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POLÍTICA-SEGURANÇA-DESENVOLVIMENTO NA GUINÉ BISSAU 

Ana Correia * 

Resumo: Política-Segurança-Desenvolvimento na Guiné Bissau 
A situação de "emergência estrutural" e de pós-conflito, as questões do tráfico 

de droga e corrupção que a Guiné-Bissau tem vivido, aliadas à sua situação de 
fragilidade exigem uma intervenção sustentável da comunidade internacional para 
evitar eventuais futuros conflitos e assegurar a transição para um Estado mais 
estável e propício ao desenvolvimento. 

As necessidades actuais e também futu ras do país concentram-se essen
cialmente na urgência de implementação de reformas inadiáveis na Administração 
Pública, nas Finanças e no sector de Defesa e Segurança, que deverão ser integra
das numa óptica de segurança, desenvolvimento e prevenção de conflitos. 

A grande dificuldade, reconhece-se, será encontrar os meios que consigam 
responder ao mesmo tempo aos desafios de curto, médio e longo prazo que o país 
enfrenta com as várias reformas em curso, num cenário de recursos financeiros, 
materiais e humanos exíguos e de equilíbrios políticos, económicos, financeiros e 
sociais instáveis. 

O papel dos parceiros da Guiné-Bissau tem sido importante no esforço de 
aplicabilidade dos princípios de coerência, harmonização dos procedimentos e de 
alinhamento com a estratégia de desenvolvimento do país, sobretudo ao nível das 
trocas informais de informação que, todavia, desaparece nos níveis estratégico e 
político, aumentando os potenciais efeitos negativos da ajuda. 

A fim de contribuir verdadeiramente para atingir os Objectivos de Desenvol
vimento do Milénio e de modo a garantir a necessária estabilidade política e demo
crática, a mobilização de recursos externos deverá estar associada a profundas 
mudanças nas políticas e na governação, com o Estado a assumir o ownership do 
seu desenvolvimento . 

• Doutoranda do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 
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Abstrad: Security-Development Policy in Guinea Bissau 
The 'structural emergency' and post-conflict situation, the issues of drug tra

fficking and corruption that Guinea-Bissau is confronted with, coupled with its state 
of fragility demand the sustainable intervention of the international community in 
order to avoid eventual future conflicts and ensure transition into a more stable 
and more development-friendly State. 

The present as well as the future needs of the country could be summed-up 
mainly as the urgency to implement the pressing reforms in the Public Service, 
Finance and Defense and Security Sector, which should be integrated into a pers
pective of security, development and conflict prevention. 

It is an accepted fact that the greatest difficulty will be to gather the means 
that will suffice in responding at the sarne time to the short, medium and long term 
challenges that the country is facing, alongside the various on-going reforms, against 
a backdrop of limited financial, material and human resources and the politicaI, 
economic, financial and social imbalances. 

The role of Guinea-Bissau's partners has been important in the effort to ren
der applicable the principIes of coherence, harmonization of procedures and aIign
ment with the country's development strategy, especially at the leveI of informal 
exchange of infonnation which, however, disappears at the strategic and politicaI 
leveIs, increasing the eventual negative effects of assistance. 

ln order to contribute genuineIy to the a ttainment of the Millennium 
Development Goals and to guarantee the requisite politicaI and democratic stability, 
the mobilization of external resources should be associated with drastic changes in 
policies and governance, with the State assuming ownership of its development. 

Palavras-chave: Guiné-Bissau; Política; Segurança; Desenvolvimento. 

Key-Words: Guinea-Bissau; PoIitics; Security; Development. 

1. Enquadramento 

Muito para além dos cenanos paradisíacos que a Guiné-Bissau acolhe, 
este País tem-se confrontado com a dura realidade dos números ao ocupar o 
175º lugar (em 177) do Índice de Desenvolvimento Humano 2008 do PNUD. 
A acompanhar a frieza estatística dos números, a Guiné-Bissau apresenta 
outras importantes fragilidades motivadas tanto por causas que decorrem 
ainda do processo de independência, como por causas mais próximas, como as 
motivadas pelo conflito político-militar de 1998/99, o qual provocou uma alte
ração considerável na ajuda internacional ao país, com muitos doadores a 
abandonarem Bissau e/ou a transferirem as suas agências para Dakal~ no 
Senegal. 

Actualmente, são poucos os doadores presentes no terreno comparativa
mente com outros países da África Sub-sariana, o que reflecte a pouca priori
dade regional da Guiné-Bissau nas agendas de política externa dos doadores e 
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os sinais de cansaço destes (dono r fatigue), condenando o país à categoria de 
"donor orphal1" da comunidade internacional.l 

Para este abandono muito tem contribuído a instabilidade interna do 
país, política e militar, potenciada pela sua dependência económica e pela pró
pria instabilidade dos países vizinhos. A situação social extremamente gravo
sa em que vive a população da Guiné-Bissau é, como presenciado em conflitos 
anteriores, um factor determinante para o eclodir de conflitos violentos, justi
ficando a sua classificação como Estado frágil, reconhecida em 2006 pelas pró
prias autoridades guineenses. 

Mais recentemente, e dado o posicionamento geoestratégico da Guiné
Bissau, vulnerável às redes do tráfico de cocaína, mas também ao branquea
mento de capitais e à imigração clandestina, o país tem vindo a converter-se 
numa plataforma perigosa com efeito dominó expansivo para a região e tam
bém para a Europa, contribuindo assim para a recente designação de narco
estado. 

A conjugação de todos estes factores tem obrigado a comunidade interna
cional a repensar as suas estratégias de intervenção relativamente à Guiné
-Bissau, obrigando a conciliar as agendas bilaterais e diferentes prioridades 
políticas com os princípios internacionais da cooperação para o desenvolvi
mento emanados dos vários fora multilaterais, num equilíbrio nem sempre 
fácil de forças. 

