%). Em termos estritamente 

bilaterais, dos países comunitários, a Espanha surge como maior doador (8,15% do total da 

ajuda), seguindo-se-lhe a Alemanha (8,12%) e Itália (7,04%). Em termos de diversificação 

sectorial, dos 26 sectores197 apresentados, Portugal surge novamente com maior 

diversificação sectorial (18 sectores), seguindo-se a Espanha (11 sectores) e Itália (10 

sectores). 

O sector que absorveu maior volume da ajuda, foi o sector alimentar (26,44%) 

sendo que apenas 33,67% da mesma proveio de fonte comunitária (CE + países 

comunitários), seguindo-se o sector "emergência" com 23,15% do total da ajuda, da qual 

68,38% proveio de fonte comunitária. 

O reacender da guerra que, como já sabemos, foi retomada abruptamente, em finais de 

1998, pode justificar, em parte, o carácter excepcional das dotações da ajuda a Angola, em 

1999. Daí que o sector "emergência" ou ajuda de urgência tenha sido, não só o que auferiu 

de maior dotação quer comunitária através do FED, quer em termos bilaterais globais, 

como também foi um dos sectores a registar uma maior comparticipação de Estados 

membros (8 dos 12 Estados membros, ver anexo). Também o sector "Alimentar" no qual 

comparticiparam sete Estados membros, atingiu uma dotação global de 17,92 milhões de 

dólares. 

De notar que o PNUD agrupa no mesmo, sectores diferenciados na OCDE. Por exemplo, "Agricultura, 
Floresta e Pescas" e "Ajuda Alimentar/humanitária". 
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Os outros sectores que registaram forte adesão dos Estados quer em numero, quer em 

volume de ajuda, foram o sector "público" com a participação de nove Estados membros e 

uma dotação global de 6,45 milhões de dólares, e "Serviços sociais- infra-estruturas" com 

oito Estados membros e uma dotação global de 6,23 milhões de dólares. 

Da análise sobre a incidência dos sectores na ajuda bilateral podemos observar também 

que a estrutura da ajuda bilateral dos país membros se encontra próxima da UE, tendo sido 

dada prioridade à situação do conflito e, em termos de sectores de desenvolvimento, para 

além do "energia" e "público", também foi dada prioridade à educação e saúde e infra-

estruturas. 

Todavia a ajuda bilateral viria a registar uma forte quebra, quer em dotação, quer em 

numero de Estados membros doadores. Segundo Hodges (2002: 164), no final da década 

muitos doadores diminuíram a sua ajuda ou limitaram-na a ajuda humanitária, devida "a 

frustração causada pela lentidão das reformas (diga-se, económicas) e às preocupações 

com a corrupção oficial." Entre esses doadores encontravam-se o Reino Unido, Bélgica, 

Holanda e Suécia. 

3. Entraves A Política De Cooperação Para O Desenvolvimento Da UE Em 

Angola 

Conforme descreve Coelho (2000:141), Angola é um país "com um território muito 

vasto, dotado de amplos recursos minerais - em que avultam o petróleo e os diamantes, 

mas também o ferro, o cobre, os fosfatos e ouro - com uma extensa e rica costa pesqueira 

e com uma grande abundância de água e terra aráveis que lhe permite, o cultivo de 

grande variedade de espécies agrícolas e o desenvolvimento de uma próspera actividade 

pecuária". Mas Angola vive o dramático paradoxo de, sendo um país rico em potencial, 

ser também um países que apresenta um dos maiores índices de pobreza, no mundo. Em 

1999, o IDH colocava Angola na 160° posição, isto é, no grupo dos mais pobres (PNUD, 

1999). 

A ajuda externa poderia e deveria constituir uma alavanca ao desenvolvimento 

deste Estado, particularmente, a ajuda comunitária que se propunha a intervir de forma 

sustentada em todas as áreas do desenvolvimento, mas, no final do século, a situação 

angolana encontrava-se muito aquém das expectativas criadas em torno de um 
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desenvolvimento que contava com uma forte componente de ajuda externa . Tornava-se, 

por isso imperativo discernir os factores de bloqueio à eficácia da ajuda. 

No início da década, o PNUD (1994: 39-40) acusava a existência de insuficiência 

na coordenação da ajuda, resultante da 1) ausência de dispositivos regulamentares claros 

sobre a matéria, bem como de uma política institucional capaz de delimitar as atribuições 

relativas ao processo global da implementação dos projectos e da execução das diferentes 

estratégias (identificação, avaliação, negociações, planificação, imputação das despesas e 

controlo da execução, entre outras), 2) má articulação entre o processo de preparação e 

elaboração do orçamento nacional anual, do programa de investimentos públicos e da 

balança de pagamentos, ausência de um plano de desenvolvimento a médio prazo, de 

instrumentos de gestão e controlo dos recursos financeiros domésticos e dos 

financiamentos externos, bem como a 3) secundarização da APD em matéria dos fluxos de 

financiamento externos do país. 

O PNUD observava ainda a não existência de uma instituição nacional de 

coordenação da ajuda, contando apenas com duas agências encarregues de programas 

multilaterias de assistência externa a Angola, designadamente, a UTCA ' ligada aos 

programas de urgência financiados pelo sistema das Nações Unidas, doadores bilaterais e 

ONGs e, no caso dos programas comunitários, a UTA-ACP/CEE . 

Até final do século, os problemas observados pelo PNUD não só subsistiram, como 

parece terem-se agravado. Sanches (1999) a propósito do processo de ajuda comunitária, 

refere a existência de quatro problemas que interferiram negativamente no processo de 

ajuda a Angola : 1) inaptidão governamental dos serviços administrativos para 

compreenderam o processo da ajuda. Algumas instituições tenderam a responsabilizar os 

doadores pelos maus resultados invocando assistência insuficiente ou imposição de 

condicionalismos ou constrangimentos, por parte dos doadores; 2) a guerra civil que, para 

além de ter provocado obstrução à circulação da ajuda e agravado os problemas 

socioeconómicos do país, gerou também tensões psicológicas, diversificação de esforços e 

recursos, distorções orçamentais com concentração dos recursos na defesa e manutenção 

da ordem e aumento da instabilidade que afectou as orientações governamentais em 

matéria económica e política e encorajou a actividade ilegal; 3) relação doador/governo 

198 Unidade técnica dependente do Ministério da Assistência e Reinserção Social (MINARS) conta com um 
forte apoio do PNUD 
199 Depende do Ministério do Planeamento (Ordenador Nacional) 
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ditada por preocupações políticas, ideológicas e militares, que levaram a uma manipulação 

da ajuda, tendo esta assumido contornos propagandistas pelas partes em conflito; 4) fraca 

capacidade operacional da Delegação, especialmente, quando comparada com os desafios a 

que se encontrava sujeita face à situação vivida no país. 

3.1. A Situação Político- Económica Angolana 

Angola debate-se com graves distorções macro-económicas, destruição das infra-

estruturas, debilidade das instituições e serviços públicos, fraqueza do sector privado e má 

gestão dos dinheiros públicos, desigualdades sociais com graves desequilíbrios regionais. 

Os longos anos de guerra deixaram profundas marcas no tecido social do país, enquanto o 

mau desempenho da economia (hiperinflação, défice orçamental avolumado, severas 

carências no mercado interno agravada pelas obrigações do serviço da dívida, pela 

dependência do sector petrolífero, por um subemprego generalizado dos factores de 

produção e estrangulamento da produção devido à falta de capitais e importação de 

equipamentos, etc.) pesou no só no desenvolvimento do país como na própria capacidade 

de se alimentar, deixando boa parte da população a viver num estado de pobreza absoluta 

(Santos, Agosto 1992: 188) (Roque, 1996: 61-64) (Ferreira, 1999:154-159). 

Tabela n° 11 

PIB e PNB 

Rend. Nacional 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

PIB Real 1,4 11,3 11,7 6,6 5,0 -0,1 

Sector 

Petrolífero. 9,2 12,0 12,0 3,2 3,5 3.5 

Restantes 

Sectores -3,8 10,8 11,4 9,3 -11,5 -3,1 

PNBp.c. 

(1997)usd 311 243 321 442 353 219 

Crescimento 

Real do PIB p.c. -1,5 8,2 8,5 3,6 -6,5 -3,0 

Fonte: PNUD (1999) 
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Entre 1994 e 1999 o sector petrolífero continuou a ser o maior responsável pelo 

crescimento real do PIB, seguindo-se-lhe, em menor escala, o sector diamantífero, o qual 

poderá estar associado ao crescimento dos "restantes sectores" que, entre 1995 e 1997, 

surgiram com uma nova dinâmica, tendo em 1997, suportado a quebra registada no sector 

petrolífero. Este fora também o período em que a agricultura registara progressos "a bom 

ritmo" (Banco de Portugal, 1997: 16). Mas apesar dos crescimentos positivos entre 1995 e 

1997, em 2000, o PNUD colocava Angola, para o período 1990-1998 com uma taxa de 

crescimento médio anual do PNB negativa (-3,3%) e taxa média anual de inflação de 

924,3%200 (PNUD, 2000) 

O mau desempenho económico da década de noventa teve repercussões 

negativas não só económicas, como humanas. Em 2000, Angola situava-se, de acordo com 

o relatório do PNUD, no grupo dos países com mais baixo desenvolvimento humano, (160° 

lugar), com uma taxa de esperança de vida de 47 anos, 69% do população não tinha 

acesso a água potável e 60% a saneamento, taxa de alfabetização de adultos de 47% 

(PNUD, 2000). 

Segundo Carvalho (2002: 110-117), no final da década a situação angolana 

caracterizava-se pela 1) distribuição não equitativa da riqueza, tendendo à acumulação da 

mesma numa franja estreita da população, "em grupos elitistas, em prejuízo dos mais 

desfavorecidos 2) esperança de vida à nascença abaixo da média subsariana; 3) acesso à 

instrução muito baixo com prejuízo maior nas zonas rurais, reduzindo as capacidades do 

capital humano; 4) serviço público de saúde deficiente devido a falta de pessoal técnico e 

meios de trabalho, facto que contribuiu para as elevadas taxas de mortalidade infantil, bem 

como de mulheres grávidas; 5) previsão de que 67% da população vivesse abaixo do limiar 

da pobreza. Com o número de deslocados de guerra, as cidades têm-se ruralizado, tendo 

aumentado também o índice de desemprego e delinquência, nomeadamente, a 

criminalidade e prostituição, enquanto a corrupção foi-se generalizando. 

