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CORRESPONSABILIDAD EN EL DESARROLLO

A (RE) CONSTRUÇAO DO ESTADO NO CONTEXTO DOS 
ESTADOS FRAGÉIS: O CASO DA GUINÉ-BISSAU

MIGUEL DE BARROS Y OSCAR RIVERA 

RESUMO: 

Pretende-se com a presente comunicação perceber melhor quais as condições que podem 
contribuir para que a reforma do Estado em curso na Guiné-Bissau - tendo em conta o seu con-
texto específico de Estado frágil e fortemente dependente da ajuda internacional – produza os 
resultados esperados. Procuraremos lançar e responder a algumas questões fundamentais: como 
assegurar que esse processo não seja mais uma tentativa de exportação de modelos não adapta-
dos a países como a Guiné-Bissau? A apropriação e ledearship nacionais podem ser assegurados 
tendo em conta as capacidades limitadas do Estado, designadamente em termos humanos e 
institucionais? Que interacções entre os diferentes actores nacionais – Estado, Sector Privado, 
Sociedade Civil, Classe Política - e entre modernidade e tradição podem contribuir para as 
transformações sociais e económicas necessárias para a reconstrução do Estado? Face à escassez 
de recursos internos, como assegurar que a ajuda internacional seja eficaz, designadamente para 
acelerar o alcance dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio?

PALAVRAS-CHAVE: 

Reconstrução do Estado, Pós-Conflito, Actores Nacionais, Governação, Ajuda Internacio-
nal

I. INTRODUÇÃO

Desde o eclodir do conflito político-militar de 1998-99, a Guiné-Bissau passou a confrontar-
se com maior frequência com ciclos de instabilidade política e governativa levando a à transição 
da sua categorização no concerto internacional de um Estado Pós-Conflito para um Estado 
frágil123, vivendo uma situação de paz altamente instável e precária.

Em termos políticos, o país tem-se deparado com sucessivas interrupções violentas de ciclos 
democráticos, através de golpes de estado, assassinatos de dirigentes políticos e governamentais 
e decapitação de chefias militares. Este é o cenário visível de uma lógica contínua de luta pela 
sobrevivência, através da apropriação e captura de recursos para satisfação das necessidades indi-

123 Tem havido um grande debate quer na academia, como no domínio político e público a volta da categorização do 
estado do Estado da Guiné-Bissau. Aqui, procuramos analisar o fenómeno com base na categorização atribuída oficialmente 
no sistema internacional que a partir daí baliza todas as suas relações com o este Estado africano e consequentemente a inci-
dência da sua relação. Para maior percepção da operacionalidade do conceito, ver Osorio et al (2001).
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viduais, num contexto ameaçado pelo fenómeno de narcotráfico e de instabilidade e insegurança 
ao nível regional.

Este tipo de estratégia individual e individualista tem conduzido a uma luta violenta pelo 
poder e tem contribuído para uma concentração do Estado (na capital) e consequentemente, 
para um fraco desempenho do ponto de vista macroeconómico - situação que coloca a Guiné-
Bissau dependente do exterior - não conseguindo, deste modo, favorecer e aplicar investimentos 
públicos nos sectores produtivos (dependendo de um único produto para exportação – castan-
ha de caju124), não possuindo mecanismos de controlo sobre a subida dos preços dos bens da 
primeira necessidade, sobretudo num contexto de crise financeira internacional e de retracção 
da disponibilidade da ajuda externa que diminuiu a capacidade de importação, diminuindo a 
oferta e, consequentemente, gerando inflação.

A situação das finanças públicas é precária, estando as taxas de inflação e o rácio das receitas 
públicas abaixo da média da UEMOA (que é de 17%). Segundo a revisão dos dados dos secto-
res sociais pelo Banco Mundial (2009: 3), o PIB per capita foi estimado em $180 em 2006. A 
economia sofre ainda as consequências do conflito de 1998-1999, que contraiu o PIB real em 
28 por cento. Durante o período de 2000-2005, a taxa média de crescimento real do PIB foi de 
1 por cento, com crescimentos negativos registados em 2001 e 2003. As despesas sociais (saúde 
e educação) mantiveram-se a níveis baixos, em comparação com as despesas sociais médias dos 
países da sub-região ao mesmo tempo que o fluxo da ajuda externa diminuiu, provocando a 
acumulação de atrasados internos e um enorme desequilíbrio fiscal.

Doze anos depois do conflito político-militar, o Estado teve (e continua a ter) dificuldades 
de em assegurar as despesas fundamentais de soberania, incluindo o pagamento dos salários da 
função pública, obrigando-o a perder sistematicamente a capacidade de poupança (estrutural-
mente abaixo de 20%) e investimento, explicando, deste modo, o fraco desenvolvimento das 
infra-estruturas de apoio às actividades económicas, embora progressos tivessem sido registados 
nos sectores das telecomunicações e da banca.