A situação de "emergência estrutural" e de pós .. conflito que a Guiné-Bis
sau vive exige uma intervenção sustentável para evitar eventuais futuros 
conflitos e assegurar a transição para um Estado mais estável e propício ao 
desenvolvimento. A criação de ligações entre a paz, a segurança e o desen
volvimento é frequentemente uma preocupação prioritária em situações de 
fragilidade. 

Neste cenário, e no caso concreto da Guiné-Bissau, as necessidades actuais 
e também futuras concentram-se essencialmente na urgência de implementa .. 
ção de reformas inadiáveis na Administração Pública, Finanças e no sector de 
Defesa e Segurança, que deverão ser integradas numa óptica de segurança, 
desenvolvimento e prevenção de conflitos. 

A grande dificuldade, reconhece-se, será encontrar os meios que consigam 
responder ao mesmo tempo aos desafios de curto, médio e longo prazo que o 
país enfrenta com as várias reformas em curso, num cenário de recursos 
financeiros, materiais e humanos exíguos e de equilíbrios políticos, económi
cos, financeiros e sociais instáveis. 

1 De acordo com o Grupo dos Estados Frágeis da OCDE, a Guiné-Bissau encontra-se 
entre os estados frágeis com menor número de doadores no terreno. Os cinco maiores 
doadores em 2006 forneceram 83% da Ajuda Pública ao Desenvolvimento, com a União 
Europeia a representar cerca de 40% dessa mesma ajuda. 
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2. A estratégia de Desenvolvimento da Guiné-Bissau e os Objectivos 
de Desenvolvimento do Milénio (ODM) 

o Documento Nacional de Redução de Pobreza - DENARP -, que define a 
estratégia de acção do Governo para o período 2007-2010, é um instrumento 
indispensável para a retoma de iniciativas de desenvolvimento do país, mas 
cuja viabilização está profundamente dependente do apoio internacional. 
A este propósito, a Mesa Redonda de Doadores realizada em Genebra, em 
Novembro 2006, não garantiu os apoios necessários por parte da comunidade 
internacional para o relançamento do país, tendo sido apontada a instabili
dade política, que se voltou a registar na Guiné-Bissau, como a principal causa 
para o não cumprimento das promessas. 

O sentimento geral dos parceiros da Guiné-Bissau é que a política de 
desenvolvimento descrita no DENARP é pertinente ao nível estratégico para 
reduzir a pobreza, mas que a implementação das reformas preconizadas deverá 
ser acelerada, dado o progressivo aprofundamento da pobreza, o elevado nível 
de insegurança humana e as consequências negativas que as situações de ele
vada precariedade e vulnerabilidade das populações provocam nos tecidos 
económico e social do país. 

Sendo um dos países com um dos desenvolvimentos humanos mais redu
zido no mund02, a concretização dos ODM conhece atrasos consideráveis e 
alguns dos progressos afiguram-se muito frágeis. As debilidades do capital 
físico, humano e social que caracteriza a Guiné-Bissau, são apontados como 
factores explicativos da situação actual. 

A fim de contribuir verdadeiramente para atingir os ODM, a mobilização 
de recursos externos deverá estar associada a profundas mudanças nas políti
cas e na governação, com o Estado a assumir a apropriação do seu desenvolvi
mento. Admite-se que sem uma boa gestão pública e um crescimento vigoroso 
a concretização dos ODM não passará de uma ilusão, pelo que se torna impe
rativo investir no capital humano, físico e social para enfrentar as fraquezas 
referidas. O aumento da Ajuda Pública ao Desenvolvimento deveria ser priori
tariamente destinado aos países pobres como a Guiné-Bissau evitando as situa
ções de "danar orphan", onde a precariedade do desenvolvimento humano e a 
envergadura do atraso em relação ao cumprimento dos ODM recomendam a 
implementação de meios significativos para colocar verdadeiramente o país 
no caminho daqueles Objectivos e do desenvolvimento humano sustentável. 

Todavia, a capacidade da Guiné-Bissau absorver e utilizar a ajuda é muito 
limitada. Um relatório recente elaborado pelo Fundo Monetário Internacional 
(FMI) concluiu que os países da África Sub-sariana que beneficiam do progra-

2 Relatório Nacional sobre o Desenvolvimento Humano na Guiné-Bissau 2006 

88 Lusíada. Política Internacional e Segurança, nº 1 (2008) 



Política-Segurança-Desenvolvimento na Guiné Bissau, pp. 83-103 

ma de Redução da Pobreza e da Facilidade de Crescimento do FMI, como é o 
caso da Guiné-Bissau, utilizaram apenas 28% dos fluxos de ajuda entre 1999-
-2005. Ainda de acordo com as conclusões daquele relatório e para o mesmo 
período, apenas 63% dos fluxos de ajuda para os países da África Subsaariana 
foram absorvidos, sendo que os restantes 37% foram utilizados como reservas. 

Um outro relatório do PNUD sobre esta questão refere que a Guiné-Bis
sau tem as taxas mais baixas de absorção e o nível mais elevado de reservas 
(estimadas em meses de importação), apontando para a necessidade de melho
ria da capacidade de absorção da economia, pois a prática continuada de acu
mulação excessiva de reservas poderá vir a tornar-se um entrave à mobiliza
ção de recursos. 

A criação de uma plataforma de gestão da ajuda poderia contribuir para 
reforçar a afectação, utilização e controlo da ajuda à Guiné-Bissau, disponibili
zando o seu acesso aos doadores, às agências especializadas e aos ministérios. 

