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INTRODUÇÃO 

O CIS apresenta anualmente, através do seu Centro de Estudos Africanos, uma 

reflexão sobre temas capitais relacionados com a África Sub-sahariana, numa visão 

preferencialmente interdisciplinar. 

Assim, vários autores apresentaram livremente os seus pontos de vista no 

contexto do aprofundamento do tema geral “África Sub-sahariana, meio século depois”, 

quer numa óptica global, quer aprofundando essencialmente as questões relacionadas 

com um os vários países. Daí a sua heterogeneidade. Obviamente que os seus pontos de 

vista são pessoais e não engajam necessariamente a perspectiva do Instituto Superior de 

Ciências Sociais e Relações Internacionais. 

Passados cerca de 50 anos sobre o início dos processos de independência 

nacional da grande maioria dos países da África Sub-sahariana, importava discernir 

sobre os resultados alcançados uma vez transcorrido o tempo mínimo necessário para, 

com um distanciamento possível, se fazer uma reflexão sobre a concretização do sonho 

inicial – diga-se, não obstante com um substrato comum, algo diferente de país para 

país, facto não alheio, também, às circunstâncias em que cada ex colónia ascendeu à 

independência – por mais díspar ou heterogéneo ele se tenha apresentado. 

Importava assim reflectir sobre os resultados atingidos em relação aos “sonhos 

de desenvolvimento acelerado” inerentes a uma perspectiva voluntarista e sobre o sonho 

de uma independência real e completa – nomeadamente económica, sublinhe-se – com 

repúdio activo do neocolonialismo. 

Esta reflexão tem lugar num momento em que o mundo – o nosso e o exterior – 

mudou decisivamente. Mudou porque a guerra fria terminou; mudou porque as relações 

internacionais, num contexto de globalização crescente e determinante, induziram o fim 

do sonho de um desenvolvimento autárcico, ainda proclamado pelo Plano de Acção de 

Lagos nos anos dos anos 80 do século passado; mudou porque o peso do passado pré 

colonial, indissolúvel e dialecticamente interligado à evolução do contexto e dos 

constrangimentos externos, se tornou decisivo na modelação da actual “modernidade”. 

Torna-se hoje claro que o tema central, que o cerne do desenvolvimento da 

África Sub-sahariana – tal como em qualquer outra parte do mundo – é o da 

predominância de relações de produção capitalistas, agora num contexto de uma 
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determinante globalização. Tal predominância constitui uma etapa incontornável do 

desenvolvimento, da criação das condições de implantação futura de outro tipo de 

relações de produção. Esquecer esta etapa, numa visão esquerdista ingénua, revela-se 

uma utopia inútil e perversa1. 

O problema central da África Sub-sahariana é hoje assim o da implantação de 

relações de produção capitalistas, num contexto dramaticamente adverso: 

 De um constrangimento das relações internacionais, de uma divisão 

internacional do trabalho, que relega a utilidade sistémica dos nossos países 

para meros fornecedores de matérias-primas (não muito distinto do “pacto 

colonial” vigente desde o século XIX). 

 De um constrangimento interno, dialecticamente indissociável do acima 

referido, de predominância de modos de produção pré capitalistas, 

frontalmente opostos a uma predominância do “mercado”, elemento 

essencial do capitalismo. 

 De um tipo de especialização económica (produção e exportação de recursos 

naturais), vigente desde há séculos, compatível com a predominância de 

relações de produção pré capitalistas e moldada à divisão internacional do 

trabalho sistemicamente definida. 

Assim, se nesta fase do seu processo histórico o desenvolvimento da África Sub-

sahariana se identifica com o da predominância de relações de produção capitalistas, 

como “fazê-lo” no contexto dos constrangimentos referidos? 

Este é um assunto que transcende o âmbito puramente académico, que entronca 

no campo político, na “acção”, mas que exige uma clara visão sobre algumas questões 

prévias: 

 O desenvolvimento é um processo, um processo de transformação interna, 

em que a disponibilidade de recursos não é mais do que uma condição 

necessária, mas não uma condição suficiente. O processo de acumulação 

primitiva de capital, condição sine qua non do capitalismo, não se deve 

confundir com um processo de acumulação de activos. A não conversão 

destes em capital (em sentido económico), em meios de produção, 
                                                             
1 Tema bem desenvolvido, por exemplo, em Warren, B., Imperialism Pioneer of Capitalism, NLB and 
Verso, London, 1980 ou em Leys, C., The Rise & Fall of Development Theory, James Currey, Oxford, 1996. 
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inviabiliza o desenvolvimento, inviabiliza a real implantação decisiva de 

relações de produção capitalistas e a criação de verdadeiras burguesias 

nacionais “autónomas”, indispensáveis à ultrapassagem da lógica rendeira 

predominante. 

 O actual modelo rendeiro de desenvolvimento, implantado desde há cerca de 

50 anos – mas na continuidade de uma lógica secular a qual perdurou ainda 

no período do “interlúdio colonial” – esgotou-se. Ele revelou-se resultar 

numa fonte de permanente perda de competitividade, principalmente após o 

aprofundamento da mundialização da economia, da década de 80 do século 

XX. O desenvolvimento não mais se pode confundir com a implantação de 

“projectos”, com o investimento viabilizado por episódicas fases de 

disponibilidade de recursos resultantes da produção/exportação de recursos 

naturais. É imprescindível que, de forma mais ou menos dolorosa sob o 

ponto de vista político ou social2, a África Sub-sahariana enfrente o 

problema capital do incremento decisivo da sua produtividade e da sua 

competitividade, da mudança das sua vantagens comparativas, factores sem 

os quais os investimentos se transformam em meros elefantes brancos 

improdutivos. Por outras palavras, produzir não é “instalar” empresas: é 

garantir o seu funcionamento rentável e competitivo num contexto de 

funcionamento de mercados competitivos, sem o qual o investimento se 

torna inútil – o que contradiz frontalmente a lógica rendeira estabelecida. 

Renda e mercado são os dois pólos opostos, dois princípios que se auto 

excluem neste processo. 

A introdução do mercado constituirá um processo sensível porque contraposto à 

lógica estabelecida (lógica económica, política e social), porque em contraposição à 

lógica rendeira predominante bem como em contraposição às redes integrantes do 

chamado “Estado Rizoma”3, bases de sustentação dos actuais edifícios do poder, aliás 

mais compatíveis com a predominância das lógicas pré coloniais. 

Em resumo, a África Sub-sahariana terá de assumir a “modernidade” num 

contexto de violentos constrangimentos externos e internos. Terá de se “adaptar ao 

mundo”. Estará aqui necessariamente em causa o longo processo de formação do Estado 

                                                             
2 Não esqueçamos que o seu edifício social e político assenta na redistribuição rendeira. 
3 Jean-François Bayart 
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e, no seu contexto, o da utilização activa da política económica como instrumento de 

incremento da produtividade e da competitividade visando uma produção massiva de 

bens transaccionáveis de crescente valor acrescentado4. Isto implicará a destruição do 

actual edifício rendeiro/redistributivo, parasitário. Só assim se superará o fenómeno 

endémico da pobreza, da crescente desigualdade da distribuição do rendimento inerente 

à actual lógica rendeira, frontalmente contraditória do desenvolvimento. Implicará, 

numa palavra, um novo modelo de desenvolvimento. O actual, fracassou: a economia 

política das economias de renda, na fase actual do nosso processo histórico, induz 

factores – económicos, políticos e sociais – de bloqueio do desenvolvimento. 

 

 

Centro de Estudos Africanos/CIS, Luanda, Maio de 2011  

  

                                                             
4 A actual lógica determina que, por “inaplicabilidade” interna dos recursos gerados na 
produção/exportação de recursos naturais, eles venham sendo “paradoxalmente” canalizados para 
aplicação externa, tornando a África Sub-sahariana uma exportadora líquida de capitais. Desde as 
independências nacionais, a migração de capitais para o exterior terá atingido uma soma superior a 600 
biliões de US$, numa média anual não inferior a 13 biliões de dólares (NU/CNUCED, Le développement 
économique en Afrique, Retrouver une marge d’action, New York et Genève, 2007 – site 
www.unctad.org ). Desnecessário será chamar a atenção para a gravidade desta circunstância, 
principalmente no contexto da actual pobreza. 
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VÁRIAS CONTRIBUIÇÕES 

CRISE OU RENASCIMENTO EM ÁFRICA? - Adelino 
Torres5 
Em memória do Professor Alfredo Margarido 

amigo e mestre. 

 

Neste começo da segunda década do século XXI muitas questões se colocam 

acerca dos destinos do continente africano.  

A crise que abala desde 2007 os países industrializados, tanto na União Europeia 

como na América do Norte parece não ter tido por enquanto um impacto decisivo no 

continente africano, embora se registem repercussões na economia real via comércio 

externo  (ver quadro 3 mais adiante).  

Isso explica-se, em parte, pela origem financeira da crise mundial e pelas 

consequências das especulações nesse sector. A relativa excentricidade da África em 

relação ao núcleo central do capitalismo financeiro, deve-se essencialmente à sua ainda 

limitada integração nos circuitos mundiais das bolsas, do sistema bancário especulativo, 

dos grandes fluxos financeiros internacionais, etc., o que preservou até aqui o 

continente. Mesmo assim não há razão para optimismos excessivos no médio prazo, 

dado que não é impossível que venham a verificar-se formas de contágio da crise ou 

mesmo, por hipótese, talvez remota, de uma “bancarrota” nalguns países do Norte 

cujas suas repercussões seriam inevitáveis e imediatas a Sul  

A globalização mundial implica portanto uma “interdependência” incompatível 

com a autarcia ou o isolamento das nações. É também por isso que o proteccionismo6 

                                                             
5 Professor Catedrático Jubilado do ISEG (Universidade Técnica de Lisboa). Actualmente professor 
catedrático da Universidade Lusófona de Lisboa (www.adelinotorres.com) . 
6 Não se fala aqui sequer do “proteccionismo educador” de Friedrich List  (Système national d´économie 
politique (1841), trad. fr., Paris, Gallimard, 1998), mas simplesmente de  uma “regulação internacional” 
que introduza alguma ordem na economia mundial, nomeadamente pondo fim à financeirização 
selvagem” como aconteceu nos EUA com a criação de produtos tóxicos que estiveram na origem da crise 
actual,  e a manutenção dos chamados “paraísos fiscais” de lavagem de dinheiro e outros tráficos a que 
os poderes políticos continuam a não querer pôr cobro ou que combatem de maneira insuficiente como os 
relatórios internacionais do GAFI o demonstram. 
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tal como era compreendido há um século atrás é inaplicável nesta era de globalização7, 

o que não quer dizer que uma certa regulação das economias, ao nível nacional e 

regional, não seja urgente e mesmo imperiosa. Só a “fé” dos economistas ultraliberais 

recusa ainda essa necessidade, apesar dos desmentidos consecutivos infligidos às suas 

doutrinas a que Adriano Moreira chamou com sagacidade uma verdadeira “teologia de 

mercado”.  

Com efeito, a crise mundial que teve origem nos países desenvolvidos deriva 

essencialmente de uma “desregulação” do sistema financeiro com repercussões directas 

no económico, ou seja do predomínio do capital financeiro sobre todos os outros 

sectores da economia, como consequência do abandono da produção de bens 

transaccionáveis (bens materiais) ou da sua deslocalização para países emergentes em 

beneficio da “produção” de bens não transaccionáveis (serviços), esquecendo a lição 

dada por Karl Polanyi no seu livro clássico  e sempre actual sobre os perigos de uma 

financeirização da economia8. 

Outro aspecto fundamental é o do “estatuto científico” que a teoria económica 

neoliberal a si mesmo se outorgou evocando frequentemente (e abusivamente) a 

cobertura de nomes como o do filósofo Karl Popper, ao mesmo tempo que alimentou a 

confusão entre “liberalismo político” e “liberalismo económico”, duas noções 

eminentemente distintas – se não mesmo até certo ponto antagónicas - como muitos 

autores o demonstraram (Alain Caillé, Richard Swedberg, René Passet, Joseph Stiglitz, 

Quentin Skinnner9, entre muitos outros).  

Ora esse estatuto “científico” que constitui, de facto, o núcleo duro das teses 

neoliberais, é em grande parte contraditório por razões metodológicas e epistemológicas 

que não posso desenvolver aqui (ver todavia a nota10) mas que a que já fiz referência em 

estudos anteriores11 

                                                             
7 Por exemplo, a recente diminuição de importações europeias provenientes da China em virtude da crise, 
provocou imediatamente um violento aumento do desemprego em vários sectores da economia chinesa. 
8 Vd. Karl Polanyi, A grande transformção – As origens da nossa época, Trad. port., Rio, Campus, 2000.. 
Este trabalho de Polanyi, publicado pela primeira vez em 1944, é uma das grandes obras do século XX, 
cuja leitura continua a ser essencial para a compreensão da crise mundial na actualidade.A versão integral 
pode ser consultadas em www.adelinotorres.com (página “Desenvolvimento”). 
9 A título de exemplo: Quentin Skinner, Visions of  Politics, Cambridge, 3 vols, 2009, ou ainda  Mark 
Granovetter e Richard Swedberg, The Sociology or Economic Life, Oxford 1992, entre outros autores e 
publicações como a notável  Revue du MAUSS, em França… 
10 Quanto ao estatuto científico das suas doutrinas os neoliberais servem-se da obra de Karl Popper não 
somente fazendo dizer a esta o que ela não diz, mas atribuindo às ideias que defendem em matéria de 
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Em África  a situação é actualmente de uma grande complexidade e os pontos de 

vista – mesmo de autores africanos – divergem quanto o seu futuro. Correndo o risco de 

parecer demasiado esquemático, atrever-me-ia a dizer que é talvez possível distinguir 

três tendências analíticas quanto à evolução do continente africano a partir das 

independências nos anos 1960: 