O Estado angolano, depois de mais de uma década de intervenção em todas as 

esferas da vida dos cidadãos, providenciando até a satisfação das suas necessidades 

básicas, tinha-se colocado no extremo oposto, deixando a sociedade à mercê de um 

De notar que o mesmo relatório coloca Angola com a maior taxa de inflação e dívida externa, entre os 
PALOP. 
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"capitalismo sem regra". Os sectores sociais, na sua quase totalidade foram negligenciados 

e os seus funcionários, que auferindo de salários inferiores aos dos próprios utentes, 

acabaram servindo-se da posição que ostentavam para adquirir outros proveitos de forma 

ilícita (PNUD, 1999:48). 
* 202 

De acordo com as estimativas do FMI, entre 1997 e 2001, os sectores sociais 

representaram entre 6% a 19% do total da despesa orçamental, situando-os muito aquém da 

visão 20:20 proposta pela primeira vez no relatório sobre o desenvolvimento do PNUD, em 

1992 e subscrita na Cimeira Mundial para o Desenvolvimento Social de 1995, cuja tónica 

era a de que os governantes deveriam afectar cerca de 20% do respectivo orçamento e os 

doadores outros 20% do respectivo orçamento para a ajuda, em serviços sociais básicos 

(PNUD, 1995: 114) e colocando Angola como o país SADC com menor percentagem de 

dotação orçamental atribuída aos sectores da saúde (3,3%) e educação (4,7%) (Vinyals, 

2002, cap. 2). Esta problemática fora também, ao longos dos diversos relatórios da DCE 

(DCE, 1997:6; DCE, 1998:8; DCE, 1999: 8; DCE, 2001:9) colocado como constrangimento 

à prossecução dos objectivos da ajuda comunitária, designadamente, no sector da saúde, 

mas implicitamente, extensível a outros sectores tão importantes como a educação uma vez 

que punha em evidência a "mediocridade" dos salários e a deficiente formação profissional 

dos recursos humanos. 

O agravamento da situação socio-económica do país, revelava, não só uma 

incapacidade ou falta de vontade política das instâncias governamentais em implementar as 

reformas económicas necessárias à estratégia global de desenvolvimento a que se havia 

proposto, como inerentemente, constrangia a ajuda na implementação dos objectivos do 

PIN e inviabilizava o apoio a PAE que Angola viesse a negociar com o BM e FMI. 

201 O PNUD (1999: 5) adverte para o facto da "fiabilidade dos dados do PIB" constituir uma "grave 
limitação a qualquer análise profunda da economia angolana". 
202 As funções consideradas nos sectores sociais são saúde, educação, assistência social, trabalho e segurança 
social, habitação, urbanismo, serviços comunitários e cultura Vinyals ( 2002: 27-30) apresenta dois cálculos: 
1) de acordo com o Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado (SIGFE), a amortização da dívida é 
tratada como uma categoria dentro da despesa do capital e não como uma operação financeira e ao 
pagamentos de juros não tratados como despesa. 2) o FMI, contabiliza, para além das despesas registadas no 
SIGFE, estimativas das despesas extra-orçamentais o que implica alterações significativas no cálculo do 
peso do sector social nas despesas do OGE. Assim com base noa dado do SIGFE, o peso dos sectores sociais 
rondou os 20 a 30% da despesa. Optámos porém pelos cálculos com base nos dados do FMI cuja idoneidade 
nos leva a considerar mais credíveis. 
203 Diga-se saúde, educação e assistência social 
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3.2. Os Condicionalismos Do Conflito Angolano 

A situação da guerra afectou, profundamente, o desenvolvimento do país, tendo 

constituído um dos principais travões á eficácia dos processos de ajuda ao 

desenvolvimento em curso, no território. 

Em termos sectoriais, o desenvolvimento rural que constituíra o veio fundamental 

da estratégia de ajuda ao desenvolvimento da CEE constante dos PIN do 6o e 7o e 8o FED, 

acabou sendo um dos mais afectados. A guerra e os seus efeitos devastadores nas zonas 

rurais, particularmente, o uso abusivo da colocação de minas por ambas as partes em 

conflito, os maus tratos infligidos aos habitantes e, por consequência, o êxodo rural, foram 

responsáveis pelos parcos resultados em termos de definição da "auto-sufíciência 

alimentar", uma vez que, neste contexto e nas zonas afectadas pela guerra, a ajuda a 

projectos rurais desenvolvida quer através das acções de reabilitação, quer das acções de 

desenvolvimento tornou-se impraticável. 

As populações refugiaram-se nas zonas onde o envolvimento em acções militares 

era menor. Mas, em consequência, assistiu-se a um crescimento urbano incontrolável, 

particularmente, na facha periférica de Luanda, alterando as condições de vida dos 

residentes e proporcionando um aumento da criminalidade. Por outro lado, cresceu 

também uma forte dependência do factor ajuda externa, e, em resultado, um crescendo de 

um estado de abolia ou ausência de querer por parte dos deslocados (PNUD, 1999: 47) 

Como seria de esperar de um contexto de guerra, foi a ajuda de urgência e ajuda 

alimentar quem mais se evidenciou. Nos finais de 1994, a ajuda de urgência financiada 

através do art0 254 da Convenção, representava 41% das atribuições do FED enquanto que 

os domínio da concentração do PIN, designadamente, ambiente, agricultura e pescas, não 

atingiam os 9% ( DCE Angola, 1994) 

Na sequência do Processo de Paz de Bicesse, a comunidade em conjunto com os 

seus Estados Membros, expressou vontade de participar através da ajuda, no processo de 

reconstrução do país. Para o efeito foi criada uma "Plataforma Comunitária" cuja ajuda 

incidiria sobre dois sectores (DCE, 1994: 10): l)Apoio ao processo de democratização, ao 

qual foi atribuída uma dotação de 5 MECUs destinados a apoiar o processo eleitoral em 

curso através de assistência técnica, apoio logístico, campanhas de sensibilização e apoio 

às delegações de votos; 2) Programa de Estabilização Social (PES) mais tarde integrado no 
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PAR, orientado para a reinserção económica e social dos deslocados, desmobilizados e 

refugiados. 

O PES surgiu assim como uma espécie de "ponte" entre as ajudas de urgência e 

alimentar e os programas de desenvolvimento a longo prazo que se iniciariam, 

previsivelmente, em 1993. Todavia, o recomeço da guerra em consequência dos resultados 

eleitorais, deitaria por terra tal pretensão. Em Maio de 1993, o Conselho para o 

desenvolvimento aprovou a proposta da comissão de adaptação do PES ao PAR, como 

resultado da evolução da ajuda de urgência. 

Em resultado do período trágico que se atravessava, a ajuda comunitária quase 

duplicou de 1993 para 1994, como se pode demonstrar na Tabela que se segue: 

Tabela n° 12 

Ajuda Comunitária 1993/1994 

Em Milhares de ECUs 

14,26 17.820 

AJUDA ALIMENTAR 21.000 39,82 41.482 41,23 
OUTRASLINHAS ORÇAMENTAIS 

TAL 

7.834 14,85 16.596 16,50 

52.739 100 100.603 100 

Fonte: DCE Angola, 1995:2 

Com o retorno à guerra, muitos dos projectos previstos, designadamente, no âmbito 

das infra-estruturas, foram suspensos prejudicando as prioridades de desenvolvimento 

enunciadas nos PIN do VI e VII FED. Neste contexto, a ajuda comunitária assumiu relevo 

através das ajudas de urgência e alimentar tendo sido utilizadas para o efeito todas as 

linhas de financiamento comunitário (PIN, FED e Linhas Orçamentais) 

Após a assinatura do Protocolo de Lusaka e no âmbito do Programa de 

Desmobilização e Reintegração" promovido pela ONU, que previa o acantonamento das 

tropas da UNIT A, a CE teve uma participação activa, disponibilizando, para o PDR (DCE, 

1997: 14): 
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• 6.500 Toneladas de alimentos a distribuir, através de ONG, aos soldados e suas 

famílias; 

• 2 MECUs destinados a acções humanitárias nas zonas de acantonamento; 

• 1 MECUs para fins de integração dos soldados na vida civil. Estes deveriam 

financiar projectos definidos com a UCAH ou projectos de "impacto rápido" do 

PNUD. 

Também através das linhas orçamentais, a CE financiou dois projectos: 

• Programa da actividades angolanas relacionadas com o processos de paz, no 

montante de 600 mil ECUs204 

• Uma missão monitorizada da extensão dos direitos Humanos, em Angola, ao 

qual foram atribuídos 247 mil ECUs 

Em suma, a guerra que grassou por Angola e tornou um território de riquezas 

incomensuráveis numa estado de depauperação, tornar-se-ia um das prioridades alvo da 

ajuda externa comunitária, a qual não podia nem conseguia ir muito além da sua função de 

minorar o sofrimento das populações, uma vez que a própria guerra se tornava um dos 

factores de obstrução ao desenvolvimento quer económico, quer dos recursos humanos e 

que, como um circulo vicioso contrariava o "desenvolvimento" da ajuda ao 

desenvolvimento. 

4. Conclusão 

Angola constitui um caso paradigmático de insucesso relativo à implementação dos 

objectivos de desenvolvimento da ajuda comunitária. Segundo Sanches (1999: 7) a taxa de 

implementação de projectos /programas encontrava-se já abaixo da média dos países ACP 

em 1992 e, até 1997 os sucessivos atrasos em decisões, compromissos e pagamentos 

colocavam este país com uma das piores prestações no cômputo dos 71 países ACP. 