3. Intervenções dos principais parceiros da Guiné-Bissau 

A Comissão Europeia é o maior doador multilateral da Guiné-Bissau, tendo 
dado prioridade à reforma do sector de segurança e defesa, à recuperação eco
nómica e ao apoio ao orçamento. No quadro do IX Fundo Europeu de Desenvol
vimento (FED) para o período de 2002 a 2007, o país beneficiou de 80 milhões 
de Euros dirigidos essencialmente ao sector das infra-estruturas e transportes 
e boa governação. 

No âmbito do X FED (2008-2013) a Guiné-Bissau irá ter à disposição cerca 
de 100 milhões de Euros a distribuir da seguinte forma : i) prevenção de confli
tos (27 milhões de Euros); ii) água e energia (23 milhões de Euros) e iii) apoio 
orçamental (32 milhões de Euros). Deverá ainda beneficiar de aproximada
mente 23 milhões de Euros para iniciativas relacionadas com questões de 
governação. 

Em 2007, foi igualmente assinado um novo acordo de pescas entre a EU e 
a Guiné-Bissau, que prevê uma contribuição anual de 7 milhões de Euros para 
os próximos 4 anos. 

A UE tem vindo a desempenhar um papel político cada vez mais activo, 
reforçado agora com a recente chegada a Bissau (Abril 2008) de uma missão no 
âmbito da Política de Defesa e Segurança Europeia (PESO), com o objectivo de 
assessorar as autoridades locais sobre a reforma do sector de segurança e 
defesa. 

O Fundo Monetário Internacional, outro dos parceiros da Guiné-Bissau, 
tem registado sinais encorajadores a nível de alguns indicadores económicos, 
mas reconhece que dadas as características do país, marcado por contínua 
instabilidade política, fragilidade estrutural e falta de capacidade, a Guiné Bis-
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sau vive ainda para pagar dívidas, no quadro da Iniciativa dos Países Pobres 
Muito Endividados (HIPC), do Banco Mundial e do FMP 

Actualmente, o programa económico do governo é apoiado pelo progra
ma de assistência de emergência pós-conflito (EPCA) do FMI, tendo recebido a 
primeira tranche no valor de 2,8 Milhões de dólares4 em Janeiro de 2008. 
A segunda tranche, no montante de 3,5 Milhões de dólares deverá ser desem
bolsada no último trimestre de 2008. Este programa propõe-se contribuir para 
restaurar a estabilidade financeira e administrativa do país e para captar 
importantes fundos para a ajuda ao investimento por parte de doadores inter
nacionais. 

Apesar daqueles números, a Guiné-Bissau irá continuar a depender da 
comunidade internacional para controlar as finanças públicas e para dar segui
mento à implementação de medidas estruturais essenciais. O défice orçamen
tal poderá agravar-se com a realização das próximas eleições legislativas, pre
vistas para Novembro de 2008. 

No que diz respeito à intervenção do Banco Mundial (BM), está em fase de 
conclusão a estratégia de apoio à Guiné-Bissau e a implementação do Progra
ma de Combate à Pobreza 2008-2009. Para além disso, o BM comprometeu-se 
a apoiar o sector das infra-estruturas, designadamente, energia, portos, teleco
municações, entre outros, e ainda apoiar o sector privado. 

Os fornecimentos de electricidade e de água à população são bastante 
deficientes pelo que, com o objectivo de melhorá-lo, foi assinado pela Comissão 
Europeia e pelo Banco Mundial, no final de Janeiro de 2008, um convénio de 
financiamento para o Plano Director de Energia, no montante de 1,3 milhões de 
dólares. No âmbito do projecto de reabilitação de infra-estruturas em Bissau, 
com duração de cinco anos, o BM irá disponibilizar 20 milhões de dólares para 
o financiamento da reabilitação da rede eléctrica, aquisição de contadores pré
-pagos, criação de uma base de dados comercial, estudos de tarifário, leasing de 
grupo de geradores, construção de um reservatório de água no hospital de 
Bissau, construção, reabilitação e alargamento da rede de água numa extensão 
de 36 km e reabilitação de redes rodoviárias numa extensão de 20 km. 

A Guiné-Bissau aderiu à MIGA (Multilateral Investment Garantee Agency) -
parte do Grupo do Banco Mundial - e à FAGACE (Fundo Africano de Garantia 
de Cooperação Económica), o que constituiu um importante avanço para a 

3 A Iniciativa HIPC é um esquema desenvolvido conjuntamente pelo FMI e pelo BM 
para fazer face ao problema da dívida externa dos países pobres altamente endividados e que 
obedece a várias fases. No caso da Guiné-Bissau, o serviço da dívida para os próximos três 
anos está es timada nos seguintes valores: 2009 - 7.383 MUSD; 2010; - 7.793 MUSD e 2011; 
- 3.3677 MUSD. 

4 Neste texto, "dólares" referir-se-á sempre à moeda dos EUA. 
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melhoria das condições de investimento no país. Estas agências criam condi
ções favoráveis ao investimento ao facilitarem o acesso ao crédito e a taxas de 
juro baixas, ao permitirem a exclusão do risco cambial e, sobretudo, propor
cionando garantias contra todos os riscos de negócio e de investimento. 

Em 2007, a Associação Internacional para o Desenvolvimento (que faz 
igualmente parte do Grupo do Banco Mundial), aprovou trinta créditos para a 
Guiné-Bissau, incluindo nove créditos para o sector das infra-estruturas e 
transporte, três para o sector da energia, três para o reforço da capacidade de 
gestão do país, um para a reabilitação e desenvolvimento do sector privado e 
um para a gestão de recursos naturais. Para 2008, está em fase de preparação 
uma operação de apoio ao orçamento e um projecto de desenvolvimento 
comunitário. 