A primeira tendência é fundamentalmente negativa, “a somewhat depressive 

thought” nas palavras de David Booth12 quando examina o fracasso de inúmeras 

políticas económicas levadas a cabo em África durante o último meio século  

Refiro-me tanto aos modelos teóricos aplicados em vários períodos, desde o 

optimismo no pós-guerra (Nurkse, Lewis, Rostow, Escola Keynesiana…) ao 

pessimismo crítico da Escola de Dependência de cariz neo-marxista (Gunder Frank, 

Teotónio dos Santos, Rodolfo Stavenhagen, Samir Amin…) nos anos 60-70. A partir 

dos anos 1980  a corrente neoliberal, sob a égide do Banco Mundial e o Fundo 
                                                                                                                                                                                   
predição económica, de previsibilidade dos mercados e seus efeitos, de “leis” económicas e doutros 
mecanismos, um carácter determinista (“o mercado tem sempre razão”) em completa contradição com as 
teses da incerteza e da indeterminação que Popper defende. Com efeito, para este uma doutrina só é 
científica (e mesmo assim, sempre provisoriamente) quando é refutável, e ela será tanto mais refutável 
quanto maior conteúdo empírico tiver. Se os dados verificáveis (“conteúdo empírico”) se revelarem não 
conformes à teoria, esta é necessariamente refutada e substituída por outra, a qual será submetida a testes 
até estar conforme aos resultados da experimentação, ou seja é substituída por uma  teoria que, por sua 
vez, passa pelo mesmo ciclo naquilo a que Popper chama uma “revolução permanente”. A maior teoria 
jamais concebida pelo homem (a teoria da gravitação universal de Newton considerada durante mais de 
dois século como a explicação “definitiva” das forças que regem o universo) acabou por ser substituída 
ou completada  pela teoria da relatividade de Einstein, neste caso não porque estivesse “errada”, mas 
porque se revelou ser um caso particular de um paradigma mais abrangente. O próprio Einstein 
reconheceu que a sua teoria da relatividade, definida primitivamente pelo método hipotético-dedutivo e 
verificada mais tarde por experiências controladas, deveria ser certamente um caso particular doutro 
paradigma ainda por descobrir. Numa palavra, não há teorias “definitivas”, todas são, para beneficiar do 
estatuto de cientificidade, provisórias e empiricamente refutáveis. Por outras palavras quando a 
experiência demonstra a inadequação entre a teoria e a prática, é necessário mudar a primeira e não a 
segunda. Ora os neoliberais perante sucessivos desmentidos da teoria (ou de aspectos da teoria) na 
prática, em vez de o reconhecer e rever as suas teses, limitam-se quando muito a introduzir “hipóteses ad 
hoc”. Para dar um exemplo simples, a teoria segundo a qual “todos os cisnes são brancos” pode ser 
desmentida pela existência inesperada de um “cisne negro”. A resposta ad hoc consistiria em afirmar 
então que não se trata de um cisne negro, mas de um cisne branco pintado de preto… É infelizmente 
assim que têm procedido muitos teóricos do neoliberalismo. Para eles não é a teoria (neoliberal) que está 
errada, mas a realidade que “se engana”, o que é, no plano científico, no mínimo estranho para não dizer 
metafísico. Mesmo admitindo que a Metafísica terá o seu campo de validade – que não discuto aqui – este 
não pode certamente ser confundido com o científico propriamente dito, tal como se é obrigado a concluir 
ao analisar as pretensões algo dogmáticas de certos autores neoliberais cujos entorses de interpretação e 
métodos de prova até chegam a pôr em causa a própria ética da investigação… 
Ver por exemplo: Karl Popper, A lógica da pesquisa científicfa, S. Paulo, Cultrix, 2ª ed. 1972; Karl 
Popper, Conjecturas e refutações, Lisboa, Almedina, 2006; Gaston Bachelard, A formação do espírito 
científico, Lisboa, Dinalivro, 2006; João Caraça, Entre ciência e consciência, Porto, Campo das Letras, 
2002. 
11 Vd  por exemplo : www.adelinotorres.com (página “Trabalhos do Autor”). 
12  David Booth, « Aid, Institutions and Governance : What Have we Learned ? », Development Policy 
Review, nº 29, 2011. 
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Monetário Internacional , veio a constituir o mainstream das teorias e práticas 

desenvolvimentistas no chamado “Terceiro Mundo”, mas não obteve resultados muito 

melhores. Estes ficaram marcados pelos famosos planos de ajustamento estrutural 

(PAE) que tão grande e negativa influência exerceram na abordagem, ontem como hoje 

arqueológica, dos processos de desenvolvimento nos países africanos em particular.  

Basta relembrar algumas das suas características : a) imposição de  privatizações 

intempestivas de empresas sem que houvesse empresários nacionais ou mesmo 

estrangeiros para as adquirir ou interessados na sua aquisição como aconteceu na África 

ocidental;  b) desvalorizações em muitos casos sem dúvida necessárias, mas 

precipitadas e brutais, mesmo quando não podiam incentivar a curto e médio prazos as 

exportações de uma produção ainda inexistente; c) desemprego agravado daí 

consequente; d) cortes cegos no aparelho de Estado considerado como tendo uma 

dimensão excessiva, quando o problema era, antes de mais, a “produtividade” dos 

funcionários mal preparados (a África não precisa de “menos Estado” mas sim de 

“melhor Estado”); e) esquecimento de que a ausência de Segurança Social e de 

subsídios de desemprego tornava esse desemprego, pelo número de pessoas atingidas 

sem protecção alguma, muito mais grave em África (“família alargada”) do que nos 

países industrializados onde aqueles mecanismos de salvaguarda existiam e a família 

era de tipo “nuclear” e não “alargado” como em África;   f) abandono repentino da 

estratégia de substituição de importações (ESI) e eliminação de barreiras alfandegárias, 

o que teoricamente seria compreensível em condições de desenvolvimento normal, mas 

que, na prática, confundia a ESI em si com a ESI como um meio (transitório, como 

aconteceu na Coreia do Sul nos anos 50)13.  

Por outras palavras, a estratégia de “substituição de importações” está longe de 

ser o remédio milagre, como tantos dirigentes africanos julgaram imprudentemente, mas 

também não merecia o anátema sem matizes dos ideólogos neoliberais e das instituições 

internacionais do Consenso de Washington (FMI, BM, OMC). Um proteccionismo 

temporário da ESI poderia eventualmente ter desempenhado um papel que poventura 

desse mais tempo para que fossem efectuados os primeiros passos para uma integração 

regional urgente e há  muito imperativa. 

                                                             
13 Vd. Manuel Ennes Ferreira, A indústria em tempo de guerra (Angola 1975-91) Lisboa, Edições 
Cosmos/Instituto de Defesa Nacional, 1999. Obra retirada de uma importante tese de doutoramento 
apresentada na Universidade Técnica de Lisboa (ISEG).. 
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Não quer isto dizer que um “ajustamento” não fosse indispensável. Era-o, no 

contexto de disfuncionalidades então vigentes e que acabaram por desacreditar o papel 

do Estado no processo de desenvolvimento. Mas não em prazos tão curtos  e, sobretudo, 

sem adequar essas medidas a cada situação particular previamente estudada, que 

necessitaria de períodos de transição que integrassem outros factores para além dos 

estritamente económicos e  financeiros. Admite-se que a visão neoliberal de curto prazo 

teve aqui inegáveis responsabilidades nos fracassos das políticas económicas então 

aplicadas. 

Apesar de um certo sucesso – aliás mitigado – de algumas iniciativas tomadas no 

início do período imediatamente posterior à independências (anos 1960),  no período 

seguinte assistiu-se a uma sucessão de golpes de Estado ou de guerras civis que 

alastraram em muitas regiões africanas14, a exacções e abusos de poder praticados pelas 

novas elites, exemplificadas em várias formas de despotismo e de corrupção, à falta de 

cumprimento de programas de governo e outras demonstrações de ausência de 

democracia15, a par dos desastres naturais, como secas e inundações, para além dos 

desequilíbrio económicos nas relações externas, deterioração dos termos de troca e 

práticas veladas ou reconhecidas de neocolonialismo. Todos esses factores contribuíram 

para uma crise que marcou profundamente o continente africano até aos nossos dias. 

Este panorama desarticulou as sociedades e provocou o desânimo das 

populações, tanto mais que estas foram confrontadas quotidianamente com uma 

distribuição de rendimento profundamente desigual, e um empobrecimento 

generalizado16 a contrastar com o enriquecimento absurdo e até megalómano de uma 

pequeníssima minoria. Por exemplo, a notícia recente que a riqueza pessoal do 

presidente Moubarak, do Egipto atingiria uns 70 mil milhões de dólares (!) dá uma ideia 

                                                             
14 Cv. Elikia M´Bokolo, “Conflictualités et conflits africains: une radioscopie”, in : I. Nziem e J. Musinde 
(Sous la direction de), Mondialisation, cultures et développement, Paris, Maisonneuve & Larose, 
2005 :273-288. 
15 É falso pretender que uma verdadeira democracia não seja possível em África como ainda o afirmam 
certos espíritos condicionados por preconceitos datados. Como escreve Stephen Kinzer, a “democracia 
pode criar raízes em qualquer parte” e essa “democracia não é um acontecimento mas uma maneira de 
encarar o mundo, tudo envolvendo na abordagem da vida”. Cf. Stephen Kinzer, Reset – Iran, Turkey and 
America´s Future, New York, 2010. A democracia é, antes de mais, capacidade de diálogo como 
Amartya Sen pôs justamente em relevo na sua pequena mas importante brochura La démocratie des 
autres (Paris, Ed. Payot & Rivages, 2006) e ela existe (na sua acepção de “diálogo”) há milénios, ainda 
que sob formas diversas, em muitas partes do mundo. 
16 Ver o bem informado artigo de Alves da Rocha, “A propósito do conceito de pobreza: uma pergunta 
inquietante”, revista África 21, nº 49, Fevereiro 2011: 48-49; e igualmente ONU, Relatório sobre os 
Objectivos do Desenvolvimento no Milénio, New York, 2010. 
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da voracidade absolutamente irracional  que pode caracterizar certos líderes políticos, 

relembrando Mobuto que, na época, tinha uma fortuna de 8 mil milhões de dólares 

quando o Zaire tinha uma dívida externa de 12 mil milhões de dólares!  

Segundo o tunisino  Anver Versi, ao referir-se à corrupção, “as estimativas mais 

moderadas  apontam para um montante de 500 mil milhões de dólares desviados desde 

as independências em África17.  

Tais acontecimentos cavaram ainda mais profundamente o fosso entre os 

cidadãos marginalizados (especialmente camponeses) e as elites políticas detentoras do 

poder, cujo descrédito foi aumentando à medida que o tempo passava. Em vez de uma 

economia produtiva e industrial instalou-se uma “economia rendeira”18 que alimentou 

a estagnação económica, apodreceu a Administração e a ordem política, agravando 

profundamente a situação social. 

Mas houve igualmente uma segunda percepção da evolução das sociedades 

africanas precocemente expressa (antes mesmo, ou logo a seguir a algumas 

independências) numa retórica “optimista” e ideológica baseada em dicotomias 

“racialistas” , no âmbito dos preconceitos psicológicos, que se traduziram por vezes em 

projectos políticos já nessa altura obsoletos, afastados dramaticamente dos legítimos 

anseios da população ou até do simples bom senso político (Amin Dada, Boukassa e 

outros)19. Como diz a sabedoria popular, na melhor das hipóteses tratava-se de “tomar 

os desejos por realidades”. Anos mais tarde na África do Sul, em situação 

particularmente difícil Nelson Mandela veio demonstrar inesperadamente e para 

surpresa de muitos, que um outro pragmatismo teria sido possível… 

A terceira perspectiva que poderemos classificar como mais “realista”, situa-se 

entre as duas precedentes: reconhece os fracassos sucessivos em muitas partes do 

continente e evita ao mesmo tempo o “optimismo” ingénuo de certos ideólogos. Estas 

teorias vêem, no caminho percorrido nos últimos 50 anos, algumas luzes ao fundo do 

túnel. Em oposição a uma postura catastrofista ou de um optimismo insensato, os seus 

                                                             
17 Anver Versi, , “Révéler tous les secrets de la corruption”, African Business (versão francesa), nº 15, 
Abril-Maio 2011 : 4. 
18 Vd Emmanuel Carneiro, “A actual conjuntura económica e a dinâmica política das sociedades da 
África Sub-Sahariana”. Publicado in: www.adelinotorres.com (página ÁFRICA). 
19 Mais recentemente, o caso do presidente Laurent Gbagbo, na Costa do Marfim, que na opinião do 
Presidente do BAD (Banco Africano de Desenvolvimento) vai fazer recuar o país em mais de 20 ou 30 
anos (Cf. Jeune Afrique, Março 2011) 
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teóricos, ainda em minoria no panorama intelectual africano e europeu20, têm um 

exigente e moderado ponto de vista (as duas posturas não são incompatíveis!) 

antevendo um futuro possível ainda que semeado de enormes dificuldades nas próximas 

décadas. Os trabalhos dos angolanos Paulo de Carvalho (sociólogo)21, Alves da Rocha 

(economista)22, José Carlos Venâncio (sociólogo e crítico de arte)23 situam-se, creio, 

nesse patamar de reflexão ainda que as suas orientações possam eventualmente ser 

distintas. 

Não se nega evidentemente o crescimento na África Subsaariana na última 

década. Mas mesmo essa progressão positiva (cerca de 5 % ao ano) deve ser olhada com 

alguma cautela. Segundo o relatório Ramsès 2010 publicado pelo IFRI (Institut Français 

de Relations Internationales)24, o crescimento da economia africana, que foi de 6,8 por 

cento em 2007 e de 5,4 por cento em 2008, só terá atingido 1,9 por cento em 2009 

provavelmente como consequência da crise mundial que atingiu as economias mais 

industrializadas no período 2007-2008, o que demonstra que o “crescimento” é um 

conceito frágil dependente de muitos parâmetros, entre os quais os políticos. 

Por outro lado é conveniente não esquecer que estamos a falar de “crescimento” 

e não de “desenvolvimento” propriamente dito, dois conceitos sem dúvida 

interdependentes (é difícil falar de desenvolvimento sem haver crescimento) que não 

necessariamente incompatíveis como pretendem alguns analistas partidários do 

“crescimento zero”. Tudo leva a crer que o caminho é a conjugação de ambos sem 

perder de vista, bem entendido, que o objectivo central é o “Desenvolvimento” 

(económico, social, e o nível e a qualidade de vida das populações…).  

                                                             
20 Um exemplo recente entre os autores europeus é o livro de  Jean-Michel Severino e Olivier Ray, Le 
temps de l´Afrique, Paris, Odile Jacob, 2010. 
21 Paulo de Carvalho, Quanto tempo falta para amanhã? Reflexões sobre as crises política, económica e 
social, Lisboa, Celta, 2002 
22 Por exemplo no livro : Manuel José Alves da Rocha, Os limites do crescimento económico em Angola – 
As fronteiras entre o possível e o desejável, Luanda, LAC/Executive Center, 2001, 
23 José Carlos Venâncio, O facto Africano – Elementos para uma sociologia de África, Lisboa, 2000; e 
J.C. Venâncio (Coord.), O desafio africano, Lisboa, 1997 
24 Cf. Thierry de Montbrial e P. M. Desfarges (Sous la direction de), Ramsès 2010, Paris. 
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Quadro 3 

Balança comercial da África Subsaariana (milhões dólares US) 

 1970 2006 2007 2008 2009 

B.C. - 278 28 402 28 146 57 620 - 722 

Fonte: UNCTAD 

 

Quadro 1 

Dívida externa na África Subsaariana 

(em milhões de dólares US) 

 
 

1970 2006 2007 2008 2009 

Dívida Externa total 
(milhões USD a preços 
correntes) 

 
 
9 789 

 
 
191 190 

 
 
213 527 
 

 
 
214 169 

 
 
- 

Serviço da dívida total 
a longo prazo 

 
1 024 

 
47 944 

 
27 641 

 
22  027 

 
- 

 
Do qual: 

a) Reembolso do 
principal 

b) juros 

 
 
 
739 
284 
 

 
 
 
35 972 
 5 973 

 
 
 
21 224 
  6 417 

 
 
 
16 001 
 6 927 

 
 
 
- 

      
Fonte: UNCTAD 

 

Quadro 2 

Saldo da Balança de Pagamentos da África Subsaariana 

(conta corrente em milhões de dólares US) 

  
1980 

 
2006 

 
207 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

Balança de 
Pagamentos 

 
389 
 

 
23 170 

 
59 731 

 
52 397 

 
- 25 140 

 
- 19 115 

Fonte: UNCTAD 
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Tanto mais que a percentagem das populações africanas que dispõem de menos 

de 2 dólares por dia é extremamente elevada em vários países africanos. Segundo o 

Banco Mundial, em 2007 cerca de 17 dos PMA (Países Menos Avançados) de África 

estavam nessas condições: Burkina Faso (81,2 % da população viviam com menos de 2 

USD/dia), o mesmo acontecendo com: Guiné (87,2 %), Libéria (94,8 %), Lesoto (62,3 

%), Mali (78,9 %), Moçambique (90 %), Mauritânia (59,3 %), Rwanda (90,3 %), 

Zâmbia (83,3 %), Tanzânia (96,6 %), Congo Kinshasa (79,6 %), Djibuti (41,2 %), 

Gâmbia (56,7 %), Guiné-Bissau (77,9 %), Sierra Leone (76,1 %) e Togo (69,3 %). 

Há portanto ainda enormíssimos obstáculos a ultrapassar, entre eles também o da 

dívida externa. Em 2008 a África pagou só em serviço da dívida (reembolso do 

principal e juros), visível no quadro 1 acima, mais de 22 mil milhões de dólares. E 

embora não estejam disponíveis dados oficiais relativos a 2009 e 2010, é provável que 

esse custo tenha aumentado em 2009 e 2010 como sugere o quadro 2 que mostra a 

média dos fortes défices das balanças de pagamentos africanas. 