Todavia, entre 1997 e 2000, a aprovação de um conjunto de projectos e programas 

encerrava as verbas previstas nos PIN de VI e VII FED (ver anexo IX) 

Para analisarmos com maior precisão o processo de ajuda comunitária a Angola, 

tivemos que equacionar a própria ajuda sob duas ópticas, concluindo que: 

204 O qual financiou, entre outros, um Workshop sobre "Educação Cívica" organizado pela ONG angolana 
ADRA, a publicação em quatro línguas e uma edição bilingue - Português/ Francês do Protocolo de Lusaka 
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1) De ordem quantitativa, o volume de financiamentos a Angola foi muito superior 

à sua previsão inicial, tendo sido utilizados vários instrumento financeiros dos 

quais a dotação dos protocolos financeiros dos PIN, constituíram apenas uma 

parcela. A maior fatia do volume financeiro destinou-se à ajuda de urgência e 

ajuda alimentar. Relativamente aos atrasos nas decisões, execuções e 

pagamentos dos financiamentos do PIN, verificámos uma melhoria relativa da 

implementação do PIN do VII FED, em relação ao seu antecessor205. Para tal 

contribuiu o numero de projectos e programas aprovados entre 1998/2000, 

reduzindo substancialmente as realizações dos PIN em termos de decisões, mas 

não em execuções e pagamentos, facto que nos remete para os 

condicionalismos impostos relativos à outorga da segunda tranche do PIN do 

VIII FED, segundo o qual e de acordo com o princípio da programação flexível, 

a segunda tranche poderia ser reorientada para outro Estado que apresentasse 

melhor desempenho; 

2) De ordem qualitativa, leva-nos a concluir que as realizações do PIN ficaram 

muito aquém do seu objectivo maior que preconizava o desenvolvimento 

económico e social do país. Ao longo da década, a economia angolana manteve 

a mesma estrutura de dependência do petróleo que a caracterizara desde a sua 

independência. Não houve percepção do desenvolvimento do sector privado, 

nem os financiamentos a projectos tiveram grande incidência sobre sectores 

fundamentais à persecução dos objectivos, como o sector privado, pescas, 

serviços e ambiente. Por outro lado, apesar dos esforços desenvolvidos sobre 

os sectores públicos - saúde e educação- e, no âmbitos das ajudas urgência e 

alimentar - a nutrição- o relatório do PNUD em 2000 evidenciava um 

agravamento das condições de vida das populações, pondo em causa o objectivo 

do alívio da pobreza 

Independente de Portugal desde 1975, este país rico em dimensão e recursos 

naturais, tornar-se-ia um dos Estados mais pobres do mundo, em resultado da guerra 

fratricida iniciada ainda antes da sua independência e que assolou o território até 2002, da 

inconsistência programática das reformas económicas introduzidas pelos governos, 

independentemente das diferentes estruturas político-ideológicas assumidas, e de uma 

205 Verbas do PIN do VI FED mantiverem-se até 1998, isto é, teve uma duração de execução de 12 anos, 
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herança colonial que dera pouca importância ao desenvolvimento humano (Gun, 1986) 

(Birmingham, 1992). 

Desde 1986, com a sua adesão ao grupo ACP, que Angola vem beneficiando no 

âmbito da ajuda comunitária, do acesso a um conjunto de instrumentos financeiros, FED, 

BEI e Orçamento Comunitário. A ajuda comunitária articulou dois objectivos base: 1) com 

base na estratégia acordada entre as partes e definida nos PIN, a ajuda programada visava 

promover o desenvolvimento económico e social do país; 2) tendo em consideração o 

grave conflito armado, no âmbito da ajuda não programada, a ajuda humanitária tinha por 

objectivo fundamental, minorar o sofrimento das populações. 

Em 1992, com a paz de Bicesse e entrada em vigor da nova Convenção Lomé IV, 

parecia que, finalmente, Angola iria entrar numa nova fase da sua curta história enquanto 

Estado independente, finalmente pacificado, com uma nova orientação político-económica 

e a ajuda internacional proporcionada pela abertura do país às negociações com o BM, 

FMI, e pela entrada em vigor da Quarta Convenção Lomé da qual Angola era signatária. 

Com a assinatura do PIN do VII FED, Angola beneficiou de um novo protocolo 

financeiro que, na linha do seu antecessor (o qual não realizara, até à data, mais de 30% do 

respectivo envelope financeiro), tinha por objectivos o desenvolvimento rural e auto-

suficiência alimentar, mas introduzia as novas orientações da cooperação comunitária para 

o desenvolvimento, consagradas no Tratado de Maastricht, designadamente, o alívio da 

pobreza, o respeito pelos direitos humanos e Estado de Direito, a inserção progressiva da 

economias angolana no mercado mundial. Para o efeito tornava-se fundamental a 

manutenção da paz, da instauração da democracia, das reformas económicas e de 

saneamento financeiro que vinham sendo ensaiadas desde 1987 com o SEF, do 

desenvolvimento do sector privado e da participação da sociedade civil em geral. 

Todavia, o retorno à guerra viria a tornar-se uma prioridade da ajuda comunitária 

que procurou, minorar o sofrimento das populações alimentando, tratando e, em período de 

alguma pacificação, apoiando o desenvolvimento rural, encontrando-se, desde 1993, sob 

orientação da ECHO. Deste modo, as ajuda de urgência e ajuda alimentar formaram a mais 

importante fatia da ajuda absorvendo fundos do PIN, do Orçamento Comunitário e dos 

Artigos 254 e 255 da Convenção, tendo enfrentado alguns obstáculos e imprecisões. 

enquanto o PIN do VII FED tardou 7 anos. 
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O primeiro caso, prendeu-se com a dificuldade de se chegar às zonas mais afectadas 

e que releva não só dos perigos decorrentes da própria guerra, mas da apropriação e 

manipulação da ajuda com fins propagandistas e de defesa pelas partes em conflito. Em 

períodos de paz, a maioria das acções foram conduzidas para zonas controladas pelo 

governo e, nos períodos mais agudos da guerra, as zonas controladas pela UNITA, 

tornavam-se praticamente inacessíveis enquanto as zonas controladas pelo governo, não 

sendo, directamente, afectadas pela guerra, sofriam uma deterioração rápida das condições 

socio-económicas exigindo um aumento substancial das ajudas de urgência e alimentar 

(CCE, 1994:27) 

O segundo caso tem a ver com o tipo de ajuda alimentar. Como já foi observado no 

primeiro capítulo, os doadores eram acusados de pouca sensibilidade em relação ao envio 

de produtos alimentares, alterando os gostos das populações e, acessoriamente, criando 

uma maior dependência externa. No caso comunitário verificámos que, apesar das tão 

faladas acções triangulares, maioritariamente, os produtos da ajuda alimentar, provinham 

de países comunitários, ao invés, por exemplo, da inserção das operações triangulares na 

perspectiva do desenvolvimento regional consagrado na própria Convenção e que 

permitiria, não só a aquisição de produtos mais próximos e condizentes com os gostos 

alimentares das populações, como uma maior integração regional. 

A guerra foi responsável pelo atraso no desenvolvimento do país cuja estratégia 

previa a livre circulação de pessoas e bens e da qual dependia a (re)construção de infra-

estruturas, muitas das quais, apesar de lançadas em projecto de grande dimensão foram 

suspensas em resultado da instabilidade vivida e, por outro lado, contribuiu negativamente 

para os objectivos do desenvolvimento humano. Deste modo, podemos afirmar que a 

guerra constituiu, um sério entrave aos objectivos de reconstrução e desenvolvimento 

previstos nos PIN, todavia, não o único. 

Intervindo em diversos sectores, os projectos de reconstrução e desenvolvimento 

revelaram atrasos nas tomadas de decisão, na execução dos projecto e programas e, por 

inerência, nos pagamentos. Sanches (1999; 14) revela que, para além da guerra, estes 

atrasos se deveram também a problemas no seio da própria Delegação da Comissão 

resultantes de um excesso burocrático, carências administrativas e situações de vazio de 

poder20 por atrasos nas nomeações do delegado, bem como de dificuldades de 

206 Por exemplo, em 1997, a delegação ficou sem Delegado da Comissão por um período lato. 
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estabelecimento e manutenção do diálogo político com o governo angolano. 

Acrescentaríamos alguma falta de confiança ou de incentivos às aptidões dos locais. Em 

1986, Marta (in Ferreira e Santos, 1985: 56) expressara a importância das adesões de 

Portugal à CEE e de Angola ao grupo ACP, manifestando que " as vantagens económicas 

são muito grandes: todos os projectos são publicados no Jornal Oficial e só podem 

concorrer a esses concursos públicos os países signatários da Convenção, ou seja a CEE 

e/ou ACP", mas, como facilmente se constata pelo número de projectos entregues a ONGs 

locais e quase ausência de privados angolanos em projectos do tipo produtivo, cujo volume 

de adjudicações incidiu em empresas europeias, Angola beneficiou pouco dessa vantagem 

a qual poderia ter contribuído de forma indirecta para o desenvolvimento do seu sector 

privado e da sociedade civil em geral. 

Um outro factor observado foi a actuação do próprio governo angolano que não se 

revelou seguro face á estratégia de programação apresentada em cada PIN, uma vez que a 

área a que verdadeiramente deu prioridade, foi a da defesa. Os atrasos sucessivos na 

implementação das reformas económicas a que o governo por várias vezes se 

comprometera sem nunca verdadeiramente executar, e a pouca afectação de verbas do 

OGE a sectores sociais fundamentais para o desenvolvimento humano como a saúde e 

educação, agravou as condições de vida dos seus cidadãos e atrasou o desenvolvimento 

económico. 

A inércia estatal ou incapacidade de fazer face ao grande desafio do seu próprio 

desenvolvimento, pesou na qualidade da própria ajuda. Nesta óptica, com a revisão de 

Lomé IV, foram introduzidos alguns elementos coercivos, como o princípio da 

programação flexível que, implicitamente, convidava o Estado receptor a uma actuação 

mais participativa, reflectindo uma concepção de desenvolvimento que procurava ajudar os 

países que se "desejavam ajudar" (CE, Jan 1995:93) e, de acordo com o art° 366, a 

possibilidade de suspensão da ajuda se não fossem respeitados os princípios consignados 

na Convenção, como a boa governação (art0 5 da Convenção), isto é, introduz alguns 

elementos que assumem as características da condicionalidade política, muito embora 

figurem ainda elementos prioritários que convidam ao reforço do diálogo político. 

Com o fim da vigência de Lomé IV, a assinatura da nova Convenção de Cotonou 

mais apostada no desenvolvimento social e humano, na integração regional, no reforço do 
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diálogo político e na responsabilização governamental, abre novas perspectivas. O aparente 

fim do conflito, em 2002, cria novas esperanças. 
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CONCLUSÃO FINAL 

Tem mais de cinco décadas a utilização do mecanismo da ajuda externa enquanto 

meio de financiamento do desenvolvimento aos países em desenvolvimento o que 

significa, por consequência, um meio supletivo mais que os governos receptores podem 

lançar mão no apoio ao desenvolvimento económico e social internos. O Plano Marshall 

que visou ajudar a reconstrução dos países europeus, nos finais da II Guerra Mundial, 

constitui o mote para que, com os processos de descolonização em curso e a formação de 

um novo bloco económico de Estados europeus (CEE), se iniciasse um novo caminho de 

cooperação norte/sul, através do qual se definia o estabelecimento de relações comerciais 

entre blocos e se processava a ajuda ao desenvolvimento dos novos países e territórios 

ultramarinos. 

O papel da ajuda evoluiu em paralelo com a formação de doutrinas económicas em 

torno das questões do desenvolvimento, as quais estiveram presentes nas estratégias de 

desenvolvimento definidas pelos novos Estados e na orientação e evolução da ajuda 

comunitária a este conjunto de Estados. Estes, a partir de 1972, reunir-se-ão naquilo que é 

denominado o grupo dos países ACP, tendo-se desde então estabelecido uma relação de 

parceria entre os dois blocos. 