124 A noz de caju representa mais 95% das exportações, e em média 17% das receitas do Estado, que mantém assim sob 
uma vulnerabilidade acentuada pela fraca capacidade de transformação deste produto e respeito das normas internacionais 
para o seu acondicionamento (Relatório de Seguimento e Avaliação do DENARP, 2009: ix).
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Principais indicadores macroeconómicos da Guiné-Bissau (2006-2010)

#INDICADOR Anos

2006 2007 2008 2009 2010

(previsão) (projecção)

Contas nacionais e preços      

PIB nominal ao preço do mercado (em milhares de F CFA) 312,1 331,5 379,4 395,1 418,5

  Taxa de crescimento real do PIB ao preço do mercado -2,2 0.2 3,6 3 3,5

  Taxa de crescimento real do PIB por habitante 0,1 -2 1,3 0,8 0,5

  Índice de preços ao consumidor 0,7 4,6 10,4 -1,2 2,5

Em percentagem do PIB

Investimento e poupança      

  Investimento bruto 6,2 12,2 8,3 7,9 6

  Investimento público 2 5,4 3,6 3,5 3,3

  Poupança doméstica bruta -9,6 -5,3 -0,3 -0,2 1,4

  Poupança nacional bruta -0,2 9,1 8,9 10 10,77

Finanças públicas      

  Receitas do Estado 9,8 8 9,1 9 10,3

  Despesas públicas primárias 14 13,8 12,3 11,8 14,1

  Saldo orçamental de base -4,1 -5,8 -3,2 -2,9 -3,9

  Saldo global primário incluindo as doações -3,5 -4,2 -1,9 3 0,5

  Saldo global primário excluindo doações -9,9 -12,4 -10 -12,3 -12,3

      

Balança das transacções correntes      

  Incluindo  transferências oficiais -5,5 5,3 2,3 -1,6 -1,1

  Excluindo  Transferências oficiais -12,4 -5 -4,1 -6,4 -5,9

      

Stock da dívida externa em milhôes de USD 993,3 1012,7 1040 1077,1 820,2

(sem atrasados externos)

Fonte: MEPIR, 2009: 6 cit Ministério das Finanças, FMI, BCEAO.

O sector privado encontra-se descapitalizado, sem visão e qualificação técnica, emergido (e 
permanecendo) numa conjectura de bonopartidarização do Estado, tendo-se revelado incapaz 
de gerar emprego e investir nos recursos humanos, nos produtos e mercados nacionais. Ao nível 
do negócio internacional, este sector tem revelado incapacidade de competir ao nível sub-regio-
nal, em parte devido a uma lógica de intervenção ancorada na importação de arroz e de bens da 
primeira necessidade e na exportação de castanha de caju.



606

II CONGRESO INTERNACIONAL “ÁFRICA – OCCIDENTE”

Neste sentido, será inverosímil a consecução dos Objectivos do Desenvolvimento do Milénio 
(OM) pela Guiné-Bissau até 2015, sobretudo porque o Estado continua incapaz de satisfazer as 
necessidades básicas da sua população, é incapaz de combater os níveis elevados de pobreza (ab-
soluta 68,5% e extrema 22% em 2005125), o desemprego dos jovens, o fraco acesso aos serviços 
sociais básicos, a persistência de certas doenças (o paludismo, o VIH/SIDA e a tuberculose), a 
degradação da qualidade do sistema de ensino, a esperança de vida à nascença (estimada em 47 
anos) e a taxa de analfabetismo (de 63 por cento). Os mecanismos de protecção social são quase 
inexistentes e um importante segmento da população só pode contar com um sistema informal 
e comunitário de protecção social para lidar com os riscos.

Contudo, estas manifestações foram (e são) resultados da aplicação de políticas ineficazes ba-
seadas nas opções do Estado, marcadas pela má governação e depredação dos recursos públicos 
para fins pessoais, por um lado, e na intervenção dos actores externos (multilaterais e bilaterais), 
por outro, que aplicaram sucessivas receitas e modelos de desenvolvimento sem perceber objec-
tivamente em que medida as relações efectivas entre o Estado, a sociedade e os actores externos 
estavam a gerar impactos (in)desejáveis, não só no sistema de governação como no quotidiano 
das populações (AGEL & CARDOSO, 1993; MONTEIRO, 1996; SANGREMAN ET AL, 
2006; ROQUE, 2007; ICG 2008). 

Independente unilateralmente em 1973 (e reconhecida um ano depois pela antiga potencia 
colonizadora – Portugal), volvidos onze anos de uma luta armada violenta, o enquadramento 
sobre o discurso da (re)construção do Estado baseou-se , desde os primeiros anos, no âmbito 
de ideologias fortes (socialismo, liberalismo, democracia) , associadas à simultaneidade de pro-
cessos e mecanismos de (des)construção das instituições e formas de organização das sociedades 
tradicionais, para que o Estado conseguisse impor a sua máquina e cumprir a sua função. Hoje, 
a Guiné-Bissau atravessa um dos mais desafiantes momentos da sua história, no que concerne a 
afirmação (ou não) do Estado, das suas instituições e dos seus servidores. 

Deste modo, para além da procura da compreensão dos processos de reformas aos quais o 
Estado guineense esteve (e está) implicado, o nosso propósito analítico incidirá igualmente na 
decifração das correspondências entre as exigências e capacidades (internas e externas) e ainda 
a coerência com o entorno das práticas culturais em vigor no país que exercem uma grande 
influência simbólica em termos de representações na partilha e gestão do bem comum e do 
espírito solidário inter-étnico, tendo em vista o actual processo de reforma. 

Assim, a nossa abordagem metodológica basear-se-á no recurso a informação documental 
disponível, quer académica, quer como institucional (nacional e internacional), complementada 
com a nossa experiência profissional de trabalho contínuo de mais de três anos ininterruptos 
com estruturas e actores aos níveis macro (comunidade internacional), meso (governo e depar-
tamentos ministeriais) e micro (organizações da sociedade civil e de cariz comunitária). 