Há ainda um outro problema muito debatido que é o da ajuda internacional ao 

desenvolvimento africano, multilateral (APD-Ajuda pública ao Desenvolvimento), 

especialmente por intermédio do CAD (Comité de Ajuda ao Desenvolvimento) e 

bilateral dita “ajuda ligada”. 

Não é possível tratar aqui em pormenor esse problema na origem de um vasto 

debate. De uma maneira geral tanto os recipiendários como as instituições 

internacionais doadoras mostram-se favoráveis a um aumento constante dessa ajuda. 

Mas a questão não é pacífica. A verdade é que apesar dos montantes extraordinários dos 

fluxos de Norte para Sul, os resultados não parecem encorajadores. Há anos, o 

economista inglês Peter Bauer protestava contra o que ele considerava os efeitos 

nocivos da ajuda e advogava o princípio do “trade not aid” como verdadeiros suporte 

do real desenvolvimento25.  De facto, se a APD dos países do CAD evoluiu 

consideravelmente : 4 676 milhões de USD em 1960; 6 713 milhões em 1970; 26 195 

milhões em 1980; 52730 milhões em 1990; 53 749 milhões em 2000 e 106 777 milhões 

em 200526, a verdade é que os resultados obtidos pelos países em desenvolvimento, 

nomeadamente em África, não parecem traduzir as esperanças formuladas nos anos 

                                                             
25 Peter Bauer, The Development Frontier – Essays in Applied Economics, . Londres, Harvester, 1991 
26A. Lechevallier et al., Mieux gérer la mondialisation ? L´aide publique au développement, Paris, 
Ellipses, 2007 :72 



16 
 

1960 por uns e outros. No seguimento de Peter Bauer, a economista zambiana Dambisa 

Moyo  opõe-se igualmente a uma “ajuda internacional” tal como ela tem sido 

conduzida, com excepção naturalmente  das ajudas humanitárias e de urgência. O seu 

livro já famoso, Dead Aid, traduzido em francês com o título L´aide fatale (a ajuda 

fatal) tem um subtítulo significativo: “As destruições de uma ajuda inútil e novas 

soluções para África”27. Citando o presidente Kagamé do Rwanda: “ A razão 

fundamental (pela qual tão poucos resultados concretos são visíveis, apesar dos mais de 

300 mil milhões de dólares enviados para África desde os anos 1970) é que, no contexto 

das rivalidade políticas e estratégicas e de interesses económicos consecutivos à 

Segunda Guerra mundial, uma parte importante dessa ajuda serviu para criar e manter 

regimes clientes dum tipo ou doutro sem a menor atenção para as consequências a que 

isso poderia conduzir para a evolução do nosso continente”28 

Não sendo um objectivo deste texto fazer um diagnóstico dos grandes problemas 

do desenvolvimento africano nos nosso dias, não quero deixar de referir, para terminar, 

a questão da utilização das línguas nacionais, questão que julgo fortemente ligada ao 

desenvolvimento cultural e mesmo ao “desenvolvimento” tout court em África29. Sem 

rejeitar as línguas herdadas das antigas potências coloniais (português, francês, inglês e 

espanhol como línguas de ligação com a ciência e a cultura universais), parece 

fundamental, como vários autores africanos já o disseram30 , que os governos dêem às 

línguas nacionais, ou pelo menos a algumas delas, um estatuto que as dignifique  

através do qual os africanos encontrem uma expressão directa e mais autêntica da sua 

própria cultura31. O desenvolvimento também é isso. 

Mais recentemente eclodiu o conceito de “Renascimento” proposto nos anos 

1990 por Nelson Mandela e Thabo M´Beki, no seguimento das ideias de Cheik Anta 

Diop, nos anos 1950, que falavam já de um “paradigma do renascimento africano” 

                                                             
27 Dambisa Moyo, L´aide fatale, Paris, JCLattèws, 2009. 
28 Cf. Dambisa Moyo 2009 : 63. 
29 Vd por exemplo, do senegalês  Pathé Diagne, “Langues africaines, développement économique et 
culture nationale, revista Présence Africaine (Paris), 3º trimestre de 1971 : 370-407. 
30 Vd. Várias contribuição in Gassama 2010, op. Cit. 
31 Vd. A. Custódio Gonçalves, Questões de antropologia social e cultural, Porto, Afrontamento, 1997. E 
também A. Custódio Gonçalves, A história revisitada do Kongo e de Angola, Lisboa, Estampa, 2005. 
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como pressuposto heurístico da modernidade, ideia que acabou por ser posta em 

quarentena pela axiologia do conflito Este-Oeste até aos anos 199032. 

Esse renascimento deve ser entendido, como Charles Rist bem observou, como a 

introdução no movimento da história de uma ruptura  em termos de refundação  do 

tecido social e político no seio do espaço cívico. Trata-se, ao fim e ao cabo, de uma 

reapropriação de elementos de historicidade de cada sociedade em que o povo é 

necessariamente  um agente histórico. Insisto, não obstante, que este projecto de 

“renascimento” não deve ser encarado como uma concepção imediatista ou 

fundamentalmente idealista (no sentido de não ter nenhuma base concreta), mas cuja 

apreciação terá que ser feita no longo prazo, no horizonte temporal dos próximos 30 ou 

40 anos, se não mais: os prazos são aqui menos importantes do que a visão que 

enunciam. 

É verdade que os argumentos da primeira tese anteriormente referida 

(pessimismo) são poderosos na medida em que assentam em factos que podem ser 

testemunhados historicamente. Desde logo, continuam a ter uma influência 

considerável. 

Num livro recente dirigido pelo senegalês Makhily Gassama com a colaboração 

de 28 intelectuais africanos33, estes partilham, na sua maioria, uma visão muito crítica – 

para não dizer pessimista nalguns casos - do desenvolvimento africano que decorreu 

desde as independências durante este último meio século, quer quanto à acção do 

colonialismo propriamente dito, quer no se refere às práticas de governantes africanos 

no período pós-independência, ambos os regimes com imensas responsabilidades dos 

sucessivos desastres verificados durante esse período. 

 Essas críticas são conhecidas e frequentemente justificadas.  

Porém, mais digno de nota, creio, é a presença crescente de autores africanos 

que, abandonando certas retóricas próprias (compreensivelmente) aos anos 60-80, se 

debruçam hoje com maior rigor sobre as causas internas e externas das crises  societais 

em África. A contribuição desassombrada e corajosa de Axelle Kabou, originária dos 

                                                             
32 Vd José do Nascimento (Sous la direction de), La renaissance africaine comme alternative au 
développement – Les termes du choix politique en Afrique, Paris, L´Harmattan, 2008 
33 Makhily Gassama (Sous la direction de), 50 ans après, quelle indépendance pour l´Afrique ?, Paris, Ed. 
Philippe Rey, 2010 
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Camarões, a esse respeito merece ser sublinhada34. A esta tendência fundamental do 

discurso crítico (ou seja, não complacente) juntam-se autores de outros continentes, 

nomeadamente da América Latina, da Ásia e até de diversos países muçulmanos35. 

Nestes últimos o permanente dilema da separação entre a teologia e a política agrave 

ainda mais o panorama nestas regiões 

No entanto a ideia de Nelson Mandela relativa à possibilidade (e necessidade) de 

um “renascimento” africano que não esquece as dificuldades,  não tem sido aprofundada 

e defendida como merece, não tanto, repete-se, pela sua pretendida falta de “realismo” 

(embora a perplexidade que ela suscita seja, em fim de contas, compreensível à luz da 

experiência passada e de determinadas condições actuais), mas porque ela enuncia uma 

”visão” ainda impalpável, prisioneira de um devir determinista e aparentemente sem 

horizontes. Todavia, mesmo admitindo que ela é apenas uma “hipótese” que continua 

pouco visível face a um contexto que se apresenta como avassaladoramente negativo, 

isso não pode impedir a sua tomada em consideração e até mesmo de reconhecer 

algumas razões para a sustentar, como Mandela o pressentiu. 

O primeiro desses motivos de esperança tem a ver com a extrema juventude do 

continente africano, o qual já ultrapassou mil milhões de habitantes, cerca de metade 

dos quais com menos de 30 anos de idade. Mais ainda, considerando algumas 

projecções do crescimento demográfico natural (natalidade menos mortalidade), prevê-

se que a população africana duplicará ainda nos próximos 40 anos atingindo dois mil 

milhões de habitantes, o que fará da África a região mais jovem e populosa do planeta, 

superando a China e a Índia.  

Para tomarmos um termo de comparação esclarecedora, esta previsão deve ser 

apreciada relativamente à evolução da União Europeia a qual conhece um 

envelhecimento acelerado, uma vez que o seu índice sintético de fecundidade (número 

                                                             
34 Axelle Kabou, Et si l´Afrique refusait le développement ?, Paris, L´Harmattan, 1994 
35 Sem falar de autores mais antigos, citemos por exemplo o libanês Georges Corm no seu último livro: 
Le nouveau gouvernement du monde, Paris, La Découverte, 2010; o paquistanês Pervez Hoodbhoy, Islam 
and Science- Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality, Londres, Zed Books, 1991 (prefácio de 
Abdus  Salam, prémio Nobel da Fisica); ou os argelinos Abdelwahab Meddeb (La maladie de l´Islam, 
Paris, 2002) e Mohammed Arkoun (De Manhattan à Badgad – Au-delà du bien e do mal, Paris, 2003  -  
em colaboração com Joseph Maila.). O processo histórico tormentoso do mundo árabe em geral pode ser 
apreciado em Eugene Rogan, The Arabs – A History, Londres, Penguim Books, 2009. No caso da África 
Subsaariana, consultar Elikia M´Bokolo, África Negra – História e civilizações, vol. I, Lisboa, Vulgata, 
2003 (Tradução de Alfredo Margarido); Vol. II, Lisboa, Edições Colibri, 2007 (Trad. de Manuel Resende, 
revisão científica de Alfredo Margarido e Isabel Castro Henriques) 
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de filhos por mulher) não atinge sequer o índice de substituição das gerações que é de 

2,1 filhos por mulher. O índice europeu actual (com excepção da França) ronda 1,5 

filhos por mulher, ou seja as gerações mais velhas não são completamente substituídas 

por novas gerações. A esse factor acrescentam-se os progressos da medicina que 

prolongam a esperança de vida à nascença para lá dos 80 anos. Dito de outro modo, a 

pirâmide das idades da Europa terá um vértice cada vez mais preenchido (velhos) e uma 

base (jovens) cada vez mais vazia em termos relativos36. Relembra-se de passagem que, 

neste caso, o problema da Europa não é de existirem velhos a mais mas sim de haver 

jovens a menos. 

O nível de instrução em África, outro indicador fundamental para o futuro, 

continuará certamente a progredir apesar dos enormes obstáculos que ainda persistem 

em grande parte do continente. A progressão efectivamente realizada nos últimos 50 

anos nem sempre é imediatamente visível. Demasiadas vezes, contentamo-nos com 

imagens “d´Epinal” simplistas, como as fotos de crianças de ventre inchado, que, sendo 

reais, não traduzem necessariamente toda a realidade. 

Contrariamente à juventude que já nasceu depois das independências e não tem 

ideia do que foi o período do colonialismo, quem conheceu a África colonial dos anos 

1950-60 pode avaliar melhor a distância que – nesse plano - separa aquela época da dos 

nossos dias, pelo menos em termos de recursos humanos disponíveis ou potencialmente 

disponíveis (incluindo a diáspora)37.  

O que os mais jovens nos nossos dias perdem facilmente de vista quando 

perfilham um “afropessimismo” duvidoso, é que há 50 anos o número de africanos com 

formação superior ou intelectuais em qualquer área38, contava-se em cada país pelos 

                                                             
36 Com efeito, um dos dramas  mais prementes da Europa (o seu envelhecimento) resulta em parte, a meu 
ver, da falta de visão dos seus homens de Estado que não parecem ter-se apercebido ainda que o problema 
número 1 da Europa no século XXI ou, o mais tardar, no início do século XXII, não é o problema dos 
equilíbrios financeiros ou monetários – seja qual for a sua relevância – mas a tragédia da evolução 
demográfica com repercussões que poderão pôr em causa a sua própria civilização ocidental tal como a 
conhecemos… 
37 Sobre a formação dos recursos humanos em África, especialmente em Angola, ver  por exemplo: Filipe 
Zau, Educação em Angola – Novos trilhos para o desenvolvimento, 532 p. (pode ser consultado in: 
www.adelinotorres.com (Página “TESES”). Do mesmo modo: Filipe Zau, “A formação de quadros 
africanos e o desenvolvimento no continente”, Jornal de Angola, 12 Março 2011 
38 O africano Kema Irogbe (professor numa Universidade americana) no seu artigo “L´insécurité 
alimentaire dans l´Afrique Subsaharienne pósindépendante” (in GASSAMA 2010: 223-239) observa que 
a África já perdeu um terço do seu capital humano, acrescentando que já foi estimado em 20 000 por ano 
o número de professores de universidade, engenheiros  e outros especialistas que deixaram a África. Diz 
ainda que actualmente mais de 300 000 africanos altamente qualificados vivem na diáspora, dos quais 
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dedos das duas mãos (ou mesmo de uma só). Sem ignorar necessariamente certas 

regressões que, em diversos planos, tiveram lugar por esse continente fora desde as 

independências, é evidente que temos que comparar tal situação de escassez (que os 

angolanos também conheceram bem) com o estado actual das coisas nesse capítulo. A 

comparação entre aquela época de penúria quase total de autóctones qualificados com o 

panorama que, neste capítulo, é hoje visível na esmagadora maioria dos países africanos 

é suficientemente elucidativa desse balanço.  

De facto, nos nossos dias dezenas de milhar de quadros técnicos, intelectuais, 

escritores, cientistas, economistas, filósofos, cineastas, pintores, escultores africanos, 

etc., exercem as suas actividades profissionais em África, na Europa ou nos EUA. 

Alguns dos pensadores, técnicos e cientistas contemporâneos cotados a nível 

internacional são africanos (os já falecidos Cheik Ânta Diop e Ki-Zerbo, e os ainda em 

actividade como Edem Kodjo, Samir Amin, os filósofos K. Wiredu, P. Hountondji, G. 