Também o Banco Africano de Desenvolvimento tem direccionado a sua 
intervenção para uma série de projectos nas áreas da saúde, educação, agricul
tura, capacitação institucional, estradas e desenvolvimento de outras infra
-estruturas, no valor aproximado de 82,5 Milhões dólares. 

O apoio da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental 
(CEDEAO) tem igualmente sido fundamental à Guiné-Bissau, com especial 
incidência na reforma sector de segurança e defesa, reforma administrativa, 
governação política e justiça. 

Em termos bilaterais, Portugal é o principal doador da Guiné-Bissau, ten
do assinado recentemente o Programa Indicativo de Cooperação 2008-2010, no 
valor de 35 milhões de Euros, concentrando as prioridades sectoriais de inter
venção nos seguintes eixos: 

Quadro Resumo dos Eixos e Áreas de Intervenção Prioritárias 

, Ei~9 ' €st~~té~i~pJ , 
Área de Intervenção 1.1, 

Área de Intervenção 1.2. 

.,. BÓ&JGÓ~~rri~çãÓ: :Pahigipáçãô: eÔ~rilócrâc:i~< 
,,-. ":.'~~_ ;:_-, ,:~., • _.;;:" ".-,C:. • .'.: <.'c': - ,~~. ,_~:: 

Apoio à Administração do Estado: Segurança e Justiça , 
Finanças. 

Cooperação Técnico-Militar 

',~il(p ,~~tra!éij·i§O:'l I .,.,(:; ;,(' V,,\Q~~~~;VO.IVi,n:~nt9.,~H,~!.~º~~V~.I.:~ :b4t~'E,9.n!m~',~,o.Rr~~~ .. 
Área de Intervenção 2.1. Educação 

Área de Intervenção 2.2. 

Área de Intervenção 2.3. 

Saúde 

Desenvolvimento Sócio-comunitário 

A escolha destes eixos prende-se com a percepção das vantagens compa
rativas que Portugal continua a ter, essencialmente na área da formação de 
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recursos humanos e da assistência técnica em vanas áreas, e que vão ao 
encontro das necessidades e prioridades guineenses, expressas no DENARP e 
na Conferência Internacional sobre o Narcotráfico na Guiné-Bissau, realizada 
em Lisboa em Dezembro de 2007. 

Por outro lado, a intervenção da Espanha tem vindo a ganhar cada vez 
mais projecção, à qual não é alheia a recente abertura de Embaixada neste 
país. No seu programa trienal 2007-2009, no valor de 15 Milhões de dólares, 
foram identificadas como linhas prioritárias a educação e a saúde, sendo que a 
maioria dos projectos são canalizados via ONG espanholas. Em 2007, a Espa
nha desembolsou cerca de 7 Milhões de dólares no quadro acordo de coopera
ção com a Guiné-Bissau, para projectos ligados sobretudo aos sectores das 
pescas, saúde, administração interna, apoio às autoridades provinciais de 
Cacheu e serviços ligados ao controlo da emigração. 

Por seu lado, a França assinou recentemente o seu programa de coopera
ção com a Guiné-Bissau para 2008-2012, que estabelece um envelope financeiro 
para os próximos 5 anos entre os 19 e os 21 milhões de Euros. O documento
quadro estabelece como eixos principais i) o apoio à boa governação; ii) a for
mação de quadros e a promoção de intercâmbios linguísticos, culturais e eco
nómicos e iii) a melhoria das condições de vida e do acesso aos serviços de base 
das populações urbanas. 

Angola, Brasil e Cuba, outros parceiros presentes no país, desenvolvem 
igualmente relações de cooperação com a Guiné-Bissau, mas mais numa lógica 
de cooperação Sul-Sul, privilegiando intervenções na área da cooperação mili
tar, comunicação social, agricultura, alfabetização de adultos, promoção da 
Língua Portuguesa e saúde. 

Com a China, a Guiné-Bissau tem vindo a intensificar a cooperação no 
domínio financeiro, económico e empresarial. Na recente visita àquele país 
(Setembro 2008), o Presidente da República João Bernardo "Nino" Vieira levou 
na bagagem um plano concreto de desenvolvimento multisectorial e bilateral, 
que passa por mais investimentos financeiros e novos projectos de construção 
de obras públicas, de que aliás, a construção em curso das novas instalações 
do governo é já uma realidade em Bissau. 

4. A situação de fragilidade e a necessidade de harmonização 
das práticas dos doadores 

A comunidade internacional, preocupada cada vez mais com as conse
quências da fragilidade que dificultam a realização dos ODM, entre outros, tem 
procurado dar prioridade a abordagens integradas para enfrentar situações 
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de fragilidades. A Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda6 (2005) recorda 
que os princípios da harmonização, do alinhamento e da gestão dirigida para 
os resultados devem ser adaptados a situações caracterizadas por uma gover
nação deficiente e reduzida capacidade. Esses compromissos organizam-se em 
torno de cinco dimensões expressos na Pirâmide para a Eficácia da Ajuda. 

Quadro 2: Pirâmide para a eficácia da Ajuda 

Apropriação 

(Países Parceiros) 

Alinhamento 

(Doador Parceiro) 

Harmonização 

(Doador Doador) 

Fonte:CAD/OCDE 

Alinhamento 
com a agenda 
dos parceiros 

Utilização dos 
sistemas dos 

parceiros 

Estabelecimento 
de acordos comuns 

Simplificação de 
procedi menos 

Partilha de 
informação 

Gestão para 

os Resultados 

& 

Prestação de 

Contas Mútua 

5 São considerados Estados frágeis países onde existe" uma falta de comprometimento 
político e/ou fraca capacidade para desenvolver e implementar políticas de combate à pobreza, 
onde prevalece um conflito violento e/ou fraca governação" em Exercício Piloto de Aplica
ção dos Princípios para uma Intervenção Eficaz em Estados Frágeis. Relatório Guiné-Bissau, 
IPAD, Janeiro 2007. 