Para atingir os resultados propostos, o nosso guia de orientação incidirá no documento estra-
tégico de referência do país para a redução da pobreza – DENARP126, em particular a avaliação 

125 Para maior informação, ver o IDH do PNUD, relatório do país (2006).
126 Elaborado em 2006 e implementado com recurso à ajuda financeira da Comunidade Internacional, cujo objectivos 
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da primeira fase da sua implementação (2006-2009) que recomenda a manutenção das linhas 
de força dos principais eixos programáticos : 1. Reforçar o Estado de Direito e as instituições 
democráticas; 2. Sanear e melhorar a gestão e as finanças públicas; 3. Promover o desenvolvi-
mento económico sustentável; 4. Melhorar a prestação de serviços de qualidade nos sectores 
sociais (MEPIR, 2009: xiii). 

Contudo, fazendo recurso a vários autores como Liftin (2000) e Mason (2001), é comum-
mente aceite que quando se procura uma demonstração empírica das características que, supos-
tamente, um Estado deve revelar, existem dois indicadores essenciais de referência. Por um lado 
a capacidade – garantia da segurança e prestação de serviços – e, por outro lado, a legitimidade/
autoridade, garantida através do consentimento. Este é normalmente considerado como expres-
so através de processos democráticos ou tendo como fundamento a performance, a “capacidade 
do sistema de garantir benefícios relacionados com a ordem interna e a criação de riqueza. 

A questão que se coloca é, como assegurar esses dois quadros de referência, no caso da 
Guiné-Bissau enquanto um Estado frágil com bastante intervenção dos actores externos? Quais 
são as (re)articulações sobre as dinâmicas sociais, individuais, étnicas e informais e com o sistema 
económico e institucional do Estado que se pretende implementar?

Ora, Se olharmos para o continente africano, mesmo em casos mais sofisticados do que o 
contexto em análise, onde o Estado tinha outros argumentos e artefactos, alguns autores afir-
mam que, a ideia de democratização do continente africano foi baseada numa perspectiva envie-
sada que a democracia significava o multipartidarismo e a realização de eleições multipartidárias 
(FURTADO, 1998), a gestão eficaz da economia e da ajuda externa (M`BAYA, 1995). É neste 
quadro, que Mbembe (1999: 103) fundamenta que a progressiva “retirada” ou desmantela-
mento do Estado no continente africano através do Programa de Ajustamento Estrutural - PAE, 
abriu caminho para que uma série de outros actores se afirmassem no espaço público, bem como 
à proliferação de racionalidades sociais inesperadas e à implementação de dispositivos originais 
de organização, cujo objectivo é o de regular a conduta dos indivíduos e de tornar possíveis 
novas formas de constituição da propriedade privada e da desigualdade.

Neste panorama questionamos se no caso da Guiné-Bissau, a intervenção dos actores exter-
nos na definição de políticas poderá ser ancorada nas novas dinâmicas da sociedade e formas de 
organização, na informalização de actos que eram atribuídos ao Estado e na invenção social no 
quadro de “retorno” do Estado. Quais são as interacções inter-actores? Quem são os actores na-
cionais a implicar no processo e a que níveis? A justificação desta problematização baseia-se num 
simples facto de que não é possível estudar o Estado sem estudar a sociedade, daí a necessidade 
de conhecer e compreender os vínculos não só que opõem Estado e sociedade, mas também 
aquelas que os associam, relacionando-os com a interferência/influência de paradigmas e actores 
externos, numa perspectiva de complementaridade.

foram: - modernizar a administração pública ao mesmo tempo que se melhora a governação e se trabalha para garantir a esta-
bilidade macroeconómica; - promover o crescimento económico; - aumentar o acesso aos serviços sociais e às infra-estruturas 
públicas; - e melhorar as condições de vida das populações mais vulneráveis. 
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II. AJUDA EXTERNA PARA A REFORMA DO ESTADO NO CONTEXTO DE ESTADO FRÁGIL 

Na segunda metade do ano dois mil, o Comité de Ajuda ao Desenvolvimento / OCDE, 
apresentou um pacote de medidas para o sistema de ajuda aos Estados considerados frágeis, 
na qual a Guiné-Bissau aparecia incluída, reafirmando o seu compromisso central no reforço 
do Estado e a sua concordância em agir de acordo com as políticas e sistemas locais127. Deste 
modo, abria-se o caminho para criação de condições internas e disponibilidades externas para a 
elaboração e adopção do DENARP como a principal base de orientação do Estado no contexto 
da reforma a implementar, em harmonização com os ODM.

Segundo o relatório de avaliação do DENARP (2009: 14-16), as ajudas orçamentais requeri-
das para a implementação da acção “excederam largamente as promessas feitas aquando da Mesa 
Redonda (…) se considerámos o período 2006-2007 e uma parte de 2008, a soma recebida a tí-
tulo de ajuda orçamental representou cerca de 2,2 vezes mais das promessas tidas (ou seja 80,46 
milhões de USD recebidos contra 37,20 milhões de USD prometidos) ”128.

Ajuda orçamental prometida e recebida entre 2006-2007 e parte de 2008 (em milhões de USD)

Parceiros Ajuda Orçamental prometida
Ajuda Orçamental recebida a 30 

de Junho de 2008
Diferença

Bilaterais 14,00 27,07 13,07

Multilaterais 23,20 53,39 30,19

Conjunto dos parceiros 37,20 80,46 43,26

Fonte: MEPIR, 2009: 15 cit Ministério das Finanças.