Bidima, V. Mudimbe, Appiah39 , o historiador Elikia M´Bokolo, o geógrafo Ilídio de 

Amaral que continua actualmente a publicar os resultados das suas importantes 

investigações, etc.)40, sem falar de Nelson Mandela que poderíamos integrar no campo 

do pensamento político, embora não seja necessário inclui-lo em qualquer área 

disciplinar por ser um caso à parte. Não é preciso relembrar que, pela sua estatura 

                                                                                                                                                                                   
mais de 30 000 doutorados, enquanto a África gasta 34 milhões de dólares para empregar 100 000 
expatriados ocidentais em “assistência técnica”. As palavras deste autor são justificadas, mas é 
conveniente acrescentar ainda que esse “êxodo de cérebros”  se deve, em boa parte, às péssimas 
condições oferecidas pelos governos africanos que não se esforçam suficientemente para reter esses 
quadros nos seus países… 
39 Por exemplo: Kwame Appiah, Na casa do meu pai – A África na filosofia da cultura, Rio, Contraponto, 
1997; V.Y. MudimbeThe Invention of Afria, Londres, James Curry, 1988; Barry Hallen, A Short History 
of African Philosophy, Bloomington, Indiana Press, 2002; K. Wiredu (Ed. By), A Companion to African 
Philosophy, Londres, Blackwell, 2006; Augustine Shutte, Philosophy for Africa, Cape Town, 1996; H. 
Ndjana, Histoire de la philosophie Africaine, Paris, L´Harmattan, 2009; Mamoussé Diagne, De la 
philosophie et des philosophes en Afrique Noire, Paris, Karthala, 2006 ; Paulin J. Hountondji, African 
Philosophy – Myth and Reality, Londres, Hutchinson, 1983; Paulin J. Hountondji, “Que peut la 
Philosophie ? », Présence Africaine (Paris), nº 119, 1981. Sobre raízes da sabedoria popular africana ver 
igualmente : Germaine Dieterlen (Ed. de), Textes sacrés d´Afrique Noire, Paris, reedição de 2005, 
(prefácio de Amadou Hampâté Bâ), bem como obras diversas dos angolanos José Redinha, Ilidio do 
Amaral ou do excelente pintor já falecido Roberto Silva… 
40 Segundo as Nações unidas, “33 milhões de africanos vivem longe do seu país de origem (…). O total 
dos emigrantes representa quase 5 por cento da população total de África”. Cf.  o livro da investigadora 
zambiana Dambisa Moyo, L´aide fatale, opus cit., 2009. 
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intelectual e moral, Nelson Mandela é um dos homens mais notáveis dos século XX-

XXI em todo o mundo.41 

Por outro lado, no âmbito dos recursos naturais, a África é sem dúvida uma das 

regiões mais ricas do mundo (potencialmente), não havendo, também nesta área, 

nenhuma razão  que justifique a imensa miséria que atinge a maioria da população 

africana, como ainda recentemente o relembrou Edem Kodjo42. Parece cada vez mais 

evidente que a mudança deste estado de coisas dependerá antes de mais do instrumental 

político posto ao serviço de novas orientações pois o “desenvolvimento” não é apenas 

uma questão económica mas sobretudo – ou concomitantemente – um problema que 

depende da acção política, a começar pela reconstrução (em muitos casos: construção) 

de um Estado de Direito democrático43. Este é uma condição sine qua non do 

desenvolvimento44. 

Relativamente às questões centradas sobre os factores internos, que mereceram 

nos anos 60 uma atenção particular, por vezes quase exclusiva, dos economistas e 

doutros especialistas, estas não podem hoje ser, nestes tempos de globalização,  

separadas dos factores externos, quer eles sejam económicos, políticos, culturais ou 

geoestratégicos. A economista Susan Strange45, fundadora da importante corrente 

conhecida por “EPI-Economia Política International”, muito estudada, a justo título, 

nos países anglo-saxónicos, sobretudo na Grã-Bretanha e que só recentemente mereceu 

alguma atenção em França46, articula estreitamente os elementos políticos, económicos 

e financeiros, integrando na sua análise os dados das relações internacionais, dos 

recursos humanos, bem como os que relevam da economia paralela (“economia do 

                                                             
41 Ver o novo livro de Nelson Mandela, Conversations with myself, Londres, Macmillan. Assim como a 
análise de Ayi Kwei Armah, “Liberating Mandela´s Memory”, na revista Newafrican, nº 504, Março 2011: 
72-76. 
42 Edem Kodjo, entrevista dada à revista La Revue (Paris), nº 9, Fevereiro 2011, p. 141 
43 Um Estado a que o filósofo gabonês Joseph Tonda chama “Soberano Moderno”. Ver Julien 
Bonhomme, “Joseph Tonda. Le Souverin Moderne. Le corps du pouvoir en Afrique Centrale (Congo, 
Gabon) », revista L´Homme (Paris), nº 177-178, Janeiro.Junho 2006. 
44 Vd. Mbog Bassong, Les fondements de l´État de droit en Afrique prtécoloniale, Paris, L´Harmattan, 
2007. Apesar de estudos importantes já publicados, como por exemplo  os trabalhos de Jean-François 
Bayart (L´Etat en Afrique, Paris, Fayard, 2ª ed. 2006 e outros estudos do mesmo autor) não parece que 
esteja feita, tanto quanto sei, uma reflexão aprofundada  sobre as raízes teóricas  da questão do poder e do 
Estado, com base numa revisitação da obra de Hobbes (a actualidade do Estado Leviatã em África) sem 
esquecer Locke e Montesquieu. 
45 Susan Strange, States and Markets – An Introduction to International Political Economy, Londres, 
Pinter, 1998 e também, entre outros, Susan Strange, The Retreat of the State – The Diffusion of Power in 
the World Economy, Cambridge University Press, 2000. 
46 Vd. o estudo de Christian Chavagneux, Économie Politique Internationale, Paris, La Découverte, 2004. 
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crime”) para construir um paradigma mais complexo e satisfatório do que era 

evidenciado pelos modelos do “desenvolvimento” mais antigos e rigidamente 

compartimentados pelos cientistas sociais em “especialidades” e metodologias 

estanques.  

Dada a aceleração dos acontecimentos mundiais, surpreendentes para todos 

aqueles que as formulavam ainda numa perspectiva unidisciplinar, “realista”, 

“positivista” ou “ideológica”, esta visão prospectiva da EPI que não deixa de incluir 

parâmetros necessariamente aleatórios, é verdade, nem sempre é fácil de admitir na 

medida em que se trata de afrontar essa ruptura epistemológica que constitui “o imenso 

problema da passagem da norma à sua aplicação”47 em situação de crescente 

complexidade e de consequente dificuldade de apreciação. 

Para implementar o desenvolvimento, nos países do Sul em particular, é pois 

necessário ousar robustecer a teoria, e mesmo a “especulação” teórica, como escreve C. 

Rist, não por gosto da “especulação” mas para fazer sair o pensamento do circulo 

vicioso da crença48. 

Para este tipo de metodologia, os acontecimentos recentes da revolta das 

populações na África do Norte e no Médio Oriente em 2011 eram há muito tempo 

previsíveis para alguns observadores mais atentos, mas inesperados (ou tidos como 

demasiado remotos) para a maioria dos comentadores ditos ”realistas”. Mais cedo ou 

mais tarde, acontecimentos análogos terão lugar em muitas outras regiões do mundo, 

especialmente na África Suibsaariana, se os Estados não compreenderem a tempo as 

suas causas e não ousarem pôr em prática soluções imaginativas ou até mesmo 

visionárias que passam, nomeadamente, por novas políticas de distribuição do 

rendimento49 e por uma concepção renovada do “Político”, adaptada às condições de 

África (Gassama 2010, op cit). 

                                                             
47 Vd. por exemplo, Charles Rist, Le développement – Histoire d´une croyance occidentale, Paris, Presses 
de Science Po, 1996, p. 406. 
48 Carles Rist, op. Cit., p. 406. Com objectivos similares os artigos, por vezes  mordazes, de Manuel 
Ennes Ferreira publicados semanalmente no jornal Expresso de Lisboa, contribuem também para abalar 
ideias feitas, sugerindo subliminarmente um pensamento crítico de certas “crenças” instaladas… 
49 Os países da África Subsaariana deveriam lembrar-se que uma elevada taxa de crescimento que tanto 
regozija os economistas ortodoxos, pode ser enganadora. A “revolução do jasmim” na Tunísia e o 
consequente derrube do presidente Ben Ali deu-se quando a economia tunisina conhecia há vários anos 
uma elevada taxa de crescimento de 5% a 7% por ano. A observação do presidente do BAD sobre a 
revolta da Tunísia, transcrita na revista Jeune Afrique (Março 2011) é supreendente. Diz ele que “só agora 
se dá conta que havia um real problema de exclusão social”, pensamento tardio e revelador do 
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Em termo de filosofia política (ou de ciência política), obras clássicas como as já 

referidas em nota anterior, bem como trabalhos de vários filósofos e historiadores 

africanos a que fizemos rápida menção, é hoje uma necessidade incontornável se 

queremos repensar o papel do Político nos novos rumos que a África irá tomar ainda 

neste século no quadro de um novo (e mais cedo ou mais tarde inevitável) modelo de 

boa “governança”50 

Retomando agora o que se estava dizendo anteriormente, na verdade as análises 

ditas “realistas” ou estáticas raramente se antecipam a esses acontecimentos históricos 

precisamente por ignorarem as dinâmicas sociais que não podem ser dissociadas de 

projectos políticos abrangentes e de longo prazo. A ideia de “renascimento” pode ser 

um deles. Mas é certo que também não está excluída uma regressão em determinados 

países, os quais podem voltar atràs 20 ou 30 anos, como disse justamente o presidente 

do BAD51 

O mesmo se passa quando não se prevê a possibilidade de uma convergência 

efectiva realizada pela via de uma verdadeira cooperação política (em parceria) entre o 

Norte e o Sul, a qual parece a muitos como “não realista” durante as próximas 

décadas52.  

No entanto o aquecimento global do planeta, os desastres da ecologia53 e o 

problema da água, por exemplo, começam já a dar os primeiros sinais da inevitabilidade 

dessa convergência, quer se queira quer não e sejam quais forem os pressupostos 

ideológicos em presença. E não serão precisos muitos anos para que os homens 

compreendam que são interdependentes (e não “uns mais iguais do que outros” como 

dizia G. Orwell54) nesta aldeia global cujo espaço estreita cada dia sob a pressão 

demográfica mundial e pelos condicionamentos que a raridade dos recursos disponíveis 

(a água será um dos principais neste século) imporá a breve trecho ao planeta. Por muito 

                                                                                                                                                                                   
desconhecimento do “princípio de precaução”, o qual deveria estar permanentemente no centro das 
preocupações de todos os altos responsáveis de qualquer sociedade, o que, pelos vistos, raramente 
acontece... 
50 Tony Blair, “Africa´s destiny lies in Africa hands”, in revista Newafrican, Março 2011:36-40. 
51 Cf. Donald Kaberuka, “Notre rôle est d´accompagner les régimes de transition”, Jeune Afrique, nº 
2618, Março 20011:67-70. 
52 Vd David Booth 2011, op. cit. 
53 Vd. Por exemplo: Ramón Tamames, Crítica dos limites do crescimento – Ecologia e desenvolvimento, 
Lisboa, Dom Quixote, 1983 
54 Falo do grande George Orwell, traduzido em todas as línguas: O triunfo dos porcos,Lisboa, p&r, 1980. 
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tormentosa que essa “convergência” se venha a revelar, não há outro caminho para a 

humanidade, salvo se a opção for a guerra e a destruição de tudo. 

Por isso creio que a atitude lúcida e visionária de Nelson Mandela aponta 

consistentemente para o futuro, ainda que ela possa necessitar de tempo para se 

concretizar. Se actualmente um renascimento africano não parece “realista” a muitos, 

também não há ninguém – sem cair no círculo vicioso da “crença” ou do preconceito – 

que possa afirmar de maneira científica e credível que ela é impossível ou mesmo 

improvável antes do fim do século XXI. 

Actualmente, há também outros sinais dessa evolução positiva que podem ser 

constatados em diversos países africanos (Gana, Kénia, Etiópia, Uganda, sem falar da 

África do Sul…), onde começa a surgir uma classe média técnica e culturalmente 

preparada que pode anunciar uma nova era para muitas sociedades africanas o que era 

quase inconcebível há apenas uma dúzia de anos, ao mesmo tempo que surgem novas 

empresas africanas dinâmicas, entre as quais a revista The Africa Report destacou 

recentement as 500 mais importantes que operam hoje no continente55 com um 

esperançoso dinamismo. 

O rápido balanço que tentei sobre a situação na África contemporânea pretende 

ser realista. As dificuldades do desenvolvimento africano são consideráveis em vários 

campos do saber e da prática política. Elas não se resolvem nem em meses nem sequer 

nalguns anos, mas provavelmente em décadas. O voluntarismo, por muito boa vontade 

que tenha, não será suficiente. Muito mais importantes são a organização, o 

racionalismo das escolhas e a obstinação na prossecução de resultados na acção. O 

instrumental político será o seu núcleo central. 

Apesar disso, o “renascimento” a que me referi56 – ainda que a mais ou menos 

longo prazo como já observei, tendo em conta as antigas e prestigiosas civilizações 

                                                             
55 Vd. Mo Ibrahim, “We don´t need favours – Africa is a real deel”,  The Africa Report, Dez/Jan. 2011 e 
“Top 500 African Companies”, in The  Africa Report, Fevereiro 2011 
56 Sobre a ideia ainda imprecisa de “renascimento”, talvez se possa tentar aqui uma analogia com a ideia 
de “ausência desejada” e de “saudade do futuro” referida na obra do poeta e filósofo Teixeira de Pascoais. 
Com a filósofa Professora Maria Celeste Natário explica, o sentimento de saudade “caracterizado por uma 
certa ambivaqlência (…) pode dizer-se ser a dor de alguma ausência, uma ausência que pode ser 
objectivada mas que é, na maior parte das vezes, a ausência de algo sem qualquer estatuto de 
corporeidade,. Se atendermos à dor da ausência, ela permanece, não é estática, porque como seu 
contrapolo existe a remomeração alimentada pela memória de uma presença passada ou futura (…), 
podendo acontecer estar face à ausência de um estado ou de algo que nunca se teve presente, mas admitir 
a sua presença no futuro: é a ausência de um estado ideal que pela imaginação se constrói, sendo por isso 
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africanas do Gana, do Gao, etc., memória que é preciso não esquecer – é possível e está 

ao alcance das novas gerações se entretanto não acontecerem regressões inesperadas 

como algumas daquelas a que fiz referência. 

  

                                                                                                                                                                                   
futurável e não concretamente objectivável na presença. Há uma dialéctica do passado e do futuro e a dor 
presente tem a função de articular os dois tempos”. E a mesma autora acrescenta mais adiante: “Há um 
presente que não se assume plenamente senão como dor, em virtude da ausência de um objecto, mas 
sobretudo de um estado de alma que se reputa de perfeição”. Cf. Maria Celeste Natário, Itinerários do 
pensamento filosófico português, Lisboa, Zéfiro, 2010 (Prefácio de António Braz Teixeira). 
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CINQUENTA ANOS DE INDEPENDÊNCIAS AFRICANAS 
- Alves da Rocha 
Professor Associado da Universidade Católica de Angola 

 

Alguns dos sucessos africanos em cinquenta anos de independência 

Durante este ano muitos países africanos comemorarão 50 anos de 

independência política. O movimento de envolvência política para o corte das relações 

coloniais começou em Março de 1957 com a independência do Gana, a primeira do 

conjunto da chamada África anglófona. Em 1960 foi a vez de os Camarões declararem o 

fim da soberania colonial francesa. 

Mas foi, na verdade, a partir de Accra que o movimento nacionalista africano 

partiu e se estendeu por todo o continente, envolvendo um amplo e extraordinário apoio 

internacional, com os Estados Unidos da América a posicionarem-se como uma das 

mais importantes retaguardas das independências de África. A iniciativa partiu do 

presidente Kwame Nkrumah, quando em Dezembro de 1957 organizou a Conferência 

de Todos os Povos de África na capital do país e à qual se juntaram todos os 

movimentos nacionalistas africanos de então. Depois de finalizado este encontro, os 

dirigentes aí presentes assumiram o compromisso de, pelas vias mais adequadas, 

iniciarem o processo de libertação do continente africano e de afirmação dos diferentes 

países no contexto político e económico internacional (Patrice Lumumba, Julius 

Nyerere, Nnamdi Azikiwe, Ahmed Ben Bella, Kenneth Kaunda, Kamuzu Banda e 

outros). 

O crescimento económico do continente e em especial o da sub-região abaixo do 

Sara tem merecido referências destacadas nos Relatórios das principais agências 

internacionais de desenvolvimento. Entre 2002 e 2007, a taxa de variação média anual 

do PIB foi da ordem dos 5,5%, o que significa que o rendimento nacional por habitante 

aumentou mais de 14% durante esse período. Ainda que abaixo dos compromissos para 

cortar em 50%, até 2015, a taxa de pobreza, assumidos no contexto dos Objectivos do 

Milénio das Nações Unidas – a taxa mínima de variação do PIB assumida pela NEPAD 

é de 7,5% ao ano – as tendências apresentavam-se esperançosas, o que fez aumentar os 

fluxos financeiros – públicos (APD) e privados (IDE) – para o continente. Este é um 

dos factos que os relatórios das agências internacionais ligadas ao desenvolvimento 

sistematicamente apontam como uma boa notícia proveniente de África. 
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Em segundo lugar, a diminuição dos conflitos militares, ou, pelo menos, a 

intensidade de alguns deles, tem sido outro facto sublinhado na evolução política e 

económica do continente africano. Sem estabilidade política e sem paz não é possível 

articular os instrumentos da política económica e implementar processos de crescimento 

económico. Lá onde permanecem conflitos militares – internos ou de fronteiras com 

países vizinhos – o crescimento económico tem sido de muito baixa intensidade, 

inviabilizando-se o início dos processos de melhoria das condições de vida das 

populações. Os movimentos de refugiados e de deslocados agravam a situação 

humanitária dos cidadãos e adiam a sua inclusão na recuperação económica dos seus 

países. 