Até à década de setenta, a ajuda comunitária assentou essencialmente num 

concepção do desenvolvimento industrial, sendo que na década de setenta aquela seguiu os 

princípios orientadores da NOEI. A década de oitenta assistiu a uma nova inversão de 

estratégia na ajuda caracterizada por um forte enfoque no apoio ao desenvolvimento rural 

bem como na importância dada às necessidades básicas apoiadas pelo Banco Mundial. De 

referir que, paralelamente, foi contestando o modelo de PAE que vinha sendo executado 

pelas instituições de Bretton Woods, tendo, em finais da década, assumido a perspectiva 

heterodoxa de ajustamento de face humana, desenvolvida no seio da ONU. Finalmente, na 

década de noventa, a ajuda externa ficará irreversivelmente ligada ao fim da guerra fria, à 

ideia crescente da globalização dos mercados e da democracia como factores 

determinantes nos processos de desenvolvimento. 

Neste sentido, enquanto que na década de cinquenta o desenvolvimento fora 

entendido como um processo de crescimento baseado no investimento de capitais no sector 

industrial, a década de noventa irá ser apresentada nos meios académicos e organizações 
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internacionais como a era do mundo globalizado, traduzida por "wm notável crescimento 

do comércio internacional e, sobretudo, dos fluxos de capitais; por uma integração global 

dos processos de produção; pela adopção generalizada dos mecanismos de mercado como 

pano de fundo da política económica e, finalmente, por uma importante harmonização 

institucional em diversos domínios das relações económicas internacionais - cujo 

corolário principal foi a conclusão do Uruguai Round, em finais de 1993." (Banco de 

Portugal, 1996: 7) 

Nesta óptica, o desenvolvimento necessário e urgente dos países do Sul passa pela 

capacidade de adaptação a este mundo economicamente globalizado através da inserção do 

seu comércio no mercado mundial. 

Foi sob a influência desta nova visão de desenvolvimento de forte inspiração 

neoclássica que se inseriu a ajuda comunitária a Angola. Embora a focagem inicial 

observada na Convenção Lomé III se pautasse pela neutralidade política, Lomé IV iria 

progressivamente salientar os ditames da visão estratégica de desenvolvimento que 

implicitamente convidava Angola à adesão a um sistema político-económico baseada no 

funcionamento livre da economia de mercado e na adopção de um sistema político 

multipartidário, facto que acabou por ficar consagrado na Lei Constitucional angolana de 

1992, mas que na prática se iria pautar pela desresponsabilização estatal em áreas sensíveis 

do desenvolvimento humano e pelos sucessivos adiamentos das reformas económicas. 

Angola é um país potencialmente rico e onde um dos grandes obstáculos ao seu 

desenvolvimento reside na fragilidade do seu capital humano. Neste sentido, e na óptica da 

teorização iniciada ainda nesta década cujo modelo de crescimento se fundava no 

desenvolvimento humano, a educação e a saúde são sectores essenciais da concentração da 

ajuda Como sugere Sen (1999: 104), "não se trata apenas do facto de, por exemplo, uma 

melhor educação e melhores cuidados de saúde poderem melhorar directamente a 

qualidade de vida; aumentam também a capacidade da pessoa para ganhar rendimentos e 

libertar-se igualmente da pobreza de rendimentos. Quanto mais abrangente for o alcance 

da educação básica e dos cuidados de saúde, tanto mais provável será que mesmo os 

potencialmente pobres terão melhores hipóteses de vencer a penúria.'" 

Ora a guerra civil que permaneceu em Angola desde a sua independência em 1975 

até muito recentemente (2002), e apesar do período da denominada paz relativa na década 

de 90, contribuiu inevitavelmente para o depauperar das condições de vida das populações 
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e do crescimento económico, e obrigou ao reforço financeiro da ajuda comunitária que 

procurou minorar o sofrimento das populações sem que com isso tivesse conseguido 

vencer o grande desafio da erradicação da pobreza. De acordo com o PNUD (1997: 61), "é 

o fortalecimento das capacidades das pessoas para enfrentarem essas adversidades 

(epidemias, subidas dos preços, falta de chuvas), ganharem resistência e agilidade, 

agarrarem oportunidades para escaparem à pobreza (...), fortalecer os activos das 

pessoas (tudo isto) é dar-lhes capacidade para lutar contra a pobreza'". A despeito de 

algumas iniciativas no âmbito da ajuda comunitária terem tido algum êxito, nomeadamente 

através das acções das ONG do tipo "food for work" e execução dos programas de 

microrealizações, o nível de pobreza absoluta em Angola é ainda muito elevada, atingindo 

cerca de 65% da população. 

Em síntese, embora as conclusões sobre a prestação da ajuda comunitária a Angola 

revelem insuficiências resultantes não só da guerra, mas das fracas prestações 

governamentais e da própria Comunidade Europeia, tornou-se evidente que a ajuda é 

também fruto de uma evolução construída pela teorização que deriva de avaliações 

empíricas. Significa isto que, também nesta matéria, estamos todos a aprender e que esta 

aprendizagem carrega consigo os muitos erros que obrigam a repensar o futuro da ajuda, 

sem, com isso, determinar o seu fim. 
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Anexo I 
LOME IV/ PROGRAMA INDICATIVO NACIONAL DO 7° FED 

OBJECTIVOS A ATINGIR 
ACÇÕES E MEDIDAS A TOMAR """"] 

OBJECTIVOS A ATINGIR 
SOB RESPONSABILIDADE DO GOVERNO DATA APOIO DA COMISSÃO DATA j 

I AREAS DE CONCENTRAÇÃO 
1.1 Sector Ambiente: Será fornecida ajuda técnica e financeira aos 

a) Preservação do ambiente e dos recursos naturais a) Dinamização e implementação de um 1992 programa e projectos devidamente identificados e 
através de uma exploração racional dos solos e recurso; quadro jurídico que regule a actuação do avaliados sob a forma de: 
hídricos homem sobre os recursos naturais (lei de 

terras, água e recursos protegidos) 
apoio institucional (ao gabinete do Plano do 
MINADER) 

2o S. 92 

b) Prevenção da degradação dos solos em curso assistência técnica, formação, equipamentos 2o S. 92 
mediante a reflorestação de áreas em reabilitação, (nomeadamente para os 
processo de desertificação parques Kissama, Bikuar, Mupa e lona) 

c) Promoção de acções de em curso assistência técnica; formação e informação 1°S. 92 
consciencialização entre a população no (aos programas de reflorestamento) 
âmbito do meio ambiente 

d) Reinstauração da administração e 1992 
controlo do Estado sobre as áreas 
naturais protegidas (parques e reservas 
naturais) 

1.2 Sector Agro-pecuário: a) Desenvolvimento de tecnologias adequadas Em curso assistência técnica, formação, informação, TS .93 
a) Desenvolvimento da produção agro-alimentar e às situações locais e reabilitação das insumos, equipamentos e reabilitação para 

aumento da produtividade de forma a contribuir principais estações experimentais; estações e subestações de desenvolvimento 
para a auto-suficiência alimentar e influir b) Intensificação das acções de extensão no Em curso agrário e centros de vulgarização 
favoravelmente na situação do emprego meio rural através das Estações de 

Desenvolvimento Agrário (EDA) visando a 
utilização racional dos recursos e a 
generalização da utilização de insumos de 
boa qualidade 1°S. 93 

c) Implementação de um sistema de crédito 
rural supervisionado em regime 
experimental 

Em curso apoio institucional 

d) Reabilitação de infra-estruturas básicas 
principalmente visando o aproveitamento 
dos recursos hídricos superficiais para 
garantir a produção em áreas com défice 
hídrico 

Em curso assistência técnica, formação, informação, 
insumos, equipamento e reabilitação para 
sistemas de adição e água, irrigação, furos e 
poços 

1°S.93 

b) Desenvolvimento da pecuária através da a) Melhoria da assistência veterinária e Em curso assistência técnica, pesquisa - produção e 1°S. 93 
assistência à pequenas explorações familiares reabilitação das estruturas sanitárias pesquisa - desenvolvimento, formação, 
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c) 

d) 

com o objectivo de aumentar o efectivo pecuário, 
melhorar as condições de maneio, potencial de 
genético e controlo higio-veterinário, com vista 
a gerar excedentes comercializáveis e substituir 
as importações actuais 

aumento do nível sócio-económico das famílias 
de camponeses através da melhorias dos serviços 
essenciais, da reabilitação de infra-estruturas 
básicas e do aumento do valor acrescentado da 
produção 

Melhoria da formação dos quadros inseridos nas 
acções a desenvolver 

1.3 Sector das Pescas 

b) Desenvolvimento de tecnologias adequadas 
às situações locais visando o incremento da 
produção pela melhoria genética e 
utilização dos pastos 

c) Intensificação das acções de extensão 
procurando incrementar o fluxo de 
tecnologias desenvolvidas nas Estações 
Experimentais e dirigidas Às explorações 
familiares 

d) Promoção a complementaridade dos 
sistemas produtivos tradicionais e das 
formas empresariais de exploração pecuária 
com vista à obtenção de sinergias 

a) Potenciação do comércio mediante a sua 
liberalização e implementação de uma 
política e preços que promova uma relação 
de trocas favorável ao pequeno camponês 

b) Reabilitação e construção de agro-
indústriais básicas como: matadouros, 
centros horto-frutícolas, etc. 

c) Reabilitação de pequenos centros de 
armazenagem e comercialização de origem 
e destino 

d) Adopção de um quadro de incentivos 
visando a aquisição, transporte e 
comercialização do abastecimento técnico e 
material nas zonas rurais 

e) Reabilitação das infra-estruturas de 
comunicação (caminhos rurais), de 
electricidade no meio rural e de captação de 
água para as populações e o abeberamento 
do gado 

f) Potencialização dos serviços básicos de 
apoio à produção (artesãos, mecânicos, 
serralheiros, etc.) 

a) Mobilização dos recursos humanos 
necessários À implementação dos programas, 
nomeadamente, através da planificação, 
acompanhamento e avaliação das acções de 
formação de agentes de extensão rural  

Em curso 

Em curso 

Em curso 

Em curso 

Em curso 

Em curso 

Em curso 

Em curso 

Em curso 

Em Curso 

informação, estudos, insumos e vacinas 

assistência técnica, estudos e equipamentos 
para a abertura de caminhos e instalações de 
armazenamento em meios rurais e para 
apoio a empresas artesanais 

assistência técnica e formação 

1°S.93 



a) Promover o desenvolvimento do sector das pescas 
com vista à melhoria do abastecimento da 
população, priorizando a pesca costeira 

b) Assegurar a preservação dos recursos haliêuticos 
da Z.E:E: 

1.4 - Sector de Serviços às Comunidades Rurais e 
Piscatórias 
a) Promover a prestação de serviços públicos 

essenciais aos pequenos centros urbanos. 
Designadamente, nos domínios da saúde e 
educação 