No entanto, ao fazermos uma breve análise sobre o histórico das ajudas externas, podemos 
perceber que, mesmo antes da independência política formal, a Guiné-Bissau já contava com 
ajuda financeira e técnica externa que se prologou nas décadas de setenta e oitenta (LOPES, 
1987; MUKENDI, 1993; SANGREMAN, 2003; TEMUDO, 2005, ROQUE 2007). Antes 
da elaboração e implementação do DENARP, um relatório sobre os ODM na Guiné-Bissau de 
2004 demonstrava que a ajuda para o desenvolvimento representava em 1994 (altura em vigo-
rou o primeiro governo democraticamente eleito), 79% do PIB do país129.

Todavia, dos vários ensaios de estratégias e protótipos para a reforma do Estado na Gui-
né-Bissau130, paradoxalmente, assistiu-se à des-modernização ou informalização do mesmo 

127 Para um maior aprofundamento dos objectivos e princípios na atribuição da ajuda pela OCDE ver: DAC/OECD 
(2005). Principles for good international engagement in fragile states, DCD (2005)8/REV2.

128 Salienta-se das promessas de ajudas à consequente desbloqueamento, verificaram-se atrasos com repercussões sociais 
ao longo do ano de 2007 (i.e. greves), facto que levou os doadores a acordarem aumentar a contribuição, afim de assegurar 
os encargos com os salariais e impossibilitaram o governo assumir o compromissos com o programa de investimento e os 
sectores sociais.

129 Sobre a evolução do peso da APD no PIB da Guiné-Bissau ver: http://www.afdb.org/en/ guinea+bissau e http:// 
worldbank.org/ guinea%20bissau.

130 Podemos dividir quatro momentos importantes nos quais foram ensaiados modelos completamente diferentes e 
descontínuos: - modernização e industrialização sob o controlo do Estado (1974-1980); - estabilização económica e financeira 
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(TRAJANO FILHO, 1993:5), ao falhanço da economia convencional (SANGREMAN ET 
AL, 2006: 21), sem negligenciar a falta de preparação dos dirigentes, inclusive para receber e 
coordenar a ajuda, para desenhar e implementar políticas de desenvolvimento (LOPES, 1987: 
78) e desarticularam-se as estruturas tradicionais de produção agrícola a artesanal no campo 
(CARDOSO, 1996: 16) sem, porém, as substituir por nada de novo (ROQUE, 2007: 81).

Assim, encontramos legitimidades a partir da densidade de medidas e intervenções apresen-
tadas pelos actores externos na definição e implementação das opções do Estado, hoje catego-
rizado frágil fruto de processos de reformas mal conduzidas, incapacitando as suas instituições 
no cumprimento das com as suas suas obrigações (mínimas, imediatas e mais complexas), que 
contribuíram para descrença no Estado, que se tornou isolado em relação a grande parte da so-
ciedade, e para o descrédito internacional (INEP, 2000; CARDOSO, 2002; FORREST, 2002; 
CHABAL, 2002).

É neste quadro de intervenção, e nas suas consequências, que alguns autores consideram que 
o Estado enquanto “tecnologia geral de dominação” está em risco, sendo substituído por novas 
formas de organização, apesar da sua existência formal. Uma das questões que se levanta por é, 
até que ponto os poderes privados criados a partir dos processos de privatização e com a guerra 
(substituindo o Estado enquanto força de dominação, segurança e acumulação) poderão crista-
lizar-se no tempo, originando um modelo inédito de capitalismo (MBEMBE, 1999:104-109)

Assim, não só se justifica a apreciação dos efeitos dos anteriores pacotes de reformas como 
também se torna necessário caracterizar o contexto em que se efectuam as mudanças institucio-
nais actuais de modo a perceber quer as suas pretensões e argumentos, como quer o papel dos 
actores externos, respectivamente.

Neste quadro salientamos algumas questões que nos parecem fundamentais. Quais são as no-
vas formas para a (re)construção do Estado na Guiné-Bissau? Quais são os sectores prioritários 
e porquê? A que níveis de desempenho e de aplicação da estratégia e actuação da Comunidade 
Internacional, através da ajuda ao desenvolvimento, consegue - o Estado - assegurar a transfor-
mação institucional centrada na reformulação do seu papel? Que pressupostos e dinâmicas ates-
tarão a transferibilidade do processo para os actores nacionais? Quem são os actores nacionais 
e a que níveis estão envolvidos no processo da reforma? De que modo os interesses (objectivos 
e difusos) tanto dos actores externos como internos, tendo em conta os sectores eleitos como 
prioritários, conseguem mediar e regular as conflitualidades e ainda tentar dirigir as mudanças 
no sentido da conformidade com os standards internacionais?

A partir dos anos finais da 1ª década do século XXI, dois factores concomitantes levaram ao 
que muitos consideravam o “momento do arranque” do país. A primeira, de ordem interna, foi 
a realização das eleições legislativas de 2008, cujo resultado verificado deu uma maioria qualifi-
cada inédita na história da jovem democracia guineense, considerada crucial para a estabilidade 
governativa e para a aplicação do pacote de reformas necessárias. A segunda, agora de ordem 

seguida de um programa de Ajustamento Estrutural (1983-1987); - liberalismo político e democrático, precedido pela inte-
gração na zona económica e monetário sub-regional (1991-1998); - transformação institucional centrada na reformulação do 
papel do Estado (2004- actualidade).
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externa, foi o discurso da “fadiga dos doadores” devido à persistência da instabilidade política e 
militar e da “má governação”.

Estes dois factores favoreceram a assumpção de um engajamento no sentido da aplicação de 
mecanismos que permitissem a reforma da administração pública e a melhoria da governação 
económica, a melhoria da gestão dos recursos e do desenvolvimento, a melhoria das capacidades 
de execução, gestão, acompanhamento e coordenação da ajuda, através da capacitação em vários 
sectores: economia e finanças, justiça e estado de direito, alterações legislativas.