Em terceiro lugar, a tendência para a consolidação dos sistemas políticos e dos 

processos democráticos é outra das melhorias sublinhadas nos relatórios das agências 

internacionais dos mais diferentes quadrantes. Evidentemente que persistem aberrações 

e desvios deste trajecto, considerado o normal no desenvolvimento político dos povos. 

O caso do Zimbabwe arrisca-se a ser considerado paradigmático das violações dos 

elementares princípios de convivência democrática entre os cidadãos e de respeito pelos 

direitos humanos fundamentais. Este país é visto como uma das ovelhas negras do 

rebanho democrático africano e a fantástica taxa de inflação de 500000% registada o 

ano passado é uma das provas avançadas para o completo divórcio entre o Estado e as 

populações e os agentes económicos.  

Em quarto lugar, começa a reconhecer-se a validade, a oportunidade e a 

utilidade, para os respectivos processos de crescimento económico, das políticas 

microeconómicas e estratégias empresariais africanas. A globalização e a crescente 

integração de África nos mercados internacionais tem “obrigado” os Governos e as 

empresas africanas a adoptarem as metodologias de gestão e as tecnologias de produção 

mais modernas, justamente para se confrontar uma concorrência internacional mais 

disputada e feroz. A competitividade africana tem sido ganha competindo em mercados 

mais estruturados e fortes, ainda que, em alguns casos, aproveitando-se algumas 

facilidades concedidas pelas economias mais avançadas, como é o caso do AGOA. 

Em último lugar, a gestão e as reformas macroeconómicas. As agências 

internacionais ligadas ao estudo do desenvolvimento económico mundial são unânimes 

em reconhecer as fantásticas mudanças ocorridas na generalidade do continente 
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africano, embora com destaque em alguns países considerados padrão. Uma das razões 

apontadas para o sucesso económico das economias africanas é, justamente, a prática 

duma gestão macroeconómica prudente, esclarecida e no respeito pelos padrões 

internacionais e teóricos dos limites das políticas fiscal e monetária. Esta situação – 

nova, se considerarmos os padrões de visualização macroeconómica utilizados 

abundantemente em África no passado e que mereceram apreciações menos positivas da 

parte destas instituições – é, em parte, atribuída à nova geração de líderes africanos, 

politicamente comprometidos com a democracia e economicamente com o 

desenvolvimento e a melhoria das condições de vida das populações. Dos 48 países 

africanos cadastrados na publicação anual do Banco Mundial Doing Business de 2009, 

dez são apontados como tendo realizado mudanças drásticas nos sistemas institucionais 

enquadrantes dos negócios empresariais e privados. Destacam-se África do Sul, 

Botswana, Namíbia, Ghana, Quénia, Nigéria, Uganda, Rwanda, Tanzânia e 

Moçambique. A criação de um adequado clima de negócios é visto, por essas agências, 

como o factor que mais investimento estrangeiro atraiu para o continente africano, o 

qual, por seu turno, é apontado como um dos factores de crescimento económico de 

alguns dos países do continente africano. Estas agências internacionais estão 

persuadidas de que estes itens são, absolutamente, fundamentais para que os países 

africanos enfrentem, com sucesso, os desafios da rápida e abundante criação de 

empregos, da diversificação da economia e da reversão da pobreza.  

Um aspecto singular, destacado nesses relatórios, é o do relacionamento 

presente-futuro, investimento-poupança-consumo, gerações actuais e gerações 

vindouras. Ou seja, a Visão dos países, o planeamento estratégico e as estratégias de 

longo prazo. Diversos países africanos são diferençados, como a África do Sul, o 

Botswana, o Rwanda e a Nigéria. Trata-se de países que, na óptica destes relatórios, têm 

uma Visão de futuro e uma estratégia para lá chegar, o que é determinante para se 

aglutinarem as forças-vivas da sociedade, se atrair investimento e se dar esperança aos 

cidadãos. 

Alguns dos países apontados como possuidores de visão estratégica estão em 

processo de revisão das suas estratégias de longo prazo, não apenas porque, 

provavelmente, se estará próximo do horizonte temporal, mas, também, devido às 

incidências da presente crise financeira e económica internacional. Depois de a crise se 

esbater e ser revertida, nada será idêntico ao passado, tal a profundidade e dimensão dos 
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estragos económicos, financeiros, sociais e institucionais associados. Assim, estes 

países entenderam iniciar um novo ciclo de recentramento e actualização das 

respectivas Visões e Estratégias de Longo Prazo. 

Não obstante estes expressivos avanços, a África ainda continuará sujeita a uma 

série de escolhos negativamente incidentes sobre o seu processo de crescimento 

sustentável. Em África, os problemas relacionados com o financiamento do 

desenvolvimento são conhecidos e existem há muito tempo. A NEPAD identifica, no 

capítulo reservado às fontes do financiamento do crescimento económico do continente, 

a poupança externa, a ajuda pública ao desenvolvimento e o investimento estrangeiro 

como as de maior relevo para cobrir as suas necessidades. Esta nova parceria para o 

desenvolvimento económico do nosso continente propõe um maior e diferente 

envolvimento da comunidade internacional nos esforços de desenvolvimento 

sustentável do continente, oferecendo, em troca, a adopção de modelos de gestão do 

desenvolvimento mais abertos e mais inseridos na economia mundial. Seguramente que 

as origens externas do financiamento do continente vão ser afectadas, e amplamente, 

pelas tremendas dificuldades por que passa o sistema financeiro internacional, com uma 

dramática quebra de confiança interbancária e uma retracção inusitada e significativa 

nos montantes de crédito ao sistema real da economia.  

O cinquentenário das independências africanas apanha a maioria dos países do 

continente numa fase de intenso crescimento demográfico, cujo “boom” ocorreu, 

sensivelmente, 20 anos depois do corte da dependência política das metrópoles 

coloniais.  

A questão do crescimento populacional em África tem sido objecto de análises 

centradas sobre o seu efectivo papel enquanto motor ou estrangulamento do crescimento 

económico e da distribuição do rendimento nacional. 

Como é consabido, os demógrafos sintetizam em três as fases de crescimento 

demográfico das populações, dependentes das dinâmicas que ocorrem em três 

indicadores populacionais cruciais: taxa de natalidade (correlacionada com a taxa de 

fertilidade das mulheres em idade de procriação), taxa de mortalidade e taxa de 

urbanização. A primeira fase caracteriza-se pela conjugação entre elevadas taxas de 

natalidade e de mortalidade, consequencializando um saldo demográfico pequeno. 
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Nesta fase, o processo de crescimento económico pode ser prejudicado pela carência de 

população em idade activa. 

A terceira fase corresponde à estagnação demográfica, associada a elevados 

níveis e padrões de vida (rendimentos médios anuais per capita de mais de 85000 

dólares) e a baixas taxas de fecundidade, da ordem de 1,2 filhos. Só os elevados índices 

de produtividade conseguem sustentar os processos de crescimento económico. Nesta 

preocupante fase demográfica encontra-se a maior parte dos países de elevados 

rendimentos.  

O continente africano – 50 anos depois – posiciona-se na segunda fase, 

apresentando a generalidade dos países elevadas taxas de natalidade (correspondentes a 

taxas de fecundidade da ordem de 4,5 filhos) e baixas taxas de mortalidade. O intenso 

incremento demográfico deu-se a partir dos anos 80, quando a taxa de crescimento 

populacional média se situou em redor dos 3,2% ao ano. Isto significa que a população 

activa tem crescido a um ritmo significativo em África, colocando-se, então, a questão 

do seu melhor enquadramento e aproveitamento para o desenvolvimento. Se esta 

inserção nos processos de crescimento não for a melhor, as taxas de desemprego 

aumentarão, incrementando, também, o risco de pobreza da maior parte da população. 

A questão central desta problemática populacional, cinquenta anos depois das 

independências africanas, é se a fase de transição demográfica que o continente 

experimenta pode ser usada como plataforma de modernização e diversificação das 

economias. Os dividendos demográficos característicos desta fase de transição da 

população foram factores de incentivo ao crescimento económico na China, havendo 

estimativas que apontam para 30% a influência do crescimento demográfico sobre as 

taxas de incremento do PIB. Dito de outra forma, por cada 10% de crescimento 

económico, 3% foi devido ao aumento da população. Fica, portanto, claro que neste 

caso a variação do quantitativo populacional funcionou como motor do crescimento 

económico. A ligação entre a população e o crescimento económico faz-se pelo 

emprego e o consumo final das famílias. 

A Índia parece estar igualmente a aproveitar-se destes efeitos positivos do 

crescimento demográfico. 
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No entanto, a gestão desta fase de transição demográfica apresenta desafios 

importantes que podem comprometer as dinâmicas de crescimento económico.  

Neste ano de comemoração dos cinquenta anos de independência, a África 

atingirá mil milhões de habitantes, de acordo com as estimativas do FNUAP (mais 

concretamente, 1033 milhões). Muitas destas pessoas estão a movimentar-se para as 

cidades, na busca de emprego nos sectores dos serviços e das actividades de 

transformação, via de regra situadas nos mais importantes centros urbanos. O 

crescimento desmesurado das cidades provoca efeitos nefastos importantes e que se 

cristalizam na pressão sobre os equipamentos sociais, nos deficientes e insuficientes 

sistemas de transportes, no aumento da criminalidade e na diminuição da segurança de 

pessoas e bens. 

Mas a migração rural em África pode, pelo contrário, conter aspectos favoráveis 

para o crescimento, tal como aconteceu – tem ainda acontecido – na China e na Índia: o 

aumento dos fluxos populacionais campo-cidade, quando acompanhado de criação de 

emprego, estimula o consumo privado e a produção. Na China, a migração do campo 

para as principais cidades portadoras de crescimento económico contribuiu para retirar 

da pobreza mais de 400 milhões de pessoas em 20 anos. 

O aumento sustentado do PIB e a melhoria sistemática das condições de vida dos 

africanos são desafios cruciais para os próximos 50 anos de independências.  

Em 2010, é esperado um PIB continental de 1,315 triliões de dólares, 

correspondentes a pouco mais de 1270 dólares por cada africano, sinónimo de 

condições de vida das mais baixas do mundo. Segundo cálculos prospectivos de 

algumas agências internacionais, espera-se que no final do próximo meio século de 

independências, o PIB do continente africano se situe em 22 triliões de dólares, 

correspondente a uma taxa média anual de variação de 4,8%. Espera-se que a fase de 

transição demográfica chegue ao fim, passando a maior parte dos países africanos a 

apresentar taxas de natalidade mais baixas (derivadas da diminuição das taxas de 

fertilidade) e mais próximas das taxas de mortalidade, de modo a que as taxas de 

crescimento natural da população passem a estar na vizinhança de 1% anual. 

Sendo esta a situação, então pode projectar-se uma melhoria de 3,7% nas 

condições de vida dos africanos a cada ano até 2060. 



32 
 

Na verdade, para uma população de cerca de 2 mil milhões de pessoas em 2060, 

pode projectar-se um rendimento médio por habitante de cerca de 11000 dólares.  

Para que estas alterações profundas ocorram, de modo sustentado, os governos 

africanos deverão investir – ou manter elevados investimentos – nos próximos 50 anos, 

em educação, saúde, estradas, portos e telecomunicações, os esteios dum crescimento 

portador de desenvolvimento e de progresso. 

A posição estratégica de angola após trinta e cinco anos de independência 

Enquanto a maior parte dos países africanos completa 50 anos de independência, 

Angola vai comemorar 35 anos desde que se separou do sistema colonial português. 

Este facto e sobretudo a resolução do conflito militar em 2002 catapultaram o nosso 

país para uma posição de enorme relevo no quadro económico africano. Hoje já não é 

mais possível pensar-se a economia, a política e a géo-estratégia africana sem incluir 

Angola em todo este complexo xadrez de decisões. A posição económica de Angola em 

todo o continente africano confere-lhe um estatuto especial enquanto potência 

emergente, cuja posição pode ser reforçada se a diplomacia do desenvolvimento 

explorar convenientemente as possibilidades de obtenção de financiamentos e captação 

de investimento externo, interessados na nossa estabilidade política e nas 

potencialidades em recursos naturais pejadas de oportunidades de negócios. 

De acordo com a análise do Economist Intelligence Unit57, Angola tem todas as 

condições para se tornar numa potência regional em África. Desde logo, na região 

central do continente, integrada na CEEAC, onde se localizam outros produtores 

africanos de petróleo. O peso económico de Angola advém do intenso crescimento 

económico conseguido e do processo de estabilização macroeconómica. No âmbito dos 

PALOP a posição dominante de Angola é evidente e, obedecendo ou não a uma visão 

estratégica definida pelos poderes públicos, pode vir a disputar a excessiva hegemonia 

reconhecida à África do Sul e à Nigéria na África subsariana. 

Do ponto de vista militar, o EIU entende que Angola é já uma potência regional, 

graças aos efectivos militares disponíveis (cerca de 100000), à natureza moderna de 

determinados equipamentos (na Força Aérea, por exemplo) e à experiência acumulada 

                                                             
57 Economist, Inteligence Unit – Angola Country Profile 2009. 
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de 27 anos de guerra civil e de participação em alguns conflitos militares em países 

vizinhos. 

Qual o real peso económico – de onde poderá nascer o poder de influência 

política – de Angola no contexto macro global de África?  

As classificações internacionais sobre a dimensão das economias elegem o valor 

do Rendimento Nacional Bruto, a preços correntes ou em paridade do poder de compra, 

como o indicador mais adequado. Na análise que o CEIC efectuou foram acrescentados 

o rendimento nacional bruto por habitante e a taxa de crescimento tendencial entre 1989 

e 200858. 

A grande conclusão a tirar é a de que Angola, em 2008, à semelhança de 2007, 

foi a sétima maior economia de todo o espaço africano, incluindo-se, portanto, as 

fortes economias da região do Magrebe, no norte de África. Entre 48 países, Angola 

aparece na sétima posição, o que é assinalável e pode conferir ao nosso país condições 

políticas para uma participação mais efectiva e assumida na condução dos destinos do 

continente africano.  

 
FONTE: World Bank – World Economic Report, 2010. 

Vale a pena anotar que, em termos de taxas de variação nominal entre 2007 e 

2008, relativas ao atributo económico em análise, Angola foi o país com o mais elevado 

desempenho (43,3%), seguido da Líbia com 40,5% e da Nigéria com 29%. Seguramente 
                                                             
58 As informações estatísticas foram retiradas do World Economic Report 2010, do Banco Mundial, onde 
o último ano de referência é 2008. 
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que o ambiente petrolífero internacional durante o primeiro semestre de 2008 favoreceu 

os países produtores de petróleo, como são os três referenciados. 

Em termos de dinâmicas de crescimento de longo prazo (taxa tendencial de 

variação do PIB), Angola, particularmente devido à estratégia de reconstrução nacional 

levada a efeito depois de 2002, foi a economia africana que mais cresceu entre 1989 e 

2008. 

 
FONTE: World Bank – World Economic Report, 2010. 