II.1 Sector da Saúde e do Saneamento Urbano 
a) Reforço da capacidade da formulação e 

acompanhamento das políticas de saúde 

b) Prestação generalizada dos cuidados primários de 
saúde 

a) criação de bases institucionais actualizadas 
para o desenvolvimento das actividades 
ligadas à pesca costeira no contexto do 
redimensionamento e liberalização do sector 

b) Melhoria das estruturas de apoio à industria 
pesqueira 

c) Criação de condições de fixação nas zonas 
de pesca priorizadas e implementação de um 
adequado sistema de crédito 

d) Desenvolvimento das capacidades de gestão 
no sector 

e) Racionalização do sistema de distribuição 
do pescado a nível nacional 

a) Estabelecimento de um quadro jurídico e 
institucional adequado, bem como a sua 
regulamentação e efectiva aplicação 

b) Melhoria das capacidades de gestão 
relativamente às acções programadas 

c) Reforço dos meios de investigação e 
fiscalização disponibilizando, para o efeito, 
recursos humanos, materiais e financeiros 

a) 

a) 

a) 

b) 

c) 
d) 

Abastecimento de água potável, reabilitação 
de escolas e centros de saúde, promoção de 
acções de formação profissional de base 

Elaboração e adopção de um plano director 
de desenvolvimento do sector 

Definição de um quadro jurídico-
institucional di sector garantindo a sua 
adequada regulamentação e efectiva 
aplicação 
Prevenção e controlo das principais doenças 
endémicas (incluindo a implementação de 
mecanismos de vigilância epidemiológica) 
Orientação nutricional adequada 
Desenvolvimento da saúde materno-infantil. 
incluindo o planeamento familiar  

1992 

Em curso 

1993 

Em curso 

Em curso 

2a S. 92 

2a S. 92 

2a S. 92 

Em curso 

assistência técnica, estudos, formação, 
material e equipamento para a construção 
de barcos de pequeno porte 

assistência técnica, estudos, formação, 
informação (designadamente apoio 
estatístico), equipamentos 

1°S. 93 

1°S.93 

Em curso 

Em curso 
Em curso 

Em curso 

assistência técnica, formação, equipamento, 
reabilitação 

Será fornecida ajuda técnica e financeira aos 
programas e projectos devidamente identificados 
e avaliados sob a forma de: 

apoio institucional, assistência técnica, 
formação, equipamentos 
assistência técnica. Estudos, formação, 
informação, equipamentos e reabilitação 
para reforço das estruturas de base da saúde 

Ia S. 93 

1°S. 93 

TS .93 

2o S. 92 
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c) Formação dos recursos humanos médico e 
paramédicos 

d) Abastecimento de medicamentos essenciais 

e) Melhoria das condições higio-sanitárias da 
população urbana 

e) Reactivação, apetrechamento e ampliação 
das estruturas físicas existentes sub-
utilizadas ou que não funcionam 

f) Aprovação dos orçamentos de 
funcionamento necessário para assegurara a 
viabilidade dos projectos 

a) Formação dos recursos humanos a todos os 
níveis e melhoria da sua distribuição 
geográfica por todo o país 

a) Aperfeiçoamento do apoio de logística dos 
serviços de saúde (circuitos de distribuição 
de medicamentos e outros bens médicos) 

a) Melhoria do abastecimento da água potável 
e do saneamento do meio, particularmente 
em Luanda 

b) Reforço da gestão e manutenção dos 
mercados urbanos de Luanda 

De acordo 
c/ cromog. 
projectos 

Em curso 

2o S. 92 

Em curso 

1992 

assistência técnica, estudos, formação e 
equipamentos para melhorar a capacidade 
funcional da Faculdade de Medicina e dos 
Institutos de formação de paramédicos 
programa de medicamentos essenciais 

apoio institucional, assistência técnica, 
formação, equipamentos (continuação da 
acção em curso no âmbito do 6o FED) 
apoio à reabilitação física e funcional de 
mercados urbanos 

início 93 

início 93 

início 94 

1993 

II.2 - Sector da Educação, Formação Profissional, 
Cooperação Científica e Técnica 
a) Reforçar os sistemas formais de ensino médio 

técnico 

b) Aperfeiçoar os sistemas de formação profissional 
em geral bem como o dos necessários aos 
sectores de cooperação em particular 

a) Actualização dos planos curriculares 
(institutos médios Agrário, Industrial e 
de Economia) 

b) Formação de formadores (institutos 
médios Agrário, Industrial e de 
Economia) 

c) Reabilitação de infra-estruturas e de 
apetrechamento em equipamento básico 
(institutos médios Agrário e Industrial) 

d) Identificação de necessidades em 
matéria de gestão e administração 
escolares 

e) Lançamento e acompanhamento de um 
programa específico de formação 
destinado a gestores dos institutos 
médios técnicos 

a) Definição do quadro jurídico e institucional 
do sistema de formação profissional 

Em curso 

Em curso 

Em curso 

1992 

1992 

1992 

apoio institucional ao Ministério da 
Educação 
assistência técnica, formação de 
formadores, formação de gestores (dos 
institutos médios), equipamento pedagógico 
reabilitação funcional do Instituto Médio 
Agrário de Tchivinguiro e fornecimento de 
equipamento pedagógico 

assistência técnica, formação de 
formadores, equipamento, reabilitação de 
infra-estruturas 

1°S. 92 

início 93 

1°S. 93 

Início 93 



c) Promover o intercâmbio técnico e científico, 
designadamente, através de geminações entre 
instituições angolanas e comunitárias 

informação e apoio financeiro 1993 

II.3 - Sector dos Transportes e Comunicações 
a) Reabilitação e desenvolvimento das infra-

estruturas prioritárias de transporte rodoviário 
necessárias ao restabelecimento da circulação de 
pessoas e bens 

b) 

a) Adopção de um programa de reabilitação e 
manutenção da rede fundamental de 
estradas, incluindo as pontes inseridas nos 
eixos viários 

b) Dinamização de um programa de 
recuperação e manutenção dos 
equipamentos necessários 

c) Reforço da capacidade de intervenção dos 
órgãos provinciais ligados aos programas e 
projectos a realizar, incluindo a constituição 
de brigadas para a reconstrução e 
manutenção com integração de contingentes 
militares desmobilizados 

1992 

1992 

1992 

apoio institucional ao LEA (Laboratório de 
Engenharia Angolana) 
assistência técnica, formação (técnica e em 
gestão) e equipamento para as brigadas de 
manutenção 
participação na reabilitação, manutenção e 
desenvolvimento dos sistemas de transporte 

1992 
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Anexo II 

ESTRUTURA DA AJUDA COMUNITÁRIA A ANGOLA 

Natureza de Acção Formas /sectores de Intervenção Fontes de financiamento 

Ajuda De Urgência/Humanitária (Estratégia Da ECHO) Linhas Orçamentais 
FED- ART" 254 
FED-ART" 255 

Ajuda Alimentar Directa: Gratuita 
Comercializada (Gera FCP) 

Indirecta (PAM, FAO, PNUD, UNICEF, USAID, 
ONGs) 

Quanto aos fins: 
• Alimentar 
• Agrícola 

Linhas Orçamentais 
FED 

Acções De Reabilitação 
Cofinanciamentos 
Desminagem 
Programa de Reabilitação 
Programa Apoio à Reconstrução 
Programa de microrealizações 

FED (ART 255) 
Linhas Orçamentais 
PIN 

Acções De Desenvolvimento 

Financiamento De Infra-estruturas 
Desenvolvimento Do Sector Privado 
Desenvolvimento Rural E Segurança Alimentar 
Desenvolvimento Das Pescas 
Projectos De Saúde 
Educação E Formação Profissional (incluindo Bolsas) 
Apoio Institucional 
Apoio A Democratização 
Cofinanciamentos 

PIN 
PIR 
Linha Orçamental 

Cooperação Regional 
SADC 
PALOP 
Programa CICIBA 
Programa CONSTAT 

PIR 

Resumo Do Autor 
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Anexo III 

REPARTIÇÃO DA AJUDA COMUNITÁRIA, 1986-2000 

Em Euros 
6o FED 7o FED 8o FED L. Orçamentais TOTAL 

DESENVOLVIMENTO 85.843.538,56 49.321.890,29 24.200.000,00 - 159.365.428,85 
REABILITAÇÃO 16.069.980,23 61.918.781,40 - - 77.988.761,63 
CAPITAIS DE RISCO 2.500.000,00 3.056.720,12 - - 5.556.720.12 
AJUDA URGÊNCIA/REFUGIADOS (PIN) 16.286.481,84 38.002.921,66 10.000.000,00 - 64.289.403,50 
URG. /REF./OUTROS (Orçamento Comunit.) - - - 211.287.791,44 211.287.791,44 
AJUDA ALIMENTAR - - - 271.152.501,97 271.152.501,97 

TOTAL 120.700.000,63 152.300.313,47 34.200.000,00 482.440.293.40 789.640.607,50 
Fonte: DCE, 1998,2001 
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Anexo IV 

AJUDA DE URGÊNCIA/HUMANITÁRIA 
EM ECUS 

ANO FONTE FINANCIAMENTO NUMERO DE 
PROJECTOS 

TIPO DE ACÇÃO MONTANTES ANO FONTE FINANCIAMENTO NUMERO DE 
PROJECTOS 

TIPO DE ACÇÃO 

PARCIAIS TOTAL/ANO 

1991 ART0 203 (LOME HI) 
ART 254 (LOMÉ IV) 
ART 204 (LOMÉ III) 

3 
3 
3 

VITIMAS DE CONFLITO 
VITIMAS DE CONFLITO 
ASSISTÊNCIA MÉDICA 

2.000.000 
1.000.000 
1.000.200 4.000.200 

1992 ART 254 
ART 255 

15 
4 
2 
3 
2 

VITIMAS DE CONFLITO 
ASSISTÊNCIA MÉDICA/... 
REABILITAÇÃO RURAL 

REINTEGRAÇÃO DE REFUGIADOS 
OUTROS 

6.500.000 
2.412.000 
1.488.000 
2.190.000 
1.410.000 14.000.000 

1993 LINHAS ORÇAMENTAIS 9 
5 

ASSISTÊNCIA MEDICA/... 
DISTRIBUIÇÕ ALIMENTAR 

1.850.000 
2.398.000 4.248.000 

1994 ART 254 

LINHAS ORÇAMENTAIS 

15 
13 
3 
1 
1 
11 
6 

ASSISTÊNCIA MÉDICA/... 
DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR 

DISTRIB. SEMENTES E UT. AGRÍCOLAS 
TRANSPORTE DE AJUDA ALIMENTAR 

OUTROS 
ASSISTÊNCIA MÉDICA 

DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR 

4.715.000 
11.025.000 
1.495.000 

140.000 
360.000 

2.541.000 
3.275.000 23.551.000 

1995 LINHA ORÇAMENTALB7-210 37 
7 
2 
3 
1 

ASSISTÊNCIA MÉDICA/... 
DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR 

TRANSPORTE DE AJUDA ALIMENTAR 
OUTROS 

PROJECTO DESMINAGEM 

13.630.000 
1.250.000 

750.000 
330.000 
220.000 16.180.000 

1996 LINHA ORÇAMENTALB7-210 22 
2 
1 
1 
3 

ASSISTÊNCIA MÉDICA/... 
ASSITÊNCIA ALIMENTAR 

ASSITÊNCIA HUMANIT: VÍT. GUERRA 
ACÇÃO DESMINAGEM 

OUTROS 

11.725.000 
935.000 
300.000 
320.000 
200.000 13.480.000a) 