6 A Declara ção de Paris, aprovada pelo Fórum de Alto Nível co-patrocinado pela 
OCDE em Março de 2005, estabelece os novos princípios enquadradores da acção interna
cional, nomeadamente em termos de apropriação dos beneficiários, de correspondência com 
as prioridades nacionais destes p aíses, de gestão da ajuda em função dos resultados e de 
harmonização das acções dos doadores. Após a realização deste Fórum, os doadores e os 
países beneficiários da ajuda externa reiteraram a sua vontade em reforçar as práticas em 
matéria de ajuda, a fim de favorecer uma maior dinâmica na obtenção dos resultados concretos 
nos Planos de Desenvolvimento de cada país, nomeadamente nos Estados em situação de 
fragilidade. 
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Ao nível das Nações Unidas, duas recentes resoluções emanadas da 
Comissão para a Consolidação da Paz9 vieram reforçar a necessidade de uma 
maior coordenação entre todos os actores na Guiné-Bissau. Na medida em que 
se está a assistir a um alargamento da base dos doadores presentes no país 
(Espanha, África do Sul, Angola foram os estados mais recentes a abrir as 
portas das suas embaixadas), com o inerente aumento da complexidade das 
relações entre eles, a melhoria da coordenação entre parceiros torna-se essen
cial, quando se pretende uma mobilização de recursos mais eficaz. 

Também os compromissos da UE em matéria de coerência das políticas 
para promover o desenvolvimento e a recente aprovação do Código de Conduta 
da UElO em matéria de divisão das tarefas na política de desenvolvimento 
contribuirão para ajudar a resolver a questão dos Estados frágeis órfãos da 
ajuda. 

No caso da Guiné-Bissau, a formulação de um Código de Conduta dos 
parceiros só terá sentido e só será efectiva se for associada à criação de uma 
entidade própria do governo responsável pela coordenação de todo o processo 
de racionalização da ajuda internacional. Do ponto de vista institucional, é 
preferível que a unidade de harmonização esteja ligada a uma entidade gover
namental, que possa trabalhar em rede com todos os responsáveis técnicos 
por parte dos doadores, ministérios, empresas e ONG. 

Eficácia da Ajuda, os doadores e os países beneficiários da ajuda externa reiteraram a sua 
vontade em reforçar as práticas em matéria de ajuda, a fim de favorecer uma maior dinâmica na 
obtenção dos resultados concretos nos Planos de Desenvolvimento de cada país, nomeada
mente nos Estados em situação de fragilidade. 

9 Em Dezembro de 2007, a Comissão de Consolidação da Paz (CCP) das Nações 
Unidas aprovou a inclusão da Guiné-Bissau na sua agenda e criou uma formação específica 
para acompanhamento das questões relacionadas com o país, sob a presidência do Brasil e na 
qual Portugal participa activamente. A CCP, em conjunto com as autoridades guineenses, 
estabeleceu já um quadro estratégico para a Guiné-Bissau que leva em consideração os contri
butos dos principais actores internacionais e que inclui igualmente um número de acções 
concretas, de impacto imediato, financiadas pelo Fundo para a Consolidação da Paz, no valor 
de 6 Milhões de dólares. 

O objectivo da CCP é garantir que as suas acções produzam efeitos em múltiplos 
domínios, nomeadamente nas áreas da reforma do sector de segurança, do combate ao narco
tráfico e do desenvolvimento económico e social. 

A frágil situação política do país, aliada ao aumento do tráfico de droga e do crime 
organizado foram as principais razões que levaram o Conselho de Segurança das Nações 
Unidas a tomar tal decisão, atendendo também à quase total ausência de meios à disposição do 
Governo guineense para lutar contra estes flagelos. 

10 Conclusões do Conselho de Assuntos Gerais e Relações Externas, de 15 de Maio de 
2007, sobre o Código de Conduta da UE em matéria de Complementaridade e Divisão das 
Tarefas na Política de Desenvolvimento. O Código de Conduta assenta nos princípios da 
apropriação, alinhamento, harmonização, gestão por resultados e responsabilização mútua, 
configurados na Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda, bem como nos compromissos 
assumidos pela UE no quadro do Consenso Europeu sobre Desenvolvimento. 
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Um outro aspecto importante do processo de racionalização da ajuda e 
da aplicação do Código de Conduta da UE na Guiné-Bissau é a sua difusão a 
nível regional. Para o efeito, será necessário promover a participação dos fun
cionários e dos actores não estatais em seminários regionais sobre o tema, bem 
como missões nos países vizinhos onde o tratamento desta questão esteja mais 
avançado e onde se possam recolher as melhores práticas. Em aplicação do 
princípio de apropriação do processo de desenvolvimento, deveria ser o 
governo da Guiné-Bissau a liderar o processo em matéria de divisão do traba
lho e garantir a sua condução a nível nacional. 

O papel de Portugal, enquanto principal doador bilateral da Guiné-Bis
sau, tem sido importante no esforço de aplicabilidade dos princípios de har
monização dos procedimentos com os restantes parceiros e de alinhamento 
com a estratégia do país, tendo para o efeito assumido a Presidência do Grupo 
Sectorial de Desenvolvimento Humano (que inclui Educação, Saúde e Género), 
do Grupo de Parceiros da Guiné-Bissaull . 