Analisando as dinâmicas anteriores de crescimento e a dimensão económica dos 

países – avaliada pelo Rendimento Nacional Bruto – conclui-se que os desafios para 

Angola, no espaço económico africano, são constituídos pela África do Sul, Nigéria, 

Egipto e Argélia. Estes desafios podem ser traduzidos em número de anos necessários 

para, dum ponto de vista económico, Angola emparceirar com aqueles países. O quadro 

seguinte apresenta uma estimativa do tempo necessário para se atingir esse objectivo, 

tomando como base as taxas tendenciais de crescimento de cada um dos países 

considerados na amostra.  

  

NÚMERO DE ANOS 

NECESSÁRIOS   

 

África 
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Ou seja, em 2014, Angola poderá tornar-se na quinta maior economia africana, 

retirando daí os dividendos políticos e económicos associados. 

Reduzindo o espaço continental à zona subsariana, a posição de Angola melhora 

consideravelmente, passando a sua economia a ser a terceira maior, a seguir à da 

África do Sul e à da Nigéria, países que iniciaram a “aventura” do desenvolvimento há 

muito tempo. Embora a Nigéria tenha tido um conflito militar interno grave nos anos 60 

– a guerra do Biafra – não foi, no entanto, tão prolongado, quanto o registado em 

Angola, nem de proporções tão devastadoras. A África do Sul aproveitou muito bem as 

sanções económicas internacionais impostas contra o apartheid, construindo uma base 

industrial interna forte de substituição das importações, que acabou por lhe valer a 

posição de maior economia de África. 

 

FONTE: World Bank – World Economic Report, 2010. 

No espaço SADC, o nosso país tem tido prestações muito participativas no 

processo de integração económica, sendo reconhecidas, ao nível regional, as suas 

capacidades de crescimento, que, em parte, estão a ser aproveitadas pelos investidores 

sul-africanos. Receia-se, no entanto, que, em matéria de integração económica, se esteja 

a caminhar depressa de mais e mal. Estão definidos critérios de convergência entre as 

diferentes economias, expressos nos mesmos indicadores da União Europeia e, também, 

nos mesmos valores, o que parece um pouco despropositado. Por exemplo, alguns 
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países da SADC dificilmente estarão em condições de cumprir metas de inflação de 3-

5% ao ano – as respectivas estruturas produtivas, desequilibradas, fracas, sem densidade 

inter-sectorial, não estão capazes de absorver choques internos ou externos sobre os 

preços dos produtos – ou de défice fiscal de 3% do PIB. Quanto menos desenvolvidos 

os países, maiores as necessidades de investimentos públicos e do Estado desenvolver 

uma política de apoio do sector económico. 

No entanto, as grandes dificuldades – e consequentemente, cautelas – estão na 

política cambial. Fala-se que, a partir de 2020, a SADC entrará no processo de criação 

da moeda única. Angola, se aderir à zona monetária comum da SADC, deve preocupar-

se com duas matérias cruciais para a sua competitividade: a paridade que vier a ser 

estabelecida entre o kwanza e a moeda única SADC e os diferenciais das taxas de 

inflação entre os países constituintes. Se a taxa de câmbio for muito elevada em favor da 

moeda única e se as diferenças entre os índices de inflação significativos, Angola 

arrisca-se a perder bastante da já de si reduzida competitividade externa. Foi o que 

aconteceu com Portugal, em que a relação cambial euro-escudo português foi a mais 

elevada dos países aderentes à União Monetária. Consequências: perda de 

competitividade externa, redução do poder de compra dos rendimentos e subida dos 

preços por influência da relação cambial. A maioria dos portugueses está convencida de 

que o seu nível de vida foi prejudicado pela adesão à moeda única europeia.  

Por outro lado, o processo de adesão a uma moeda única conduz à descida das 

taxas de juro, o que torna o endividamento mais barato. Foi isso, também, que ocorreu 

em Portugal. 

Uma zona de moeda única intensifica as trocas comerciais entre os países 

aderentes, cujos produtos circulam livres de taxas aduaneiras ou de imposições 

restritivas não tarifárias. Tratando-se de países com estruturas produtivas e económicas 

muito diferenciadas – em que as mais fortes subjugam as mais fracas, como é o caso da 

SADC – é fundamental pensar-se em mecanismos de compensação das balanças de 

pagamentos dos países-membros. Se não, os países mais débeis se arriscam a acumular 

défices sucessivos nas suas contas externas, provocando endividamento externo que 

pode ser muito perverso para o desenvolvimento económico. Este mecanismo de 

reequilíbrio passaria por se permitir ao país em risco de excessivo endividamento 

externo retomar, temporariamente, algumas restrições tarifárias às importações e 
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conceder, igualmente durante um período limitado de tempo, subsídios a algumas 

exportações. A temporalidade destes mecanismos duraria até o país em dificuldade 

conseguir um reequilíbrio mínimo da sua balança de pagamentos. 

Acrescem os actuais problemas financeiros de algumas economias da Zona 

Euro, como a Grécia, Portugal, Espanha e Irlanda, cujos défices fiscais e montantes 

elevados da dívida pública estão a acarretar uma perda substancial de confiança na 

moeda única, sendo cada vez mais os economistas a admitir um recuo para antes de 

2001. 

Angola não pode, portanto, descurar as situações anteriores se quiser reforçar a 

sua posição de segunda maior economia do espaço SADC, logo a seguir à África do 

Sul. 

 
FONTE: World Bank – World Economic Report, 2010. 

A convergência entre as economias sul-africana e angolana pode ser explicada 

pelas evidências estatísticas seguintes: em 2000, a relação entre os PIB era de treze para 

um (o PIB angolano era de cerca de 7,7% o PIB sul-africano), enquanto em 2008 essa 

proporção se reduziu para 4,5/1 (o PIB angolano valia 22,1% do sul-africano). Ou seja, 

a redução da disparidade de dimensão económica entre os dois países foi de 14,4 pontos 

percentuais, equivalentes a uma taxa anual média de convergência de 14,1%59.  

                                                             
59 Considerando os 19,6 anos calculados mais atrás como necessários para que Angola alcançasse a África 
do Sul, verifica-se que 1,141^19,6 = 101,9, equivalente à convergência total entre as duas economias. 
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FONTE: Cálculos do Núcleo de Macroeconomia do CEIC. 

Na região da CEEAC é onde Angola detém toda a hegemonia económica, 

qualquer que seja o indicador considerado. Assim, o nosso país é a economia mais 

forte deste espaço regional africano. 

 

FONTE: World Bank – World Economic Report, 2010. 

O outro atributo indicado – o rendimento nacional bruto por habitante, proxy do 

poder de compra médio e da produtividade geral da economia – não é tão favorável a 

Angola, embora os ganhos de crescimento registados depois de 2002 tenham 

contribuído para elevar os valores deste indicador. 
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No entanto, Angola ainda consegue apresentar um valor do poder de compra 

médio acima da média africana, o que não deixa de ser relevante em termos de atracção 

de investimento privado e de garantia de existência duma massa crítica de procura 

nacional. 

 
FONTE: World Bank – World Economic Report, 2010. 

Desta breve análise é possível alinhar as conclusões seguintes: 

 Angola é, de facto, uma das maiores economias africanas e se o 

Governo continuar a criar as condições propícias para a 

diversificação estrutural, a valorização do capital humano, a livre 

iniciativa e a desenclavização sectorial, nada impede a disputa da 

liderança política em África, ou, numa perspectiva minimalista, a 

possibilidade de influenciar as grandes decisões estratégicas sobre o 

desenvolvimento africano. 

 Pode argumentar-se que esta posição económica de Angola é, 

sobretudo, fruto da importância da economia petrolífera e das 

condições positivas de que tem beneficiado ao longo dos anos. 

Seguramente que sim. Mas isso significa, então, que a margem de 

progressão do país é enorme e muito maior do que a dos restantes 

países. Ou seja, quando se desenclavizar a economia e se diversificar 

a estrutura produtiva, Angola pode reforçar e consolidar a sua posição 

de líder africano. 

 Angola é, ainda, a segunda maior economia da região petrolífera do 

Golfo da Guiné, com o peso político e geoestratégico daí adveniente.  
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 O país está em condições de começar a encarar como natural a sua 

posição-líder em África e organizar-se para se assumir como potência 

regional com uma enorme margem de progressão futura (economia 

não petrolífera, valorização dos recursos humanos, ciência, tecnologia 

e inovação, competitividade e produtividade, investimento directo 

estrangeiro). 

 Reivindicar a possibilidade de influenciar, em defesa dos interesses 

dos angolanos, os processos de integração económica (Nepad, União 

Africana, SADC). 

No entanto, existem algumas debilidades, as quais, se não minimizadas, 

diminuirão os impactos positivos da posição de liderança económica. A partir dum certo 

momento do processo de crescimento económico, o que Angola deverá ter para oferecer 

à sociedade e aos investidores privados é capital humano, transparência de métodos, 

procedimentos e comportamentos de governação (relacionados com uma burocracia 

competitiva, um combate consequente contra a corrupção e uma abertura à sociedade 

civil), muito melhor capital físico, capital científico (parques científicos e tecnológicos), 

mão-de-obra qualificada e poder de compra da população internacionalmente 

comparável (que passa pela implantação de mecanismos justos de acesso e de 

distribuição dos rendimentos e da riqueza). 

OUTROS INDICADORES PARA 2008 

 

PAÍSES 

Dívida 

externa 

(% do 

PIB) 

Abertura 

da 

economia 

(%) 

Taxa de 

desemprego 

(%) 

Taxa de 

literacia 

(%) 

Esperança 

de vida à 

nascença 

(anos) 

Taxa de 

pobreza 

(%) 

África do 

Sul 15,7 65,2 22,9 89,0 54 22,0 

Nigéria 5,7 59,7 3,9 60,1 48 34,1 

Egipto 19,9 45,5 8,7 66,4 70 16,7 

Argélia 3,2 70,5 13,8 72,6 72 22,6 

Marrocos 24,4 69,5 9,6 56,4 71 19,2 

Líbia n.d 80,1 n.d 88,4 74 n-d 
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Angola 21,3 102,9 -60 69,6 47 -61 

Quénia 21,7 52,9 9,8 86,5 54 46,6 

Camarões 12,1 37,2 7,5 75,9 51 39,9 

Costa 

Marfim 56,2 73,7 4,1 54,6 57 n.d 

Tanzânia 29,9 47,9 4,3 72,6 56 35,7 

Botswana 3,4 76,2 17,6 83,3 54 n.d 

Zâmbia 23,1 71,1 12,9 70,7 45 68,1 

Gabão 19,4 75,0 17,8 87,0 60 n.d 

RDC 118,2 69,0 34,7 66,6 48 71,3 

Namíbia n.d 84,6 21,9 88,2 61 n.d 

Maurícias 7,0 75,1 7,3 87,5 73 10,6 

Congo 65,6 111,0 14,7 n.d 54 42,3 

Chade 26,1 77,4 0,7 32,7 54 43,4 

Ruanda 15,4 30,5 0,6 70,3 50 56,9 

 FONTE: World Bank – World Development Report, 2010.  

           Na generalidade dos indicadores sociais, Angola posiciona-se atrás de quase 

todas as economias africanas seleccionadas, excepto a República Democrática do 

Congo: é o país onde se vive menos anos, com a segunda mais baixa taxa de literacia, 

uma taxa de pobreza só suplantada por dois países (RDC e Zâmbia) e a segunda taxa de 

desemprego mais alta da amostra.  

O papel da cooperação externa no desenvolvimento africano 

Ao reflectir-se sobre estes cinquenta anos das independências africanas da maior 

parte dos países e dos 35 anos de Angola não se pode fazê-lo sem uma referência 

expressa à influência do factor chinês em praticamente todos os países.  

Trata-se duma nova e recente realidade falhado que está o modelo de cooperação 

Europa-África e mais geralmente África-Ocidente, do qual praticamente nada de 

positivo resultou para as transformações estruturais de que a África precisava para se 

afirmar como um parceiro forte na cena económica e política internacional. O que a 

                                                             
60 O CEIC estima em 26,3% a taxa de desemprego para 2009. 
61 O CEIC estimou, para 2009, uma taxa de pobreza de 59,8%. 



42 
 

cooperação com os países europeus fez foi acentuar a dependência face às antigas 

metrópoles coloniais e salientar o papel exportador de matérias-primas de praticamente 

a totalidade das economias africanas (a excepção sul-africana não chega a sê-lo porque 

a sua industrialização aconteceu bem antes de se iniciarem os processos de 

independência politica de África. 

  Nos últimos anos, tem-se destacado como factor de favorecimento do 

crescimento económico africano as exportações africanas para a China, em 90% dos 

casos de produtos de base e matérias-primas, sem grande valor agregado interno. Ainda 

assim, as exportações africanas para a China são geradoras de algum emprego.  

O comércio China-África tem crescido enormemente. Mas tem-se, como 

contraponto negativo, as importações africanas da China. Em 2008, as exportações 

chinesas para África ascenderam a cerca de 76 mil milhões de dólares, um crescimento, 

em moeda corrente, de 245% relativamente a 2006 (22 mil milhões de dólares) e de 

306,4% com relação a 2005 (o valor das exportações foi de 18,7 mil milhões de 

dólares)62.  

São estas exportações que constituem um evidente risco para as economias 

africanas em termos de emprego, desenvolvimento do empreendedorismo local e 

aprofundamento das relações agricultura-indústria, tão fundamentais para o 

adensamento da malha produtiva e a integração económica africana. Claro que podem, 

do mesmo modo, ser encaradas como uma oportunidade à implantação de outras 

actividades económicas nos países africanos, no entanto, sempre condicionadas pelas 

fraquezas institucionais, falta de capacidade empresarial, subdesenvolvimento do capital 

humano, inexistência de capital de conhecimento e dependência de capital financeiro. 

Os fluxos financeiros para África têm sido acelerados pela participação da 

China. Na verdade, a China, através da FOCAC (Fórum para a Cooperação África-

China) só não está presente na Guiné-Bissau (que tem relações diplomáticas com 

Taiwan), na Somália (o actual desastre político e militar africano afasta tudo e todos) e 

no Sara Ocidental (devido ao conflito com Marrocos). Nos restantes países a presença 

chinesa acontece, com gradações diferentes63: 

                                                             
62 Comércio externo chinês com África (exportações mais importações): 2004 – 29,5 mil milhões de 
dólares; 2005 – 39,7 mil milhões de dólares; 2006 – 50 mil milhões de dólares. 
63 The Africa Report, January-March, 2008. 
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 forte implantação: Angola, Chade, Congo, Sudão, Gabão, Guiné-

Equatorial, Nigéria, Benin, África do Sul, Zâmbia, Zimbabwe, 

Mauritânia, Costa do Marfim e Malawi; 

 média implantação: Líbia, Egipto, Marrocos, Mali, Guiné-Conacry, 

Quénia, República Democrática do Congo, Etiópia, Madagáscar, 

Maurícias, Suazilândia, Libéria, Gana, Togo, Camarões, Burkina-

Faso e Moçambique. 

 fraca implantação: Argélia, Níger, Senegal, Botswana, República 

Centro-Africana, Lesoto, Gâmbia, Tunísia e Serra Leoa.  