1997 LINHA ORÇAMENTAL B7-210 22 
2 
1 
1 
3 

ASSISTÊNCIA MEDICA/... 
ASSISTÊNCIA ALIMENTAR 

AUXÍLIO A VÍTIMAS E GUERRA 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

OUTROS 

11.952.000 
1.216.000 

300.000 
310.000 
222.000 14.000.000 
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1998 19 ASSISTÊNCIA MEDICA 10.803.200 
5 ASSIST. MEDICA/AGUA/SANEAMENTO 3.128.000 

LINHAS ORÇAMENTAIS B7-
210 

1 
3 

ASSIST. MEDICA E SANITARIA 
ASSIST. MÉDICA E NUTRICIONAL 

500.000 
1.440.000 

3 TRANSPORTE/ASSIST. DESLOC. GUERRA 1.494.000 
4 APROVISIONAMENTO MEDICAMENTOS 283.000 
4 TRANSPORTES AEREOS7LOGISTICA 3.480.000 21.128.200 

1999 N. ESPECIFICADA 9 ASSISTÊNCIA MEDICA 2.830.000 
10 ASSIST. MÉDICO NUTRICIONAL 3.902.000 
1 
3 

MONITORIZAÇÃO 
ASSIST. DESLOCADOS GUERRA 

88.000 
2.400.000 

2 AGUA E SANEAMENTO 780.000 10.000.000 
2000 N. ESPECIFICADA 16 ASSISTÊNCIA MEDICA/... 7.645.000 

5 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR 3.525.000 
1 TRANSPORTES 700.000 
1 
2 

MONITORIZAÇÃO 
ASSISTÊNCIA SANITÁRIA 

356.000 
830.000 

2 ASSITENCIA A DESLOCADOS 230.000 

LINHA ORÇAMENTAL B7-210 
1 
1 

REABILITAÇÃO AJUA POTÁVEL 
ASSITENCIA ALIMENTAR b) 

200.000 
2.539.150 16.025.150 

SOMA 136.612.550 

Fonte: DCE Angola, 1994. 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,2000, 2001 (Cálculos do Autor) 
a) Projectos Em Curso De Avaliação, Em Dez De 1996 : 520.000 ECUs 
b) ADDENDUM - Contrato da ECHO com CICR, de âmbito multinacional, no valor global de onze milhões Euros para ajuda humanitária a Angola, Somália, Serra Leoa e 

Afganistão 
notas: 

1) A denominada "Assistência Médica" incluiu projectos na área da saúde com elevado grau de diversificação, tendo incluído assistência nutricional, projectos de 
abastecimento de água potável a hospitais, programas e vacinação, construção ou reabilitação de hospitais e postos de saúde, aprovisionamento, etc. 

2) A transferência para o Euro, apresentada no relatório de 2000, não altera o valor apresentado, uma vez que a paridade é a de 1 ECU = 1 Euro. 
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Anexo V 

AJUDA DE URGÊNCIA E ALIMENTAR 
ATRAVÉS DO ORÇAMENTO COMUNITÁRIO 

ANO AJUDA ALIMENTAR 
(Directa + Indirecta) 

AJUDA URGÊNCIA 
através de linhas orçamentais 

SOMA 

1990 12.800.000,00 4.976.000,00 17.776.000,00 
1991 16.500.000,00 7.584.000,00 24.084.000,00 
1992 21.124.000,00 8.870.000,00 29.994.000,00 
1993 21.000.000,00 7.834.000,00 28.834.000,00 
1994 41.482.081,00 16.596.000,00 58.078.081,00 
1995 33.500.000,00 28.450.000,00 61.950.000,00 
1996 a) 20.120.000,00 27.800.387,00 47.920.387,00 
1997 b) 25.441.596,00 25.441.596,00 
1998 15.000.000,00 25.151.325,00 40.151.325,00 
1999 29.909.771^00 15.486.813,00 45.396.584,00 
2000 16.019.649,97 37.143.670,44 53.163.320,41 

TOTAL 227.455.501,97 205333.791,44 432.789.293,41 
FONTE: DCE ANGOLA, 2001 
a) apenas distribuição directa 
b) a distribuição efectuada, transitara de anos anteriores 

NOTA: Os financiamentos da "Ajuda Alimentar" incluíram não só o abastecimento de produtos alimentares, como também operações de transporte, armazenamento e 

tratamento dos respectivos produtos. 
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Anexo VI 

ACÇÕES DE REABILITAÇÃO POR ANO/FONTE FINANCIAMENTO 

Em Euros 

ANO 
ART" 255 LINHAS ORÇAM. LINHA B/7-5010/5077 PIN TOTAL 

ANO N° Proj. Valor N° Proj. Valor N° Proj. valor %CE N° Proj. Valor N° proj. Soma 
1992 11 7500.000 10 

2r 
7.806.899 
(832.399) 21 14.474.500 

1993 1 520.000 12 7.200.000 7 504.859 50,6% 20 8.224.859 
1994 20 10.646.916 11 143.439 57,5% PRPTC(17) 

1 
PM (108) 

16.000.000 
(6.014.096) 

157.000 
4.500.000 157 25.433.259 

1995 4 2.979.822 20 11.635.121 8 81.443 33,72 PAR(28) 
2 

55.000.000 
(46.752.339) 

3.058.000 62 26.002.047 
1996 - - 18 13.403.583 8 396.804 61,32 2 114.000 28 13.914.387 
1997 - - 16 10.411.600 6 261.679 22 10.673.279 
1998 11 7.097.932 2 313.643 13 7.411575 
1999 6 2.001.131 PMII(0) 2.000.000 

(2.000.000) 6 2.001.131 
16 10.999.822 113 69.370.783 34 1.126.545 166 26.637.887 329 108.135.037 

Fonte: DCE, 1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000, 2001 (cálculos do autor) 

LINHA B/7-5010/5077/6000 - Cofinanciamentos c/ ONGs ( % comparticipação CE) 

PRPTC - Programa De Reabilitação Nas Províncias Tocadas Pelo Conflito (06.ACP.ANG.074): 1999 - 17 Projectos orçados em € 9.985.904 

PAR - Programa De Apoio Á Reconstrução (07ACP.ANG.062): 1999 - 28 Projectos orçados em € 8.247.661 

PM - Programa de Micro-projectos (07.ACP.ANG. 050): 1999 - 108 micro-projectos orçados em €4.500.000 (101.054 pessoas) 

PMII. Programa de Microrealizações II 
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Anexo VII 

ACÇÕES DE REABILITAÇÃO POR SECTORES DE INTERVENÇÃO 

Em milhares de ECU 

ANO 

SAÚDE P.I.M.R. P.I.M.U. ED./ FP Reint. Social Não/multi-sectorial TOTAL 

ANO valor % valor % valor % Valor % valor % Valor % Soma % 

1992 6.825.141 

*(625.378) 42,83 2.175.000 15,03 762.737 5,27 

4.748.021 

♦(207.021) 31,37 796.000 5,50 

15.306.899 

(832.399) 100 

1993 4.764.290 

♦(381.500) 53,29 1.273.606 15,48 1.263.463 15,36 1.305.000 15,87 

8.606.359 

♦(381.500) 100 

1994 4.561.015 32,03 3.688.838 25,9 1.861.050 13,07 2.683.577 18,85 1.445.440 10,15 14.239.920 100 

1995 7.754.903 34,22 4.887.024 21,56 3.062.111 13,51 3.340.800 14,74 919.077 4,06 2.700.000 11,91 22.663.915 100 

1996 5.164.270 27,57 5.109.823 27,28 185.000 0,99 3.794.092 20,26 2..695.903 14,39 1.781.991 9,51 18.731.079 100 

1997 6.586.308 61,71 708.392 6,64 1.167.284 10,94 2.211.295 20,71 10.673.279 100 

1998 5.733.493 39,63 7.135.571 49,32 434.880 3,00 391.100 2,70 772.777 5,35 14.467.821 100 

1999 877.199 18,83 1.742.177 37,39 291.720 6,26 1.748.568 37,52 4.659.664 100 

41.259.741 38,16 26.720.431 24,71 5.834.761 5,40 12.235.769 11,32 12.073.704 11,16 10.010.631 9,25 108,135.037 100 

Fonte: DCE, 1994,1995,1996,1997,1998,1999, 2000, 2001 (cálculos do autor) 

PIMR - Projectos Integrados em Meio Rural 

PIMU - Projectos Integrados em Meio Urbano 

ED/EP - Educação/Formação Profissional 

* por reformulação ou suspensão de projectos 



Anexo VIII 

ACÇÕES DE DESENVOLVIMENTO POR ANO/ SECTOR 
Em milhares Euros 

ANO 
AMB. A INST. A DEMO CULT. D.PESCAS D.RURAL D.S.PRIV. E.F.PROF. INFRA. SAÚDE SADC. 