Assim, foram implementadas estratégias relevantes: 

1 Sector da Defesa e da Segurança: - adopção de um plano prioritário para a reforma do 
sector de segurança (RSS), com a tónica acentuada na redução do contingente das forças arma-
das e de segurança; criação de um fundo de pensões e programas de reintegração conexos e a 
profissionalização dos novos efectivos por forma a criar as condições de base para transformar 
estas forças em verdadeiras forças armadas republicanas, respeitosas das instituições democráti-
cas; elaboração, revisão e adopção de todo o quadro legal para enquadramento da nova missão 
e mandato das forças de defesa e de segurança (com mais de uma dezena de diplomas elabora-
dos e já aprovados para o efeito de reorganização e reestruturação do sector); estudos de lições 
aprendidas sobre os anteriores processos de desmobilização e reintegração a fim de corrigir erros 
do passado e melhorar os projectos planeados para a reintegração dos efectivos desmobilizados e 
dos combatentes da liberdade da pátria; recenseamento biométrico de todas as forças de defesa 
e segurança inclusivamente dos combatentes da liberdade da pátria; elaboração e aprovação 
pelo Governo e a Assembleia Nacional Popular (ANP) do quadro legal essencial da reforma e 
todos os requisitos económicos e jurídicos para o estabelecimento do Fundo de Pensões; gestão 
do Fundo de Pensões atribuída a uma instituição financeira independente (banca) a fim de 
garantir maior transparência e aumentar a confiança dos militares no processo; a reparação e a 
reabilitação das instalações do Estado Maior General das Forças Armadas bem como de dois dos 
principais quartéis do país, em curso; reforço da cooperação e a coordenação entre as diferentes 
forças da segurança e da ordem pública (forças armadas e polícia) nomeadamente através do 
Conselho Nacional da Justiça e da Segurança já criado; reforço da capacidade da ANP como ór-
gão de fiscalização da reforma através da elaboração do seu plano de desenvolvimento estratégico 
2005-2010 com acento tónico na capacidade da Comissão Especializada de Defesa e Segurança 
para supervisionar o processo de reforma;  realização da Conferência Internacional de Sensibi-
lização para a Reforma do Sector da Defesa e Segurança, com a presença de todos os órgãos de 
soberania, com o intuito de sensibilizar as forças de segurança e a comunidade internacional 
para a importância e empenho do Estado na reforma; campanhas de sensibilização da RSS nos 
meios de comunicação e através do envolvimento directo das organizações da sociedade civil.

Sector da Justiça: elaboração da Política Nacional do Sector da Justiça 2005-2010 para enqu-
adrar as principais prioridades da reforma do sector; adopção e implementação de um plano de 
formação contínua para juízes, procuradores, advogados e oficiais de justiça; criação do Centro 
de Formação Judicial como a instituição responsável pela formação de todos os operadores 
judiciais e regulamentação das condições de acesso à carreira dos magistrados condicionando 
este acesso ao desempenho e mérito na formação; levantamento e lançamento dos projectos de 
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reabilitação dos tribunais regionais e da capital, conservatórias, ordem dos advogados e outros 
órgãos jurisdicionais e serviços de ordem pública; reabilitação do Palácio de Justiça em Bissau 
e dos estabelecimentos prisionais regionais na capital e nas regiões, recrutamento e formação 
dos agentes penitenciários; reabilitação da sede da Policia judiciária, criação e instalação das 
unidades de regionais em formação e estágio dos inspectores e agentes da polícia judiciária, 
com especial ênfase na área de investigação criminal e criminalidade organizada; elaboração e 
aprovação do pacote de leis de base da reforma judicial e legislativa, nomeadamente, legislação 
comercial, lei da investigação criminal, lei do funcionamento do tribunal de execução de penas, 
revisão da lei orgânica dos tribunais judiciais, lei da criação do conselho de coordenação judiciá-
ria, alteração ao código de processo civil, regulamento dos centros de detenção, tabela das custas 
judiciais, lei do acesso à justiça, estatuto da comissão nacional dos direitos humanos; reforço do 
acesso à justiça através de campanhas de rádio sobre os direitos e as leis e criação de mecanismos 
de assistência legal e aconselhamento aos mais desfavorecidos, mulheres e crianças.

2 Sector da Administração e Saneamento das Finanças Pública: presenciamento do efectivo 
da função pública que permitiu a detecção de “fantasmas”; melhoria de sistema de pagamento 
de salários permitiu poupar despesas; capacitação e formação dos recursos humanos em gestão 
e serviço público; reforço das capacidades dos Ministérios das Finanças e Economia na previsão 
macroeconómica e elaboração de instrumentos para melhorar os exercícios orçamentais; criação 
de um dispositivo de acompanhamento dos OMD;  programa de assistência Pós-Conflito; des-
bloqueamento de fundos por parte dos principais doadores (FMI, EU) para os programas das 
reformas económicas com vista apoiar o país no sentido de atingir o ponto de conclusão da 
iniciativa para os países pobres altamente endividados, antes da expiração do período da redução 
temporária da dívida do Banco Mundial e do BAD (no decurso do primeiro semestre 2011);  
recuperação da capacidade de cobrança dos impostos (as receitas fiscais aumentaram em 27% 
em relação a 2008); - esforços para a diminuição das despesas públicas (o défice primário foi em 
2009 2,9% do PIB revisto contra 3,2% em 2008). 