Também no quadro da iniciativa "Estados Frágeis" do CAD/OCDE, os 
esforços desenvolvidos por Portugal para coordenar a ajuda internacional 
esbarraram com dificuldades próprias do contexto local, agravadas pelo facto 
de apenas três Estados-membros - França, Portugal e Espanha - estarem pre
sentes no terreno, o que limita a importância de todo o trabalho de coordena
ção. Por outro lado, a incoerência dos ciclos de programação dos Estados mem
bros com o da própria Comissão Europeia (2008-2013), não permitiu, até ao 
momento, a elaboração de um roteiro para a implementação de um Código de 
Conduta e harmonização da ajuda na Guiné-Bissau. Apenas as agências das 
NU presentes no terreno (PAM, OMS, PNUD, UNICEF, OCHA, FNUAP e FAO) 
têm um ciclo de programação similar ao da Comissão Europeia. 

5. Combate ao Narcotráfico e Reforma do Sector Segurança 
e Defesa na perspectiva da prevenção de conflitos 

O subdesenvolvimento pode ser encarado como um factor gerador de 
tensões, que poderá ser contrariado pela existência de estruturas institucio
nais estabelecidas, assim como pela criação de vantagens retiradas do cresci
mento económico, as quais poderão estimular o interesse das populações na 
prevenção de conflitos. O papel da comunidade internacional só poderá vir a 

11 [O Grupo de Coordenação dos Doadores da Guiné-Bissau foi constituído em 2006, 
tendo como objectivo estratégico a melhoria da eficácia das intervenções. O Grupo funciona 
em dois níveis - Chefes de Missão e Grupos Técnicos - estando a participação aberta a todos 
os parceiros representados no país. 
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ser eficaz se existir de facto coordenação entre todos os actores externos, sem 
esquecer a articulação com os actores internos (governo e sociedade civil) .12 

A difícil situação sócio-económica da Guiné-Bissau, associada à sua posi
ção geográfica na Costa Ocidental africana, a falta de mecanismos institucio
nais (jurídicos e judiciais) e a su a fraqueza operacional para prevenir e comba
ter o tráfico de droga e outras formas transnacionais de crime organizado, 
constituem sérios obstáculos à es tabilidade política e ao desenvolvimento 
socio-económico. Melhorar o sistema global de aplicação da lei e reforçar a 
capacidade das instituições da justiça dentro do país fazem parte de um pro
cesso mais amplo de reforma do sector de segurança e defesa, que deverá 
necessariamente cruzar-se com o Plano de Combate ao Narcotráfico elaborado 
pelo Gabinete das Nações Unidas de Combate ao Crime e à Droga (UNODC) .13 

Consciente do papel catalisador que a reestruturação do sector de segu
rança e defesa poderá ter na libertação de energias necessárias para enfrentar 
os desafios do desenvolvimento humano, e de modo a inverter a tendência de 
marginalização da Guiné-Bissau, a comunidade internacional programou 
uma série de intervenções quer num quadro de apoio multilateral, quer bilate
ral. De referir a este propósito, as várias intervenções programadas para os 
médio e longo prazos, designadamente da Comissão para a Consolidação da 
Paz, com um potencial de financiamento de cerca de 35 milhões de dólares, 
assente numa abordagem dualista de projectos de impacto imediato, por um 
lado, e uma estratégia-quadro, por outro; a disponibilização de 7,7 milhões de 
euros do 9º FED para o arranque das primeiras fases da Reforma do Sector de 
Segurança (RSS), nomeadamente para a desmobilização e reinserção de anti
gos combatentes e milícias; o compromisso financeiro, já assumido para 2009-
-2013, de 27 milhões de euros para o sector de concentração "Prevenção de 
Crises em Estados Frágeis", recentemente negociado no âmbito do 10º FED, a 
aplicar sobretudo nos sectores da defesa, da justiça, da polícia e das eleições; a 
disponibilização entre 2008-2010, de 5 milhões de euros (dos quais 2 milhões a 
cargo da Comissão Europeia e outros 2 milhões a cargo de Portugal), para o 
Plano Operacional de combate ao narcotráfico na Guiné-Bissau; a presença, 

12 [A coordenação deveria assentar no reforço das parcerias, no alinhamento do apoio 
dos doadores com as estratégias de desenvolvimento dos países parceiros, na harmonização 
das acções dos doadores, na gestão dos recursos norteada pelos resultados do desenvolvi
mento e no reforço da obrigatoriedade recíproca de prestação de contas .] 

13 Realizou-se em 19 de Dezembro 2007, em Lisboa, uma Conferência Internacional 
sobre o Narcotráfico na Guiné-Bissau, a pedido do Governo gu ineense. Nesta Conferência 
foi apresentado pela UNODC um Plano Operacional de Combate ao Narcotráfico na Guiné
-Bissau, o qual está a ser implementado com o apoio dos doadores bilaterais e multilaterais. 
A Comissão Europeia e Portugal assumiram-se como principais fina nciadores, ascendendo a 
contribuição portuguesa a 3 MUSD para os três anos de vigência do Plano da UNODC. 
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desde Abril de 2008 e com duração prevista de 12 meses, de uma missão 
PESD14, a colocar junto dos diversos órgãos chave da RSS, nas três áreas da 
defesa, da polícia e do sector judiciário e a utilização de 6 milhões de euros do 
PAOSED (Programa de Apoio aos Órgãos de Soberania e ao Estado de Direito 
no quadro da UE), que visa reforçar a capacidade do sector da justiça e dos 
órgãos do poder legislativo. 