SOMA ANO 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 SOMA 
1991 vi 375 ix 9 384 
1992 vii 357 vi 124 Vi 

vii 
523 

1.999 vi 735 
Vi 
Vii 
Cf 
ix 

2.500 
248 
700 

10.000 17.186 
1993 Vii 939 vii 18.000 X 83 19.022 
1994 Vii (3) 680 vii (2) 258 vii 

X 

(3) 3.012 
2.600 x 1.000 X 2.600 10.150 

1995 X 109 Vii 8.240 8.349 
1996 vi 

vii 
185 

(2) 832 X 70 1.087 
1997 vii 60 vii 186 vi 27 vii 9 X 300 582 
1998 Vii 380 viii 2.320 vii 140 vi 

vii 
174 

(2) 1.302 4.316 
1999 vii 48 Vii 

X 

(2)1.600 
(2) 1.950 

lb (3)* 1.766 vii 2.000 vil 145 viii 130 X 150 7.789 

2000 Vii (5) 753 vii 350 Vii 
viii 

190 
7.600 

viii (2)14.150 
23.043 

108 6.302 2.123 645 2.444 2.167 2.780 17.089 22.758 32.280 3.212 91.908 

Font e:E )CE, 19 94, 1995,19' )6J 997,199 8,2( )01 (cál culc >s do autor, arredondamentos sui 3eri( )res) 
1 - Fonte Financiamento: VI (PIN VI FED) 

VII (PIN VII FED) 
VII (PIN VIII FED) 
IX (PIR VI FED) 
X ( PIR VII FED) 
LB (Linha Orçamental) 

2- (nc Projectos) Valor 
(3)* 2 sobre Direitos Humanos + 1 - Acções de Contenção de Paz 

195 



Anexo IX 

Realizações dos PIN ENTRE 1992 e 2000 
Em Euros 

1 
ANO 

PIN VI FED 
(€101.946.891,22) 

PIN VII FED 
(€114.643.253,00) 

PIN VIII FED 
(€ 104.680.000,00 = Ia FASE) 1 

ANO 

A B C D A B C D !| A B C D 
Até 1991 

38 67.449.752,53 66,16 62.724.096,46 
1992 12 3.903.090,93 3,83 3.564.698,7 8 6.686.780,45 5,83 6.664.242,63 
1993 1 51.639,40 0,05 51.639,40 6 19.229.769,71 16,77 9.189.195,92 

i 1994 1 16.000.000,00 15,69 11.990.881,21 13 u 8.656.133,55 7,55 7.658.502,19 I 
1995 0 0 0 0 2 

PAR 
8.295.588,16 

55.000.000,00 
7,24 

47,97 
4.812.570,89 
9.376.903,53 

1996 1 185.000,00 0,18 168.352,46 2 831.600,00 0,72 480.128,16 n 
1997 5 421.619,00 0,41 418.465,58 7 620.419,82 0,54 539.844,14| 

] 1998 2 
PSI(1988) 

221.988,50 
13.680428,43 

0,22 
13,43 

163.522,04 
13.680.428,43 

2 834.100,00 0,74 626.453,92 1 2.320.000,00 2,22 0 

1999 5 3.793.000,00 3,31 1.146.817,63 1 1 130.000,00 0,12 83.500,00 
! 2000 8 7.293.280,00 6,36 84.302,721 3 21.750.000,00 20,78 O 
j Total 60 101.913.518,79 99,97 92.762.075,28 54 111.240.671,69 97,03 40.578.961,73 5 24.200.000,00 23,12 83.500,00 

FONTE: DCE ANGOLA, 2001 : anexos I,II;III (cálculos do autor) 
Descrição das Colunas: 
A - Numero de Programas/projectos realizados ou em curso 
B - Dotações Atribuída 
C - Percentagem do PIN 
D - Pagamentos Efectuados (resultados em 2000) 
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Anexo X 

AJUDA COMUNITÁRIA A ANGOLA POR SECTOR/ANO, ATRAVÉS DAS LINHAS ORÇAMENTAIS POR SECTOR/ANO 

Em Euros 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 TOTAL 

Agricultura 
2) 
3) 
5) 
6) 

soma 
81.157 
81.157 

880.000 

9.540 
889.540 

1.140.000 

16.438 
9.358 

1.165.796 
34.750 
34.750 

951.556 

14.597 
966.153 

142.734 
142.734 3.280.130 

Agua e Saneamento 
2) 
6) 

soma 
750.000 
28.100 

778.100 
294.598 
294.598 

434.880 
434.880 1.507.578 

Bens 
Essenciais/ Abrigos 

3) 
soma 

1.194.832 
1.194.832 1.194.832 

Democracia e Direitos 
O 
3) 
9) 

soma 

651.794 

651.794 

1.164.000 

1.164.000 

925.000 

925.000 
922.757 
922.757 3.663.551 

Educação 
1) 
2) 
3) 
6) 

soma 

867.520 

867.520 

255.997 

20.412 
276.409 

1.708.000 

1.708.000 

953.644 

15.000 
968.644 

1.120.000 

33.504 
61.329 

1.217.833 

2.786.192 

28.367 
2.814.559 

361.732 

244.237 
605.969 

217.457 
217.457 8.676.391 

Minas 
2) 
7) 
8) 

soma 

1.000.000 

1.000.000 

574.200 

574.200 

1.650.000 

1.264.979 
2.914.979 

1.424.801 

1.424.801 

1.846.308 

1.846.308 7.760.288 
Não Classificado 

D 
5) 

soma 

628.021 

628.021 
13.971 
13.971 641.992 

Não/ Multi- sectoriais 
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1) 
2) 
3) 
4) 
6) 
8) 

soma 

2.216.527 

13,500 

2.230.027 

1.932.000 

107.036 

2.039.036 

1.985.000 

476.048 

2.461.049 

1.330.235 
1.123.000 

29.840 

2.483.075 

1.477.000 
1.730.000 

9.526 

3.216.526 

1.364.689 
1.032.000 

362.859 

2.759.548 

19.130 
270.884 
290.014 

960.406 
429.470 
772.777 

2.162.653 

880.002 

880.002 18.521.930 
Pecuária 

1) 796.000 
796.000 

310.000 
310.000 1.106.000 

Percas 
1) 
3) 
6) 

170.000 

14.929 
184.929 

966.600 
9.762 

976.362 1.161.291 
Saúde e Nutrição 

D 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

soma 

2.443.291 

2.443.291 

4.194.881 

42.240 
4.237.121 

3.330.000 

21.800 
3.330.000 

2.591.904 
720.000 

46.030 
3.357.934 

3.937.000 
1.285.000 

303.526 
66.696 

5.592.222 

1.838.375 
3.395.895 

53.230 
5.287.500 

4.738.858 
4.414.858 

1.035.932 
10.189.648 

2.383.409 
2.389.409 

900.000 
5.672.818 

505.319 

181.356 
686.675 40.797.209 

Sector Privado II e III 
6) 

soma 7.011 
7.011 

13.971 
13.971 20.982 

Transportes) 
2) 

soma 
1.200.000 
1.200.000 1.200.000 

Total 6.273.789 7.976.587 7.506.060 9.826.222 13.730.319 14.861.349 14.966.763 9.912.609 4.478.476 89.532.174 
Fonte: DCE 2001: anexos VI a XVI) cálculos do autor 
Linhas Orçamentais: 

1. Linha B/7- 5071 : Apoio a Países da Linha da Frente e Membros SADCC 
2. Linha B/7- 5076: Reabilitação e reconstrução em País em vias de Desenvolvimento 
3. Linha b/7-5071 : Assistência a Programas de Reabilitação na África Austral 
4. Linha B/7- 6410: Medidas de Reabilitação e Reconstrução em PED, secção ACP 
5. Linha B/7- 5077 Cofinanciamentos 
6. Linha B/7-6000/5010: Contribuições Comunitárias Para Esquemas Concernentes a PED, realizadas por ONGs 
7. Linhas B/7-6100/6150: Treinamento e Promoção do Conhecimento das Questões Relativas ao Desenvolvimento 
8. Linha B/7-6610: Participação Comunitária a Acções Relativas a Minas Anti-pessoal 
9. Linhas B/7-7020/7021 : Apoio à Promoção dos Direitos Humanos e da Democracia em PED 



COMPROMISSOS POR INSTRUMENTO FINANCEIRO 

Em milhares de Euros 
Media Trienal Compromissos 

1986-1988 1989-1991 1992-1994 1995-1997 1998-2000 TOTAL 

FED 

NIP 

PIR 

OUTROS 

SOMA 

449 

15 

432 

897 

7.277 

79 

4.985 

12.341 

17.129 

700 

12.757 

30.586 

8.644 

762 

1.411 

10.816 

11.578 

2.734 

3.304 

17.815 

135.232 

12.870 

68.665 

216.767 

ORÇAMENTO COMUNITÁRIO 

ECHO 

AJUDA ALIMENTAR 

SEGURANÇA ALIMENTAR 

OUTROS 

SOMA 

11.535 

3.314 

14.849 

12.798 

1.489 

14.287 

334 

27.607 

5.281 

33.222 

16.483 

15.521 

6.188 

10.617 

48.809 

10.588 

17.140 

10.060 

11.116 

48.904 

82.213 

253.802 

48.744 

95.452 

480.211 

TOTAL 15.745 26.628 63.808 59.625 66.519 696.978 
Fonte: DCE Angola, Set. 2001: 35 



DISTRIBUIÇÃO DA AJUDA POR SECTORES 

Em milhares Euros 

Sector 
Média trienaL 

Total 
1986-2000 

Sector 1986-1988 1989-1991 1992-1994 1995-1997 1998-2000 Total 
1986-2000 

Ajuda alimentar 11.695 14.746 31.175 18.534 22.768 296.751 

Itens não alimentares 153 1.635 2.551 2.208 3.054 28.802 

Saúde 56 4.907 11.464 18.866 18.433 161.176 

Agricultura 3.645 4.091 11.346 3.871 7.393 91.038 

Educação - 73 921 4.143 4.020 27.474 

Água e Saneamento 4 135 1.613 3.723 1.684 21.480 

Reinserção Social - 250 1.013 4.458 1.301 21.065 

Transportes - 102 739 916 2.179 11.808 

Desminagem - - - 1.120 2.361 10.445 

Sector Produtivo - 49 1.101 613 771 7.601 

Administração Pública 64 232 269 486 712 5.293 

Direitos Humanos e Democracia - - 1.186 80 205 4.413 

Energia 8 47 51 72 168 1.039 

Outros Fonte: DCE, set. 200 1 121 361 377 535 1.471 8.595 

Total 15.745 26.628 63.808 59.625 66.519 696.978 

Fonte: DCE, Set 2001 



Anexo XIII 

DISTRIBUIÇÃO DA AJUDA 

Zona Província Zona Província 1986-1988 1989-1991 

ca 
k* 

'53 
c/í 
O 

U 

Bengo 

Benguela 

Cabinda 

Kwanza Sul 

Luanda 

Namibe 

Zaire 

Soma 

80 

353 

3.331 

3.764 

180 

1.083 

543 

5.691 

1.964 

9.461 

'C <u 
j= 
H 
Ç 

u 

Bié 

Cunene 

Huambo 

Huila 

Kwanza Norte 

Malange 

Uige 

Soma 

5 

5 

810 

62 

988 

841 

139 

2840 

2 c 
.22 'C 
o 

Cuando Cubango 

Lunda Norte 

Lunda Sul 

Moxico 

Soma 

-

133 

133 

Fonte: DCE ( Setembro, 2001: 36) 