Contudo, em 2008, a situação sócio política e militar deteriorou-se devido ao duplo assas-
sinato do Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas, e do Presidente da República, 
sendo este último substituído interinamente pelo Presidente da Assembleia Nacional Popular 
com o mandato de realizar eleições131, assegurar o mínimo funcionamento institucional, num 
ambiente de insegurança, até a realização das eleições presidenciais antecipadas. Esta contrarie-
dade teve consequências imediatas no posicionamento da Comunidade Internacional no que 
concerne a uma das principais bandeiras para a viabilização do Estado guineense com vista a 
sua reestruturação - a reforma do sector da defesa e de segurança -, pois a Resolução 1876 do 
Conselho de Segurança da ONU, a 26 de Junho de 2009, re-orientou o funcionamento das 
suas agências no país, a partir de Janeiro de 2010, através de um sistema integrado de funcio-
namento132. 

131 O acto teve lugar a duas voltas, foi vencido pelo candidato do governo e o empossamento do novo Presidente eleito 
só veio a acontecer em Setembro de 2009). Financiado mais uma vez pela Comunidade Internacional, foram consideradas de 
pacíficas e fez renascer alguma esperança.

132 Esta alteração é extremamente importante, na medida que doravante não é a PNUD agência coordenadora de 
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Esta mudança na relação de parceria com o Estado guineense, veio mais uma vez demons-
trar que nem sempre é tida em conta a complexidade e a multidireccionalidade das relações de 
poder, as dinâmicas e alianças de construção e manutenção de instabilidade política enquanto 
estratégias de sobrevivência, quando grande parte das políticas e processos são percepcionados 
em forma de projectos de desenvolvimento, planificados e geridos com base numa lógica que 
não está ancorada ao nível local133.

Esta mudança de orientação deve ser encarada na perspectiva de Levin & Dollar (2005) que 
argumentam que, em contextos de ajuda aos Estados frágeis verifica-se uma enorme volatilidade 
da ajuda, direccionada para os períodos de emergência ou de realização de eleições. No caso 
guineense, Roque (2007:109) entende que, apesar de a Guiné-Bissau não estar formalmente em 
guerra, também não goza inteiramente de um ambiente pacífico o que evidencia a existência de 
risco de certos sectores da sociedade guineense recorrerem à violência se julgado necessário e, 
neste sentido, a grande ameaça é o sector militar.

Paradoxalmente, foi o caso do levantamento militar de 01 de Abril de 2010, no qual o 
1º Ministro e Chefe de Estado Maior foram presos (o segundo ainda continua), cuja parte 
da responsabilidade se deve ao papel desempenhado pela representação das Nações Unidas na 
Guiné-Bissau (onde um dos principais actores do levantamento e com suspeitas de envolvimen-
to no narcotráfico estava albergado há mais de noventa dias). Um das principais consequências 
imediatas deste levantamento, foi a suspensão da missão da EU no apoio ao processo da reforma 
das forças de defesa e segurança134. 

O que está aqui em causa, independentemente das vicissitudes do contexto ou dos avultados 
financiamentos mobilizados e a capacidade de gestão (ou não) dos actores internos, são sobre-
tudo os mecanismos de coordenação da acção dos diversos actores e de responsabilização dos 
doadores, isto porque tem sido clara a sua (in)capacidade de liderança nas tomadas de decisão, 
associada a um défice da inclusão dos diferentes actores nacionais na formulação implementação 
das políticas.

III. O DESAFIO DA APROPRIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE LEADERSHIP NACIONAIS

O DENARP foi definido simultaneamente como um documento e uma estratégia funda-
mentais para restabelecer o diálogo entre os actores nacionais e os actores da cooperação interna-
cional, de modo a favorecer a harmonização das intervenções dos parceiros sobre as prioridades 
identificadas. No entanto, o relatório de avaliação da chama atenção para dez lições apreendidas 
(MEPIR, 2099: 29-34), dos das quais destacamos alguns aspectos para a sua problematização 
nesta fase da nossa reflexão.

intervenção da ONU no país, mas sim UNIOGBIS, implicando deste modo a mudança de na intervenção: de apoio ao 
desenvolvimento para a segurança e manutenção da paz.

133 COSTA, D. (2009) O Que se Passa na Guiné-Bissau?, Seminário de Pós-Graduação em Comunicação e Gestão da 
Crise, Lisboa, ISCTE-IUL.

134 Para maior esclarecimento dos potenciais cenários desencadeados pela situação ver: BARROS, M. (2010), Resistere a 
un golpe militare in un contesto di fragilità dello stato, in http://www.4arts.it?dirDet=1&catD=africa&idCont=8267.
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 O primeiro aspecto tem a ver com o facto do período abrangido (2006-2008, ajustado 
posteriormente para 2009), associado a prioridades demasiado numerosas, não se ter revelado 
suficiente quer na mobilização e afectação da ajuda quer na operacionalização da intervenção, 
contribuindo deste modo para uma aplicação de medidas na lógica de projectos e não de pro-
cessos, factos que tiveram como consequência um fraco grau de apropriação nacional do docu-
mento e do seu conteúdo, limitando-se aos espaços formais e burocratizados. 

No sentido de superar estas fraquezas, foram propostas para actualização do DENARP o 
alargamento do âmbito do diálogo e da participação cívica, a redefinição dos principais eixos 
(ver o quadro a seguir) e a determinação de um período de pelo menos 5 anos para a implemen-
tação, podendo coincidir com o horizonte temporal estabelecido para meta dos OMD.