Adicionalmente, deverão ser ainda referidas as intervenções bilaterais, 
em particular as de Portugal, Espanha e França, e o papel do PNUD e do CAD 
da OCDE, que têm disponibilizado expertise e apoio técnico. A este propósito, 
Portugal tem também trabalhado em conjunto com a CEDEAO, a CPLP e a 
missão da ONU em Bissau, UNOGBIS, no sentido de convergir posições de 
modo a acordar os Termos de Referência claros quanto aos objectivos e linhas 
de acção a prosseguir pelos principais parceiros internacionais na Guiné-Bis
sau. Nesse sentido, Portugal subscreveu a plataforma consolidada que, sob 
proposta da CEDEAO e da CPLP, revestiu a forma Grupo de Contacto Interna
cional para a Guiné-Bissau (GCI)15 que, na sua mais recente sessão realizada 
na Cidade da Praia, em Cabo Verde (Maio 2008), instou o Governo guineense a 
elaborar um mecanismo sólido para o respeito pelo Estado de direito e a luta 
contra a impunidade, que passa pela necessidade de as autoridades resolve
rem os problemas de segurança e de combate ao narcotráfico, colaborando 
com as instituições competentes e com os parceiros bilaterais. 

Todavia, toda esta dispersão de intervenções na Guiné-Bissau por parte 
dos vários actores poderá levantar algumas questões no curto prazo, que aliás 
se começam já a fazer sentir, nomeadamente: 

• Problemas de articulação e complementaridade entre as diversas 
intervenções dos parceiros internacionais; 

• Dificuldades de absorção da ajuda por parte do Governo guineense; 

14 Dada a sua natureza multidisciplinar (que inclui as componentes de reforma dos 
sectores militar, polícia e justiça), trata-se de uma missão da União Europeia de carácter 
conjunto civil-militar, embora com predominância da componente civil (polícia, justiça, crime 
organizado e narcotráfico, etc.), de aconselhamento e assistência na área da reforma do sector 
da segurança na Guiné-Bissau. Do ponto de vista legal da EU esta é uma missão civil. Com 
esta missão, a UE pretende contribuir para a estabilidade da GB no contexto da sub-região 
ocidental de África e reduzir o efeito das redes de crime organizado que se estendem para a 
Europa. 

15 Integram o GCI os seguintes países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Espanha, França, 
Gambia, Gana, República da Guiné, Níger, Nigéria, Portugal, Senegal, FMI, ONU, União 
Europeia, Banco Mundial, CPLp, CEDEAO e UEMOA. O GCI visa actuar em diversas verten
tes, com o objectivo de encorajar o diálogo político, apoiar o governo guineense na mobili
zação da assistência financeira internacional e promover a inclusão da Guiné-Bissau no grupo 
de países que receberão apoio e assistência da Comissão das Nações Unidas para a Consolida
ção da Paz, tendo sido recentemente aceite a sua inclusão. 
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• Dificuldades de materialização em projectos concretos dos compromis
sos assumidos; 

• Problema da sustentabilidade dos esforços lançados; 
• Ideia de que a Guiné-Bissau já estará a ser convenientemente assistida, 

quando o mais difícil está ainda por fazer, com os inerentes riscos de 
desmobilização do esforço internacional a curto/médio prazo. 

Conclusões 

Este trabalho pretendeu analisar algumas das principais características 
da actual crise da Guiné-Bissau, colocando o acento tónico não tanto em even
tuais soluções rápidas, mas principalmente em algumas das difíceis questões 
que a comunidade internacional tem que equacionar, dado que aquele país 
entrou definitivamente na agenda internacional. Questões como a droga, a 
corrupção e o subdesenvolvimento preocupam as autoridades internacionais 
ligadas à segurança, dadas as ligações do tráfico à lavagem de dinheiro e ao 
apoio ao terrorismo. 

Na recente visita à Guiné-Bissau como Presidente da Comissão de Conso
lidação da Paz das Nações Unidas, a diplomata brasileira Maria Luísa Viotti 
elogiou os esforços das autoridades do país e de todos os actores políticos da 
sociedade civil na manutenção da estabilidade política e democrática e con
gratulou-se também com o empenho de todos os actores na materialização do 
processo eleitoral em curso previsto para o próximo mês de Novembro, condi
ção indispensável para a estabilização total da Guiné-Bissau. 

Mas há ainda um longo caminho a trilhar. A actual situação que o país 
vive, como referido anteriormente, exige uma atenção especial da comunidade 
internacional sobre a questão da prevenção e gestão de conflitos, reconhecen
do-se como factores essenciais a limitação dos factores de risco, a promoção da 
boa governação, a luta coerente contra a pobreza, a exclusão, a corrupção e a 
impunidade, a reforma do sector de segurança e defesa e a gestão global do 
Estado em termos políticos, sociais e económicos, entre outros. O momento é 
de responsabilização, de apropriação do desenvolvimento pela Guiné-Bissau, 
de integração regional e de pressão a exercer pelos países pares. 

O caminho a seguir aponta para que a criação de interligações entre a 
paz, a segurança e o desenvolvimento constitua uma preocupação de primeira 
ordem dos doadores presentes na Guiné-Bissau. 

Neste contexto é possível delinear algumas tentativas de conclusão, as 
quais poderão servir para definir a natureza geral das iniciativas que são 
necessárias na presente situação, e que decorrem do exercício piloto da Guiné-
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-Bissau (2006), no âmbito CAD/OCDE sobre os Estados Frágeis, do qual Portu
gal é o país facilitador: 

lO Tomar o Contexto como Ponto de Partida 

Apesar dos doadores terem um razoável conhecimento do contexto polí
tico, social e económico da Guiné-Bissau, não têm, muitas vezes, um entendi
mento profundo das dinâmicas e mentalidades locais, dos mecanismos de fun
cionamento das instituições guineenses, nem dos meios de reacção e gestão de 
problemas, recorrendo à aplicação de modelos pré-definidos de cooperação e 
abordagens padronizadas de ajuda ao desenvolvimento. Neste caso, a ajuda 
externa poderá reforçar algumas tensões existentes e ter um impacto negativo 
nos desenvolvimentos políticos, tal como aconteceu várias vezes na história 
da Guiné-Bissau. 