Para além das relações estritamente comerciais entre estes dois blocos mundiais, 

os chineses estão em África com investimentos pesados em diferentes sectores de 

actividade económica. Vejamos: 

(a) na Argélia, as empresas chinesas CITIC e CRCC estão envolvidas na 

construção de uma auto-estrada transversal de mais de 500 

quilómetros, com um custo de mais de 450 milhões de dólares; 

(b) na Nigéria, a CNOOC adquiriu 45% do bloco petrolífero de Akpo 

por 2,5 mil milhões de dólares e a Petrochina comprou 30000 barris 

de petróleo/dia por 800 milhões de dólares; a China vai construir a 

refinaria de Kaduna por 2 mil milhões de dólares e está envolvida 

em diferentes estaleiros de construção civil num montante acima dos 

300 milhões de dólares; 

(c) no Gabão, um projecto de exploração de 3 mil milhões de dólares 

(Sinosteel) e prospecção de manganês; 

(d) em Angola, a Sonangol Sinopec International (SSI) detém 

participações em diferentes blocos petrolíferos, com reservas 

avaliadas em mais de 3,2 mil milhões de barris e os empréstimos 

chineses para a reabilitação de infraestruturas ascendem, 

actualmente, a mais de 4,5 mil milhões de dólares64; 

                                                             
64 As relações financeiras entre a China e Angola não são transparentes em diferentes segmentos: qual, 
efectivamente, o montante actual de empréstimos? Em que projectos são utilizados e por quem estes 
fundos são geridos? Qual o verdadeiro custo das obras públicas executadas pelas empresas chinesas, 
normalmente com um coeficiente elevado de baixa qualidade? Há quem sustente (por exemplo os estudos 
da Chattan House de Londres) que o nível de endividamento face à China está nos 12 mil milhões de 
dólares, sendo, no entanto, público apenas um valor de 4-5 mil milhões de dólares. 
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(e) no Sudão, a Sinopec e a CNPC são accionistas da Petrodar (250000 

mil barris/dia) e esta última empresa chinesa detém 40% GNPOC 

nacional (300000 barris/dia), havendo, ainda, o envolvimento chinês 

na construção de oleodutos e de centrais eléctricas;  

(f) na Zâmbia, os chineses estão no projecto hidroeléctrico de Kafue, no 

cobre, com investimentos anunciados de 800 milhões de dólares; 

(g) no Zimbabwe – a economia africana que mais decresce actualmente 

– os chineses estão em vários projectos de construção de centrais 

eléctricas a troco de títulos de exploração de diferentes minérios, 

num montante de mais de mil milhões de dólares; 

(h) na África do Sul, a China – além do intenso comércio com este país 

e da enorme comunidade chinesa que aqui marca presença há alguns 

anos – prepara-se para “invadir” os terrenos da exploração mineira. 

A penetração da China em África constitui, para todos os efeitos, uma autêntica 

onda de choque na economia mundial. Por isso, se começa a questionar se o esperado 

confronto com os Estados Unidos não terá a África como grande cenário. As iniciativas 

ocidentais em favor de África multiplicaram-se nos últimos anos, receando-se que os 

Estados Unidos e, particularmente, a Europa acabem por ver reduzida a sua tradicional 

margem de actuação no continente. Desde os Acordos de Cotonou – que aparentemente 

não têm trazido grandes benefícios às economias africanas – passando pela iniciativa de 

Tony Blair para ajuda a África, pelo AGOA americano, pela proposta dos Ministros das 

Finanças do G-7 de ajudas financeiras substantivas aos governos africanos não 

corruptos e acabando no “Desafio do Milénio” – um envelope financeiro com o qual os 

Estados Unidos têm estado a ajudar alguns países africanos a sair da pobreza – o 

ocidente capitalista desenvolvido está, deveras, preocupado com o “factor chinês” em 

África, receando o que Mário Murteira chama de “desocidentalização do crescimento 

económico”65. 

Os americanos continuam presos a alguns princípios políticos de transparência 

que os leva a não fazer negócios com países onde a corrupção e a má governação 

preponderam e o colete-de-forças em que se meteram no Afeganistão e, sobretudo, no 

Iraque impede-os de responder, “olho por olho, dente por dente”, às ofertas financeiras 

                                                             
65 Mário Murteira – A Globalização, Quimera, 2003, páginas 105/124. 
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do gigante asiático, as quais, ainda por cima, não apresentam condicionalidades 

políticas, porque a China também tem uma estratégia de dominação política mundial. A 

ultra-conservadora Heritage Foundation, de inspiração ultra-liberal, reconhece que a 

China há muito trocou o discurso ideológico anti-imperialista do tempo da Guerra Fria 

por posições pragmáticas. 

No entanto, acreditando os americanos que a China precisará do extenso 

mercado do seu País – a maior economia do mundo – para escoar boa parte dos seus 

produtos, de modo a sustentar o seu intenso crescimento económico, então talvez 

venham a acordar numa coabitação pacífica em África, tal como aconteceu com os 

soviéticos nos idos anos 70 e 80.  

A questão central que se coloca, numa perspectiva estratégica é: será que daqui a 

30 anos ainda se estará preocupado com a invasão chinesa ou a economia da China 

estará de tal modo integrada no sistema económico mundial que a inquietação principal 

será sobre a sua saúde, podendo, então, afirmar-se que nada poderá ser feito sem a 

China e muito menos contra a China. Daí o consenso quanto à importância estratégica 

da cooperação com o grande gigante asiático. 

O que pode a China fazer, no contexto do seu relacionamento estratégico com 

África? A resposta a esta questão é difícil, devido à falta de informação concreta quanto 

aos interesses estratégicos da China em África e em algumas das suas economias mais 

din âmicas, como Angola.  

Mas existem outras indeterminações, nomeadamente:  

 O crescimento económico da China, com a intensidade que se 

conhece, durará mais quantos anos? Sublinhe-se que tem sido graças a 

esse impressionante crescimento que o país tem conseguido acumular 

reservas em meios de pagamento sobre o exterior e, 

consequentemente, tornar-se o maior credor dos Estados Unidos da 

América – ainda a maior economia do mundo – e canalizar os 

conhecidos montantes de dinheiro para a África subsariana. Quais têm 

sido as verdadeiras fontes do crescimento económico chinês e que tipo 

de fraquezas podem emergir, a qualquer momento, a ponto de fazerem 
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perigar os compromissos estratégicos com o crescimento económico 

de África? 

 Do ponto de vista político, as preocupações colocam-se no processo 

de democratização do maior país do mundo em termos populacionais. 

Sabe-se que até ao momento tem sido possível conciliar capitalismo e 

modernização económica com um sistema político fechado e de fraca 

representatividade democrática. Mesmo do ponto de vista da China 

há-de chegar o momento em que os limites da consistência entre a 

política e a economia sejam ultrapassados e que o crescimento 

económico seja comprometido.  

 O terceiro aspecto relaciona-se com o que a China representa ou possa 

vir a representar para África: uma oportunidade ou uma ameaça? A 

curto prazo, este país asiático tem apoiado a reconstrução económica e 

o crescimento económico angolano, por diversas formas: linhas de 

crédito, investimentos directos, parcerias comerciais e financeiras, etc. 

As capacidades competitivas da China são conhecidas 

internacionalmente, conseguindo desbaratar sectores tradicionais de 

actividade na Europa, como os têxteis, as confecções, o calçado, etc., 

o mesmo podendo acontecer com as fracas estruturas empresariais 

africanas. Deste ponto de vista, duma concorrência, de certo modo, 

desleal, a China é uma ameaça para o desenvolvimento económico do 

nosso país. Porém, é fundamental que os africanos tenham destas 

matérias da competitividade uma visão estratégica e estrutural, 

alicerçada nas vantagens comparativas de cada  país e numa maior 

qualificação do factor humano. 

 Finalmente, a China é um parceiro seguro da África ou, pelo contrário, 

um rival, não só na cena comercial internacional, como mesmo dentro 

do próprio continente? Esta é uma matéria de fundo, na medida em 

que, para um segmento importante da classe política africana, a China 

deve ser considerada como um parceiro desinteressado, não impondo 

condicionalidades aos empréstimos outorgados e podendo, mesmo, 

ajudar, as pretensões políticas de alguns países (entre os quais Angola) 

em África e na cena internacional. As justificações deste desinteresse 

chinês passam pelas condições excelentes oferecidas pelas suas linhas 
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de crédito e pelo seu envolvimento nos grandes e médios projectos de 

reabilitação/construção de infraestruturas – um dos grandes défices da 

economia continental – os quais irão beneficiar as empresas privadas 

africanas. No entanto, existe uma faixa do empresariado africano que 

não está totalmente convencida da ingenuidade comercial e económica 

dos chineses, porquanto, em muitas áreas, as firmas chinesas têm tido 

uma postura fortemente competitiva, relegando para plano secundário 

contratos ou compromissos firmados quanto a uma atitude mais 

cooperante e de parceria66.  

 Do ponto de vista político podem existir riscos nesta cooperação 

económica com a China, a terceira maior economia do mundo em 

valor absoluto do seu PIB. Até que ponto a China não pode estar a 

preparar um novo colonialismo em África, com pés de veludo e as 

mãos repletas de dinheiro? Um novo colonialismo de características 

próprias: consentido e desejado pelos países africanos (como arma 

para quebrar a hegemonia ocidental e de vingança pelos 500 anos de 

exploração ocidental? Ver, a este propósito, a discutível abordagem de 

Manuel Correia de Barros sobre o papel dos financiamentos e das 

relações comerciais China-África)67, respeitador dos valores culturais 

locais, que não interfere com a sua história e que não questiona a 

doutrina e a ideologia dos seus modelos de organização política e 

económica. Tratar-se-á, portanto e tão-somente, de um domínio pela 

via dos financiamentos contra uma garantia de acesso às fontes de 

matérias-primas e produtos de base de que tanto precisa. Não se pode, 

no entanto, esquecer que a China já foi um poderoso império, 

exercendo, actualmente, um certo poder colonial sobre territórios que 

pretendem a sua autonomia política e cultural. Será que nos princípios 

que regem a cooperação da China em África não se descortinam 

laivos de dominação, atendendo ao facto de ser superpotência 

económica e militar (nuclear)? A não contratação, em abundância, de 

                                                             
66 De resto, a ameaça da China, representada pelos aspectos anteriores, preocupa, também, as economias 
mais avançadas. Ver C. Fred Bergsten e outros em China – What The World Needs to Know About The 
Emerging Superpower, Center for Strategic and International Studies, 2006. 
67 Manuel Correia de Barros, China: A Arma de África para quebrar a hegemonia ocidental, Universidade 
Católica de Angola, Conferência Internacional sobre as Relações África-China, Março de 2009. 
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mão-de-obra local nos países onde as empresas chinesas executam as 

obras financiadas pelo todo-poderoso Exim Bank, só é devido à sua 

falta de qualificação ou, também, resultam da prática duma relação? 

 

A China tem uma política africana simples: quer matérias-primas e produtos de 

base, paga bem e é-lhe indiferente a moralidade política dos regimes com quem 

estabelece relações. O crescimento do poder económico e financeiro da China é, 

aparentemente, imparável – pelo menos nas próximas décadas (a China passou a ser a 

economia que mais exporta no mundo, tendo destronado a Alemanha) – embora alguns 

analistas considerem que esta bolha possa explodir a qualquer momento e pôr em causa 

o próprio crescimento económico do país. No mundo multipolar o pólo chinês vai ser 

cada vez mais forte e o pólo europeu irá perdendo força. 

Há quem sustente que a estratégia de cooperação China-África não é, nem 

melhor, nem pior do que a levada a efeito pela Europa. Ela é simplesmente diferente, 

assente numa realpolitik de defesa de interesses mútuos. 

Valem as referências e reflexões anteriores para fazer sobressair que os 

próximos 50 anos em África poderão ser diferentes deste meio século que agora se 

comemora, e muito do que se vier a registar vai ter, indubitavelmente, a marca da 

China.  

No entanto, a força principal do crescimento económico africano tem de vir de 

dentro do continente e de cada um dos seus países, devendo a experiência adquirida 

servir de lição e de estímulo para novas estratégias de desenvolvimento que ajudem a 

colocar a fasquia da variação anual do PIB acima dos 7,5%68, considerada essencial 

para a redução sustentada da pobreza e a diversificação da sua estrutura produtiva.  

 

 
  

                                                             
68 O World Economic Outlook de Outubro de 2010 do Fundo Monetário Internacional prevê uma taxa 
média anual de crescimento do PIB da África subsariana até 2015 de apenas 5,5%. 
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50 ANOS DE INDEPENDÊNCIA: TOGO - Carlos M. Lopes  
(CEA – ISCTE-IUL) 

Introdução 

Cumprido meio século de independência para o Togo, como para mais 16 outros 

países africanos, que balanço é possível fazer? Neste artigo, tendo como base a análise 

do percurso, em termos políticos, económicos e sociais, do Togo, procuram-se 

identificar algumas das tendências mais expressivas que caracterizam a sua evolução, 

semelhantes às que se constatam para os outros países ou específicas, porque relativas a 

um contexto concreto.  

Golpes de Estado (entre 1952 e 2010, registaram-se na África sessenta e sete 

golpes de Estado), revisões constitucionais como forma de perpetuação no poder 

(Argélia, Camarões, Níger, para citar apenas algumas das mais recentes), autoritarismo, 

Estado ao serviço de interesses de grupos privilegiados, corrupção, economias 

endividadas, desestruturadas, dependentes e marginalmente inseridas na economia 

global, acentuada desigualdade e pobreza são alguns dos problemas transversais à 

maioria dos países que ascenderam à independência em 1960 (Meredith, M., 2005).   

A generalidade destes traços evolutivos surge na análise de africanistas diversos, 

especialistas em diferentes áreas disciplinares. 

O camaronês Achille Mbembe, especialista em história e ciência política, 

defende no livro “Sortir de la grande nuit. Essai sur l'Afrique décolonisée” que a 

descolonização é um processo por alcançar, “fictício” como a democratização, e que a 

desigualdade e a estrutura de exploração permanecem intactas no continente africano. 

Para Achille Mbembe, “a luta pela democracia está longe de ser ganha” no continente, 

onde “a corrupção eleitoral e as sucessões de pai para filho se multiplicam”. 

Immanuel Wallerstein, o reputado sociólogo e historiador americano, num 

comentário aos resultados dos países africanos, intitulado África 2057 (comentário 208, 

1/5/2007, http://fbc.binghamton.edu/208pr.htm), realça que, “em 2007, a política 

geral e a situação económica da África não corresponde de forma alguma às esperanças 

e expectativas de 1957. Aqui e ali, pode-se apontar para pequenas melhorias 

económicas. Mas, em geral, as estatísticas mostram que a África teve a mais fraca 

performance de todos os continentes. E aqui e ali pode-se apontar para algum 
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entusiasmo redobrado na cena política. Mas, acima de tudo, a maioria dos estados está 

nas mãos de políticos corruptos que não toleram qualquer oposição de mais peso aos 

seus regimes, e que nada fazem para melhorar o destino dos seus povos”.  

O economista angolano M. Ennes Ferreira num artigo publicado no semanário 

Expresso  - “E 50 anos depois...”, 31/12/2009 - sublinha que o neo-colonialismo e 

globalização deverão constituir eixos de análise de um debate que deverá também 

incluir outros traços evolutivos, nomeadamente o autoritarismo, as economias rendeiras, 

a corrupção, as pressões e interesses externos, os conflitos militares, a persistência da 

pobreza, entre outros. O investigador sustenta que a África actual é distinta da do início 

da década de 60, sendo inquestionáveis os avanços registados. Considerando que muito 

há ainda a fazer nos domínios político e cívico, identifica como crucial e urgente acabar 

com a extroversão dependente das matérias-primas da maioria das economias africanas. 

Panorâmica 

Tendo ascendido à independência há 50 anos, o Togo integra o grupo dos países 

menos avançados ou desenvolvidos, de acordo com os indicadores das organizações 

internacionais (WorldBank, UNDP). Inserido na Comunidade Económica dos Estados 

da África Ocidental (Economic Community of West African States, ECOWAS; 

Comunautée Economique des États de l’Afrique Ocidentale, CEDEAO), criada em 

1975 com o objectivo de promover o comércio regional, a cooperação e o 

desenvolvimento na região e desde 1994 membro da União Económica e Monetária do 

Oeste Africano (UEMOA), organização de integração regional criada por sete países da 

África Ocidental que têm em comum uma moeda única, o Franco CFA, o país vive 

essencialmente da agricultura, cujos principais produtos são o algodão, o café, o cacau e 

a cana-de-açúcar, sendo um importante centro de comércio regional graças ao porto de 

sua capital, Lomé. Os fosfatos constituem o principal recurso mineral do país.Com uma 

população estimada em 6,618,613 e 440 $USD de rendimento per capita, uma esperança 

média de vida de 63 anos e uma taxa de literacia da população maior de 15 anos fixada 

em 65% (WB, ADI, 2009), o país surge posicionado em 139º com um IDH de 0,428 

integrando a lista de países de baixo rendimento humano do PNUD (UNDP, HDR, 

2010). Cerca de 61, 7% da população vive abaixo da linha de pobreza (ADB, 2009), 

com maior incidência nas áreas rurais. A situação é agravada pela desnutrição das 
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populações, sendo a população pobre discriminada negativamente no acesso à educação, 

saúde, electricidade e água potável. 