Articulação entre os Eixos do DENARP I e os Eixos propostos para o DENARP II

DENARP I
PROPOSTAS 
DENARP II

OBSERVAÇÕES

1. Reforçar a governação, 
modernizar a administração 
pública e garantir a estabili-
dade macroeconómica.

1. Reforçar o Estado de 
Direito e as instituições 
democráticas.

As prioridades são mantidas. No entanto, tendo em conta a experiên-
cia infeliz da instabilidade política, da insegurança generalizada, bem 
como os desequilíbrios financeiros persistentes e as fracas capacidades 
da administração pública, sugere-se a separação do Eixo 1 do DE-
NARP I em dois Eixos separados para o DENAP II, reflectindo assim 
a importância destes dois aspectos: estabilidade política e segurança 
por um lado, administração pública eficaz e prestador de contas da sua 
acção, por outro lado.

2. Sanear e melhorar a 
gestão e as finanças pú-
blicas.

2. Promover o crescimento 
económico e a criação de 
emprego.

3. Promover o desen-
volvimento económico 
durável.

Prioridade mantida, com poucas diferenças entre os dois DENARP: a 
promoção do crescimento será evidenciada como um factor de conso-
lidação da paz. A tomada em conta do desenvolvimento económico, 
assim como dos aspectos sociais deverá ser assegurado não apenas do 
ponto de vista programático, no momento da elaboração do DENARP 
II e dos instrumentos da sua operacionalização (PAP e PIP), mas tam-
bém durante a sua implementação através dos esforços acrescidos na 
mobilização e na melhoria de afectação dos recursos.

3. Aumentar o acesso aos 
serviços sociais e às infra-
estruturas de base.

4. Melhorar a prestação 
de serviços de qualidade 
nos sectores sociais.

Prioridade mantida, com poucas diferenças entre os dois DENARP.

4. Melhorar as condições de 
vida dos grupos vulneráveis.

Este tema do DENARP I não será mais, um Eixo separado no DE-
NARP II, mas será retido como tema transversal. Este aspecto será 
particularmente tratado nos Eixos 3 e 4 do DENARP II.

Fonte: MEPIR, 2009: 36.

As análises às mudanças e necessidade de adaptabilidade de estratégias na elaboração do 
DENARP-II e as abordagens focalizadas nos eixos que visam o reforço do Estado de Direito 
e das instituições democráticas e a promoção do desenvolvimento durável, demonstram uma 
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evolução qualitativa de abordagem, podendo abrir espaços a implicação das forças vivas no país 
(actores estatais e não estatais). 

Agora, o grande desafio passará por saber até que ponto esta perspectiva de promover des-
envolvimento através de processos poderá ter consistência e viabilidade, quando a lógica de 
intervenção dos actores externos assenta na política de securitização. E de que modo essa co-
existência terá em consideração a (re)criação de métodos de organização política, sociocultural-
mente endógenos e economicamente capazes de favorecer a apropriação com vista a construção 
de alternativas duráveis, ou se pelo contrário, estes métodos contribuirão para reproduzir facto-
res de conflito. 

Recorrendo a Fukuyama (2003), desde o pós-11 de Setembro o mundo está a ser confronta-
do com uma nova mudança de prioridades, tendo-se passado da redução do âmbito das activi-
dades do Estado para o aumento da força do aparato estatal em nome da transparência. No caso 
guineense, será no entanto indispensável a análise dos mecanismos de distribuição e atribuição 
do poder em escalas, interligando-os nos planos global, nacional e local, com impactos ao ní-
vel do Estado e da sociedade. Esta é uma análise fundamental para o processo de apropriação 
e leadership nacionais, já que estas não podem ser asseguradas unicamente ao nível nacional 
tendo em conta as capacidades limitadas do Estado, designadamente em termos institucionais 
e financeiros.

Fuente: wikicommons

Contudo, será decisivo considerar e implicar neste processo, os espaços alternativos de go-
vernação que são recriadas e dinamizadas por actores que até agora têm sido excluídos destes 
processos, como também favorecer espaços de diálogo, concertação e consenso sobre estruturas 
formais e informais de governação. Desde a liberalização política, alguns autores têm manifes-
tado crença na possibilidade de orientar processos de democratização e desenvolvimento al-
ternativos, apesar das vicissitudes do contexto, centrados na criação de espaços de governação 
para além do Estado, uns mais orientados para o sector dito moderno de Estado e outros para 
auto-organização em contextos de ausência das instituições do Estado ao mesmo tempo que ten-
tam corrigir os paradoxos da democracia eleitoral. (KOUDAWO, 1996; RUDEBECK, 2004; 
TEIXEIRA, 2008).
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Esta reengenharia social desencadeada por actores (i.e. bideiras, mandjuandade) em espaços 
(lumos, bantabás, moransas) e dinâmicas (i.e. abotas, toca-tocas, gestão de escolas populares, 
gestão sagrada das florestas comunitárias, boutiques de carregamento de baterias telemóveis) 
têm influenciado aspectos comportamentais e relacionais de grande parte dos guineenses, per-
mitido a afirmação não só de sociabilidades como de construção de alternativas de emprego, ge-
ração de renda e até influências de governação, alicerçados nas redes sociais nos interstícios entre 
o formal e o informal, entre o localismo e o cosmopolitismo, como sujeitos sociais, contribuindo 
assim para desconstruir a dicotomia formal/informal mostrando a sua relação e intersecções.