POR ZONAS/PROVÍNCIAS 
Em milhares Euros 

Média Trienal TOTAL 

1986-2000 1992-1994 1995-1997 1998-2000 

TOTAL 

1986-2000 

388 

2.000 

291 

3.673 

9.487 

3.392 

262 

19.756 

1.450 

4.832 

388 

1.738 

5.894 

1.170 

896 

16.367 

1.621 

4.602 

221 

2.629 

4.243 

1.551 

532 

15.398 

10.916 

37.551 

2.698 

25.984 

77.005 

34.224 

5.070 

193.447 

1.229 

912 

1.490 

4.861 

327 

1.101 

837 

10.756 

2.647 

884 

5.685 

4.561 

1.550 

2.504 

2.813 

20.644 

4.302 

1.613 

6.891 

6.245 

1.083 

2.918 

1.741 

24.794 

26.965 

10.413 

45.163 

49.540 

9.297 

19.569 

16.172 

177.119 

1.686 

226 

239 

779 

2939 

1.352 

588 

1.233 

1.370 

4.544 

1.560 

395 

1.505 

1.380 

4.840 

14.222 

3.629 

8.929 

10.588 

37.368 
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Anexo XIV 

AJUDA COMBINADA DE TODOS OS DOADORES A ANGOLA 
Em milhões de dólares 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
OOF GROSS 

44,4 59,7 437,3 127,8 49,3 8,6 5,6 4,4 
OOF NET 

-47,0 6,7 365,2 73,1 4,1 -58,9 -55,7 -57,2 
TC GRANTS 

93,5 71,4 70,6 73,2 114,6 57,0 51,9 57,6 
ODA 
COMMITMENTS . 592,9 222,1 413,1 472,8 487,5 285,9 326,4 305,2 

Fonte: OCDE ( 1993, 1996, 2001) Statistics 
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FLUXOS OFICIAIS DOS PAÍSES COMUNITÁRIOS A ANGOLA 1990 - 1999 

Em Milhões de Dólares 

Países MÉDIA TRIENAL 1991-1999 Países 
1991-1993 1994-1996 1997-1999 TOTAL % 

ALEMANHA 42,27 2,53 32,57 232,1 5,28 

AUSTRIA 0,53 1,9 1,3 11,2 0,26 

BÉLGICA -5,93 9,67 0,5 12,7 0,29 
DINAMARCA 0,27 0,47 1,77 7,5 0,17 
ESPANHA 19,4 64,03 32,3 347,2 7,9 
FINLÂNDIA 0,87 2,33 1,83 15,1 0,35 
FRANÇA 80,97 58,63 256,90 1.189,5 27,06 
GRÉCIA - - - - -
HOLANDA -3,73 44,1 117,33 473,1 10,76 
IRLANDA 0,43 0,83 1,27 7,6 0,17 
ITALIA 39,8 45,8 -21 193,8 4,41 
LUXEMBURGO 0,07 0,17 0,1 1,0 0,02 
PORTUGAL 103,7 8,87 216,1 986,0 22,43 
REINO UNIDO 6,43 19,73 63,03 267,6 6,09 
SUÉCIA 17,97 175,37 23,7 651,10 14,81 

303,5 434,43 72,.7 4.395,50 100,00 
Fonte: OCDE (1993,1998,2001) Estatísticas 
Cálculos do autor 



APD BILATERAL DOS PAÍSES COMUNITÁRIOS 

Anexo XVI 

Em milhões de dólares 

PAÍSES 1991-1993 1994-1996 1997-1999 TOTAL % 
ALEMANHA 8,9 

6,8 
8,4 

8,03 

18,2 
17,0 
25,3 

20,17 

15,7 
11,8 
18,0 

15,17 130,10 9,17 
AUSTRIA 0,5 

0,6 
0,5 

0,53 

0,3 
2,2 
3,1 

1,87 

1,9 
1,0 
1,0 

1,30 11,10 0,78 
BÉLGICA 0,8 

2,5 
2,6 

1,97 

3,3 
0,6 
11,5 

5,13 

5,8 
3,8 
2,0 

3,87 32,90 2,32 
DINAMARCA 2,5 

1,4 
0,0 

1,3 
1,4 

0,47 

0,8 
1,6 
1,8 

1,40 9,50 0,66 
ESPANHA 9,8 

34,0 
12,7 

18,83 

11,0 
7,5 
41,8 

20,10 

30,9 
25,2 
35,8 

30,63 208,70 14,71 
FINLÂNDIA 1,4 

0,4 
0,8 

0,87 

1,5 
1,7 
3,8 

2,33 

0,7 
1,2 
3,6 

1,83 15,10 1,06 
FRANÇA 10,6 

27,0 
18,6 

18,73 

27,4 
35,1 
11,9 

24,80 

5,6 
7,1 
8,7 

7,13 152,0 10,72 
GRÉCIA _ - - - -

HOLANDA 2,2 
1,2 

5,9 
23,3 

27,1 
15,2 _, 



0,7 
1,37 

30,1 
19,76 

13,7 
16,87 114,00 8,03 

IRLANDA 0,1 
0,0 
1,2 

0,43 

1,1 
0,6 
0,8 

0,83 

1,5 
0,6 
1,7 

1,27 7,60 0,54 
ITALIA 30,0 

46,6 
34,5 

37,03 

19,2 
11,7 
12,5 

14,47 

9,2 
11,0 
25,0 

15,07 199,70 14,07 
LUXEMBURGO 

0,2 

0,06 
-

0,3 

0,10 0,50 0,04 
PORTUGAL 13,0 

16,3 
19,8 

16,37 

18,1 
24,0 
33,5 

25,20 

29,4 
23,9 
19,8 

24,37 197,8 13,94 
SUÉCIA 31,7 

36,2 
18,1 

28,67 

32,0 
26,5 
36,2 

31,57 

27,8 
22,5 
17,8 

22,70 248,80 17,53 
REINO UNIDO 0,9 

3,0 
4,8 

2,90 

25,1 
21,5 
16,2 

20,93 

5,4 
10,6 
3,6 

6,53 91,10 6,43 
TOTAL 137,09 187,63 148,24 1.418,90 100 

Fonte: OCDE (1993,1998,2001) Estatísticas (Cálculos do autor) 
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Anexo XVII 

Distribuição da Ajuda Bilateral, Por Sectores: Ano 1992 

Em milhares de dólares 

SECTORES ESPANHA FRANÇA ITÁLIA PORTUGAL SUÉCIA R. UNIDO 
TOTAL 

SECTORES PORTUGAL 
VALOR % 

AJUDA HUMANITÁRIA/ALIMENTAR 1.000 1.385 1.160 11.925 1.170 16.640 13,19 

ADMINISTRAÇÃO 231 1.736 487 2.454 1,95 

AGRICULTURA, FLORESTA E PESCAS 3.321 1.566 873 9.929 15.689 12,44 

COMÉRCIO E SERVIÇOS 114 75 189 0,15 

COMUNICAÇÕES 440 5.920 29 6.389 5,06 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL 349 349 0,28 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 533 1.287 100 1.920 1,52 

EXPLORAÇÃO RECURSOS HUMANOS* 150 9.285 47 683 10.165 8,06 

ENERGIA a) 38.300 5.972 44.272 35,09 

GESTÃO DA ECONOMIA 2.309 2.274 27 4.610 3,65 

INDUSTRIA 3.795 186 3.981 3,16 

RECURSOS NATURAIS 194 194 0,15 

SAÚDE b) 2.680 537 836 8,360 12.413 9,84 

TRANSPORTES a) 6.900 6.900 5,47 

Soma / % 49.030 38,86 7.116 5,64 3.488 2,76 16.161 1 12,81 47.525 37,67 2.845 2,26 126.165 100 

Fonte: PNUD (1994) 

Obs:: Espanha - a) empréstimos 
b) 97% s/ forma de empréstimo 

* Engloba a Formação Profissional (técnica e comercial), Ensino Superior e Educação extra curricular 
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Anexo XVIII 

DISTRIBUIÇÃO DA AJUDA BILATERAL POR SECTOR, ANO 1999 

Em milhões de Euros 

^ - ^ _ _ 
ALEM. AUSTR BEL ESP FIN FR HOL IT PORT RU SUEC CEC 

(FED) 
N.COM 

(*) 
TOTAL % 

ADMINIST 0,20 0,15 0,32 0,67 0.33 
AGUA 0,14 3,60 0,04 0,13 0,09 0,02 4,02 1.99 
ALIMENTAR 9,36 1,72 0,54 3,92 1,65 0,20 0,53 35,30 53,22 26,44 
AGRÍCOLA 0,36 0,01 0,06 0,23 0,01 0,06 0,04 5,26 6,03 2,99 
AMBIENTE 0,41 0,02 2,13 0,57 3,13 1,56 
BANCA 0,06 0,06 0,03 
COMERCIO 0,70 0,70 0,33 
COMUNICÕES 0,03 0,30 0,33 0,16 
CONSTRUÇÃO. 0,04 0,04 0,02 
EDUCAÇÃO 2,46 0,52 0,79 1,12 3,88 0,08 1,91 10,76 5,35 
EMERGÊNCIA 2,30 0,14 0,06 1,93 2,19 1,81 6,07 6,70 10,66 14,73 46,59 23,15 
ENERGIA 12,22 6,77 18,99 9,44 
FLORESTA 0,02 0,02 0,01 
GÉNERO FEM. 0,43 0,29 0,11 0,83 0,41 
INDUSTRIA 0,11 0,03 0,14 0,07 
NEG/OUT.SERV 1,43 0,70 2,13 1,06 
NAO DETERM. 0,03 0,05 0,21 0,29 0,14 
ONG 0,06 0,67 0,73 0,36 
OUTROS 1,42 0,06 0,06 1,14 7,15 0,15 3,76 13,74 6.87 
PESCAS 0,13 0,02 0,15 0,07 
POPULAÇÃO 0,62 0,62 0,31 
PROG-AJUDA 0,15 0,15 0,07 
PUBLICO 0,25 0,86 0,94 0,62 0,25 0,41 2,67 0,20 0,25 1,86 8,44 16,75 8,32 
SAÚDE 0,56 0,63 1,64 0,58 0,08 0,14 6,58 10,21 5,07 
S.S.INFRAEST. 0,20 0,08 0,08 0,42 3,10 2,57 0,08 0,05 4,33 10,91 5,42 
TRANSPORTES 0,01 0,05 0,06 0,03 

TOTAL 
(%) 

16,35 
(8,12) 

1,00 
(0,49) 

1,97 
(0,98) 

16,41 
(8,15) 

2,47 
(1,23) 

3,70 
(1-S4) 

13,22 14,18 
(7,04) 

13,25 
(6,58) 

6,88 
(3,42) 

7,21 
(3,59) 

14,97 
(7,44) 

89,66 
(44,55) 

201,27 
(100) 

100 

Fonte : OCDE (2001: 25-31) cálculos do autor (*) Não comunitários: EUA, Canadá, Japão, Noruega, Suíça 
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