A elaboração de estratégias de desenvolvimento e de cooperação que 
tenham por base análises políticas e sociais adequadas e consistentes implica, 
por um lado, a realização de consultas regulares com uma grande variedade 
de actores locais e, por outro, a existência de recursos humanos tecnicamente 
adequados nas delegações dos doadores no terreno. Implica também promo
ver a produção de pesquisa independente sobre as causas da instabilidade, 
bem como sobre a prevenção de conflitos existentes e mecanismos de resolu
ção locais. 

lO Dar Prioridade à Capacitação do Estado como Objectivo Central 

É evidente a fraca capacidade das estruturas estatais da Guiné-Bissau, 
limitando a capacidade de absorção da ajuda, bem como a capacidade de asse
gurar a continuidade das acções, em função de um sector público excessi
vamente centralizado, de uma cultura institucional autoritária e da falta de 
recursos humanos qualificados. 

O reforço das capacidades do Estado e a promoção do diálogo político na 
Guiné-Bissau implica um apoio direccionado e paralelo a determinadas áreas 
multidimensionais: direitos humanos, estruturas democráticas e integração 
da perspectiva de desenvolvimento institucional nas análises dos doadores. 

Existe um consenso e compromisso geral dos doadores no apoio à reforma 
do sector público e ao reforço das estruturas democráticas. Reconhece-se que 
esta é uma intervenção a longo prazo, sem resultados quantificáveis, visibili
dade imediata ou impacto a curto prazo. 

.. Tomar em Consideração o Eixo Política - Segurança - Desenvolvimento 

Na Guiné-Bissau, os doadores devem ser capazes de integrar eficazmente 
instrumentos de paz, políticos, diplomáticos, de segurança e de ajuda ao 
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desenvolvimento. Do ponto de vista regional, a questão de Casamansa, os con
flitos nos países vizinhos, a integração económica e comercial no espaço da 
UEMOA, as relações bilaterais com o Senegat os fluxos migratórios intra
-regionais, são questões que afectam, directa ou indirectamente, o desenvolvi
mento da Guiné-Bissau e que precisam de ser incorporadas nas estratégias 
globais dos doadores. Internamente, constituem factores de instabilidade a 
existência de uma elite política fracturada e de umas Forças Armadas dividi
das e com uma cultura de intervencionismo. 

Para promover o eixo desenvolvimento-segurança deverão ser imple
mentadas actividades que integrem uma forte dimensão de construção da paz 
nos programas de desenvolvimento, por um lado, e a participação no processo 
de diálogo e reconciliação, por outro, apostando na ideia de uma agenda para a 
reforma do sector de segurança. 

• Acordar entre os Doadores Internacionais quais os Mecanismos Concretos 
de Coordenação 

Na Guiné-Bissau, apesar da ausência de coordenação efectiva por parte 
do governo, tem havido iniciativas de coordenação entre os doadores, sobretudo 
ao nível das trocas informais de informação que, todavia, não aparecem nos 
níveis estratégico e político. 

Isto deve-se a diversos factores, incluindo a diferença entre mandatos, 
prioridades e procedimentos dos doadores, os altos custos em termos financei
ros e de tempo que uma coordenação eficaz da ajuda comporta, a competição 
pela visibilidade e influência, e a relutância por parte dos doadores de permi
tir uma limitação do seu espaço de manobra. Em consequência, produz-se uma 
duplicação de iniciativas e uma falta de complementaridade e coordenação 
entre as acções, aumentando os potenciais efeitos negativos da ajuda. 

A experiência internacional sugere fortemente que o progresso em maté
ria de harmonização e alinhamento com as prioridades locais depende bastante 
da vontade e da capacidade do país beneficiário em articular e seguir uma 
agenda clara de intervenções nesta área. 

• Agir Depressa 

Face à situação actual da Guiné-Bissau o ti111111il1g é essencial. Isto implica 
flexibilidade e reacções rápidas a mudanças, já que atrasos na atribuição de 
fundos e compassos de espera conduzem potencialmente a uma maior instabi
lidade. Assistência pronta e imediata influenciaria positivamente o processo 
político pós-transição. Igualmente, a descentralização efectiva no terreno da 
gestão dos programas de cooperação implica não só a descentralização dos 
fundos, mas também um certo grau de autonomia nos processos de tomada de 
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decisão, pessoal qualificado no terreno para responder ao desafio, e flexibilidade 
relativamente ao nível esperado de apropriação. 

• Evitar Criar Bolsas de Exclusão 

A Guiné-Bissau não é uma prioridade para os doadores; a visibilidade 
que confere aos doadores é limitada por a situação deste país ser considerada 
um "caso menor", quando comparada com a situação dos países vizinhos. 
Tanto o reduzido interesse da comunidade internacional como os sinais de 
cansaço por parte dos doadores são desafios que a Guiné-Bissau enfrenta. 
No entanto, este caso é relativamente menos complexo e de menor dimensão 
que o de outros países na região, onde a ajuda é mais difícil de gerir e onde 
existem mais doadores presentes no terreno. Para garantir um influxo ade
quado de recursos externos, os níveis de ajuda para um ano são equivalentes 
aos que seriam necessários na Serra Leoa para um ou dois meses. Assim, exis
tem algumas condições sólidas para que a Guiné-Bissau possa vir facilmente a 
ser um exemplo de coordenação de sucesso e um laboratório de implementa
ção eficaz de acção conjunta. 
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