A ênfase na recuperação do Estado e da economia formal, através da capacitação institucio-
nal e de novas regras favoráveis ao investimento, ignora outros métodos que possam potenciar 
dinâmicas sociais e económicas existentes, porque é baseada não no pressuposto da falta de 
capacidade e de meios mas na falta de vontade e oportunidades como grande problema dos 
operadores políticos e económicos.

Não obstante a isso, continua-se a assistir a uma resistência e conotação negativa daquilo que 
é considerado “tradicional” como “irracional” ou “atrasado”. Esta ideia é muito visível no campo 
do trabalho e da geração da renda na economia informal, e actua ora como um processo de (des)
modernização do Estado formal. 

Do nosso ponto de vista, tomar em consideração a reformulação das políticas do Estado 
baseado nas premissas ditas tradicionalistas, não se trata de nenhuma inovação, mas é sim uma 
chamada de atenção para o desenvolvimento de uma capacidade de proceder face a uma situação 
complexa (indivíduo-natureza-espaço-cultura), quer através de questionamentos quer através de 
negociações que, posteriormente, permitirão tomadas de decisão melhores e mais duráveis.

Entretanto, considera-se que a destruição material do Estado (CARDOSO & IMBALI 
1996), e a progressiva descrença na possibilidade da sua reconstituição, aliadas ao conflito, fa-
voreceram dinâmicas autónomas de organização da sociedade (ROQUE, 2007: 101). Umas das 
evidências desta forma de organização autónoma são as associações, em particular associações de 
base comunitárias, organizações não governamentais e as associações juvenis, enquanto princi-
pais estratégias de integração social, resultante do desengajamento do Estado no cumprimento 
das suas funções (BARROS, 2010).

Deste modo, queremos evocar que, ao tentar-se reconstruir o Estado “moderno” as dinâmi-
cas sociais que o contexto guineense produziu, na presença de um Estado fragilizado, devem 
obedecer a uma lógica de reflexividade e interdependência de modo a compreender as reais li-
gações entre o Estado e as dinâmicas dos grupos sociais e não a marginaliza-las, como aconteceu 
no passado, devido ao nível de complexificação e de complexidade que estas requerem e/ou por 
pertencer a uma certa racionalidade daquilo que são os artefactos dos pacotes “modernistas”. 

Para Ki-Zerbo (1992), os programas de reformas de Estado no continente africano tem-se 
baseado numa lógica externa às dinâmicas sociais e culturais específicas, baseados nos princípios 
políticos herdados do ocidente e na maior partes das vezes das antigas potências colonizadoras, 
sem conhecimento, compreensão e integração das configurações dessas dinâmicas nos sistemas 
políticos e económicos, porque não obedecem a um determinado tipo de racionalidade.
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Esta tese é corroborada em todas as tentativas de reformas tendo em vista a construção 
do Estado na Guiné-Bissau, fez-se sempre de fora para fora, quer em termos de inserção nas 
dinâmicas que funcionam (MONTEIRO, 1996) quer no que diz respeito à abrangência (RO-
QUE, 2007: 102). O universo da população influenciado na sua vida e nas suas represen-
tações pela acção do Estado é marginal, pois a máquina burocrática está centralizada na capital 

 e a sua actuação no resto do país é muita das vezes marcada pela coercividade (sobretudo em 
termos fiscais), contribuindo não só para uma certa resistência à sua acção (do Estado) como 
também para uma relação de desconfiança sobre o sentido das ajudas, na medida que margina-
liza as dinâmicas de sobrevivência (TEMUDO, 2005; ROQUE, 2007).

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do processo da (re)construção do Estado na Guiné-Bissau deve ser feita a partir 
de uma perspectiva, não de comparação com um ideal, mas sim de análise da sua interacção 
com as dinâmicas sociais, políticas e económicas internas e externas e dos seus resultados na 
caracterização da organização política e da governação. Isso lança um desafio de ruptura com 
aquilo que tem sido prática até à actualidade, que transformou o país num palco de experi-
mentações (quer de modelos como de executores), na sua maioria descontínuas, incapazes de 
proceder à transferibilidade de processos de conhecimento, de competências e à sua devida 
apropriação. Além disso, estas práticas estão ancoradas em objectivos com resultados não 
duráveis, pondo ainda em causa o próprio sentido da ajuda ao desenvolvimento, quer inter-
namente como ao nível externo.

Do ponto de vista interno, assiste-se simultaneamente à proliferação e volatilidade de centros 
de poder e de tomada de decisão, num contexto de multiplicação dos actores externos no siste-
ma quer através das vias formais como informais, contribuindo para reconfigurações políticas. 
Aqui chamamos atenção para se tomar em consideração a evolução histórica, política e militar 
da Guiné-Bissau, tendo em conta as formas específicas do poder e as suas configurações em todo 
o espaço nacional, no processo da construção do Estado.

Ao nível externo, produziu-se um consenso à volta da priorização de políticas e estratégias 
que visam a segurança e a governação, que só terão sucesso se acompanhados de intervenções 
orientadas para a satisfação das necessidades básicas da população, com impacto directo sobre 
as condições de vida das populações e o progresso relativamente a realização dos OMD, por um 
lado, e a implicação dos actores nacionais (quer na liderança, execução e responsabilização) em 
todo o processo, por outro.

Neste contexto, embora a situação do país exija uma intervenção com impactos imedia-
tos, será extremamente importante que o processo de (re)construção do Estado não deixe 
de pensar no longo prazo, daí a necessidade de reestruturação dos sectores prioritários de 
intervenção, a adopção de prazos que acautelem alguma conformidade com os requisitos 
externos e permitam a alocação corrente de recursos logo a partida, favorecendo uma melhor 
coordenação e sinergias.
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