As duas principais fontes de riqueza do país são o algodão e os fosfatos. A 

economia togolesa confronta-se com insuficiências ao nível da gestão, enfrentando 

dificuldades como a obsolescência do aparelho produtivo e dificuldades de 

abastecimento em matéria de energia. O clima institucional e jurídico que envolve a 

realização de negócios é pouco transparente e desadequado à emergência de um sector 

privado forte e tem sido desactractivo para o investimento estrangeiro, favorecendo a 

generalização de práticas informais (ADB, 2009). Na classificação Doing Business 

2010 o país surge posicionado na 156ª posição entre 178 países. 

Em termos conjunturais, com uma taxa de crescimento de 2,2%, o produto 

interno real bruto do Togo (PIB) começou uma ligeira recuperação em 2009, que deverá 

continuar em 2010 e 2011 com taxas de crescimento de 2,5% e 3,6% respectivamente. 

A inflação abrandou consideravelmente em 2009 com uma taxa de 1,9% no ano, contra 

8,7% em 2008, principalmente devido a uma queda nos preços do petróleo e dos 

alimentos e graças à abundante produção agrícola do país (African Economic Outlook 

2010 - OCDE). 

O crescimento da economia em 2009 reflecte um forte desempenho no sector 

agrícola, que beneficiou do bom tempo e da ajuda do governo, principalmente na forma 

de subsídios para fertilizantes, apesar dos problemas verificados no sector dos fosfatos, 

na produção de algodão e dos impactos negativos na exportação de serviços de 

transporte através do porto de Lomé, bem como dos efeitos da crise financeira e 

económica internacional (African Economic Outlook 2010 - OCDE). 

O país tem em curso reformas estruturais no quadro do programa aprovado pelo 

Fundo Monetário Internacional (FMI), em Abril de 2008. A reestruturação das finanças 

públicas e do sector financeiro, um plano de regularização da dívida interna, bem como 

a normalização das suas relações com a comunidade de doadores foram algumas das 

iniciativas desencadeadas, a que se acrescenta a aprovação de um programa de Redução 

da Pobreza (PRSP-C) em Junho de 2009 (ADB, 2009).  
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Indicadores de Desenvolvimento Humano 

Os dados mais recentes sobre a situação social no Togo datam do QUIBB 2006, 

sobre indicadores básicos de bem-estar. Essa pesquisa estimou que 61,7% da população 

vive abaixo da linha da pobreza, cerca de 3,24 milhões de pessoas espalhadas por 535 

486 famílias. A taxa de pobreza é muito elevada nas zonas rurais, onde três em cada 

quatro famílias são pobres, em comparação com duas das cinco em áreas urbanas 

(ADB, 2009). Geograficamente, os pobres estão distribuídos da seguinte forma: quase 

metade (44,6%) vive nas regiões marítimas e planaltos onde as taxas de pobreza, de 

69,4% e 56,2%, respectivamente, são mais baixas em comparação com outras regiões. 

Estes números são anteriores aos choques externos e internos, como o aumento do custo 

dos produtos alimentares e as inundações que afectaram o país em 2008.  

O PIB per capita cresceu entre 2001 e 2008 de 679 para 922 $USD (African 

Economic Outlook 2010 - OCDE), registos bastante inferiores ao da média dos países 

da África Ocidental (1081 em 2001 e 1673 em 2008) e ao da média do continente 

africano (1871 em 2001 e 2732 em 2008). 

Fonte: elaborado a partir dos dados disponíveis em African Economic Outlook 2010 - OECD  

A percentagem da despesa do orçamento atribuída ao sector social continua a 

não ser uma prioridade: em 2009, o sector da Saúde absorveu 3,3% do PIB, cabendo ao 

sector da educação 5% (African Economic Outlook 2010 - OCDE).  
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O Togo apresenta indicadores na educação superiores ao nível médio africano. A 

frequência escolar entre 6 a 11 anos de idade é relativamente forte no Togo, e a taxa de 

escolarização líquida situava-se nos 74,6% em 2006 (ADB, 2009). No entanto o sistema 

educativo apresenta um nível elevado de abandono e de repetência. A taxa de 

alfabetização entre pessoas com mais de 15 anos (56,9% em 2006) esconde uma grande 

disparidade entre homens e mulheres (70,3% e 44,4% respectivamente).  

Embora os serviços de saúde estejam bem distribuídos geograficamente (62,5% 

da população vive a menos de 2,5 km de uma unidade de saúde), o sector enfrenta a 

falta de recursos humanos e uso escasso dos serviços disponíveis (ADB, 2009). Apesar 

da boa acessibilidade geográfica, a utilização efectiva dos serviços públicos de saúde 

diminuiu consideravelmente (o percentual da população que utiliza os centros de saúde 

oscila entre 25% e 29%). A contínua degradação das infra-estruturas e equipamentos, a 

falta e desmotivação do pessoal, a baixa qualidade dos cuidados, o custo relativamente 

elevado de serviços, e a concorrência do sector privado explicam o desinteresse 

enfrentado pelos serviços públicos de saúde (ADB, 2009).  

A situação no que se refere a água potável e ao sistema sanitário é crítica. Os 

dados do MICS 2006 revelam que 57.1% da população togolesa recorre a fontes de 

água potável melhoradas e que apenas 31.7% tem acesso a facilidades sanitárias (ADB, 

2009).  . 

A prevalência do HIV / SIDA foi estimada em 3,2% em Setembro de 2008. O 

percentual de novas infecções pelo HIV recuou de 3,4% em 2006 para 2,8% em 2008, 

especialmente na faixa etária de 15 a 24. Desde Novembro de 2008, as autoridades do 

Togo instituíram o tratamento anti-retroviral gratuito (ADB, 2009).  

As mulheres constituem a maioria da população togolesa (53,7%) e estão 

fortemente representadas no pequeno comércio e nas actividades informais. Constituem, 

no entanto, um grupo social muito vulnerável e exposto a situações de pobreza extrema. 

A discriminação de género revela-se no menor acesso das mulheres à educação ou na 

sua reduzida participação nos níveis mais elevados de decisão política económica 

(ADB, 2009).   
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Contexto Politico e Governação 

Em 1922, a Liga das Nações dividiu o Togo entre o Reino Unido e a França. Em 

1946 o território do Togo foi colocado sob custódia das Nações Unidas. Dez anos 

depois, o território ocupado pelos britânicos foi incorporado ao território da Costa do 

Ouro (actual Gana), enquanto os territórios franceses se transformaram na República 

Autónoma de Togo. Em 1958, um referendo permitiu ao Togo aceder à autonomia 

política. O Togo tornou-se independente no dia 27 de Abril de 1960 e obteve 

representação na ONU em Setembro do mesmo ano, tendo continuado a manter estreitas 

relações económicas com a França (www.ecowas.int). 

Durante a década de 1960, instabilidade política e golpes de estado culminaram 

em 1967 com a ascensão dos militares ao poder. Uma nova constituição foi adoptada 

em 1979 e foi proclamada a terceira república togolesa (ADB, 2009). Em 1982, o 

encerramento de fronteiras decretado pelo Gana para conter o contrabando resultou em 

conflitos entre os dois países. Em 1985, o regime militar iniciou um processo de 

liberalização que culminou na eleição de Joseph Koffigoh, um civil, para o cargo de 

primeiro-ministro. A constituição aprovada por referendo em 1992, transformou o Togo 

numa república multipartidária, presidencialista, com um presidente como chefe de 

estado e um primeiro-ministro como chefe de governo, sendo o poder legislativo 

exercido pela Assembleia Nacional. O processo de transição para a democracia 

concorreu para o agravamento de uma prolongada crise económica e social que 

culminou na greve geral de 1992-1993 que paralisou o país e levou ao colapso do tecido 

social e económico, situação agravada pela drástica queda no financiamento externo 

após a suspensão da cooperação entre o país e a maioria dos seus parceiros de 

desenvolvimento (ADB, 2009).  

A morte de Gnassingbe Eyadema a 5 de Fevereiro de 2005 foi imediatamente 

seguida pela suspensão da Constituição pelo Exército e pela nomeação do filho do 

falecido presidente. Faure Gnassingbé, tornou-se Presidente em Abril de 2005, após um 

processo eleitoral conturbado. Um governo de união nacional foi formado na sequência 

de acordos entre os diversos grupos políticos do país e conduziu a eleições legislativas 

antecipadas em Outubro de 2007, que possibilitaram a normalização política e a criação 

de um clima de paz social, bem como a regularização das relações entre o Togo e os 

parceiros internacionais (Clube de Paris, União Europeia, FMI, Banco Mundial e 
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Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). Em 4 de Março de 2010, Faure 

Gnassingbé, foi reeleito com 60,92% dos votos, tendo o seu principal adversário, Jean-

Pierre Fabre, denunciado imediatamente os resultados eleitorais (African Economic 

Outlook 2010 - OCDE).  

A Constituição, que data de 14 de Outubro de 1992 e que foi revista em 31 de 

Dezembro de 2002, rege o funcionamento das instituições (www.ecowas.int). 

O Presidente da República, eleito por sufrágio universal, nomeia o Primeiro-

Ministro no seio da maioria parlamentar. O parlamento do Togo da IV República, 

designado Assembleia Nacional, dispõe de 81 assentos. Em caso de vacatura de poder 

por motivos de saúde e/ou por incapacidade do exercício do poder pelo Presidente, cabe 

ao Presidente da Assembleia Nacional dirigir o período de transição de 90 dias até 

realização de novas eleições presidenciais. O país dispõe de um grande número de 

partidos políticos que animam a vida pública togolesa. Entre eles constam os grandes 

partidos tais como o Reagrupamento do Povo Togolês (RPT no poder), a União das 

Forças de Mudança (UFC na oposição) e o Comité de Acção para a Renovação (CAR), 

bem como numerosos partidos satélites (www.ecowas.int). 

Apesar de ter readquirido algum respeito da comunidade internacional com as 

reformas implementadas a partir de 2005, o Togo apresenta ainda um significativo 

défice de governação, como resultado da fragilidade dos partidos políticos, das 

instituições e das organizações da sociedade civil (African Economic Outlook 2010 - 

OCDE). 

A crise socioeconómica foi facilitada por práticas de gestão danosa do erário 

público do Togo. A análise e reestruturação dos mecanismos de Gestão da Despesa 

Pública e Responsabilidade Financeira (PEMFAR), realizada em Junho de 2006, com a 

participação activa do BAD, apontou várias lacunas no quadro institucional, no sistema 

de contabilidade pública e de controlo das despesas. A avaliação do PEMFAR em 

Junho de 2008 com a participação do BAD, revelou que a disciplina orçamental tem 

sido reforçada e a utilização de procedimentos de despesas excepcionais tem sido 

significativamente reduzida (ADB, 2009).  

Na área das aquisições públicas, o Governo adoptou, em Abril de 2008, as 

conclusões e recomendações do Country Procurement Assessment Report (CPAR) 
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elaborado em 2003, no sentido de tomar medidas para harmonizar o Código Nacional 

de contratos públicos com as orientações da UEMOA, tendo em conta as normas 

internacionais estabelecidas pela OCDE/CAD (ADB, 2009).  

Em 2010, o Índice de Percepção da Corrupção, da Transparência Internacional, 

situava o Togo na 134ª posição entre 178 países, com um score de 2,4 (numa escala de 0 

a 10 que hierarquiza, nos graus mais reduzidos da escala, os países onde a corrupção é 

mais expressiva). 

Para melhorar o Clima de Negócios e Competitividade o Governo lançou 

medidas para a sua melhoria e revitalização do sector privado. O código do trabalho foi 

revisto e o código de investimentos simplificado. Foram implementadas reformas ao 

nível das administrações fiscal e aduaneira para reduzir as fraudes e reduzir a evasão 

fiscal (ADB, 2009).  
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Em 2009 a publicação Doing Business, do Banco Mundial, apresentava, entre 

outros, os seguintes indicadores para o Togo: 

Indicadores Doing Business  2009 

Tempo requerido para concretizar um 
contrato (dias) 

588 

Número de procedimentos para realizar um 
contrato 

41 

Tempo requerido para registar uma 
propriedade (dias) 

295 

Número de procedimentos para registar uma 
propriedade 

5 

Tempo requerido para iniciar um negócio 
(dias) 

75 

Número de procedimentos para iniciar um 
negócio 

7 

Fonte: Doing Business 2009, World Bank 

O quadro jurídico, que ainda não é adequado para as empresas, e a enorme 

divida interna acumulada pelo Estado a empresas e bancos continuam a constituir um 

importante estrangulamento. O impacto das reformas ainda não é perceptível, mas 

existe vontade política: o Governo pretende alterar a lei que rege a zona de livre 

comércio, para dar-lhe um novo impulso. (African Economic Outlook 2010 - OCDE).  

Economia: caracterização e evolução 

No Togo, a agricultura é a principal actividade, abrangendo 50% da população 

activa e representando aproximadamente 30% das exportações do país. O sector do 

algodão é o principal impulsionador da agricultura togolesa, ainda que seja sub-

mecanizado e que seja muito dependente da imprevisibilidade das condições climáticas. 

Para além do algodão, o cacau e o café são as outras culturas de rendimento do país 

enquanto a mandioca, inhame, milho, milheto e o sorgo são as culturas de subsistência 

mais importantes (ADB, 2009). 
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Fonte: elaborado a partir dos dados disponíveis em African Economic Outlook 2010 - OECD  

O desenvolvimento industrial está limitado à dimensão reduzida do mercado 

interno. Enquanto a agricultura representava 43,9% do PIB em 2008, o sector 

secundário (indústrias extractivas, indústrias transformadoras e construção) foi 

responsável por apenas 13,8% (African Economic Outlook 2010 - OCDE). Fosfatos, 

cimento e clínquer continuam a ser os principais produtos minerais e as principais 

exportações do sector (ADB, 2009). Apesar da diminuição considerável das 

exportações, o governo conseguiu angariar novos investidores para a retoma da 

actividade. Os grandes clientes são os Estados Unidos, o Canadá, o México e os novos 

gigantes asiáticos 

A delapidação dos equipamentos da SNPT empresa nacional de fosfato, levou a 

um declínio constante da produção de fosfato que contribuiu para travar o 

desenvolvimento do sector secundário. A reestruturação do sector do fosfato é essencial 

para a economia do Togo, que possui grandes reservas estimadas em 84 milhões de 

toneladas de minério não consolidadas e cerca de 3 bilhões de toneladas de carbonato 

fosfato (African Economic Outlook 2010 - OCDE).  

O sector terciário é o segundo mais importante na economia do Togo, 

respondendo por 35% do PIB em 2008. Para tal contribui a sua posição geográfica e o 

seu porto de águas profundas que permitem beneficiar do desenvolvimento do comércio 

(10% do PIB) e serviços de transporte (5,6% do PIB) nomeadamente com países 
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vizinhos, como o Níger, Burkina Faso e Mali (African Economic Outlook 2010 - 

OCDE).  

Depois da agricultura, o comércio é a principal actividade económica do Togo. 

O porto de águas profundas de Lomé é uma placa giratória que serve os países vizinhos 

do interior como o Mali, Burkina Faso e Níger e que alimenta fluxos significativos de 

reexportações (ADB, 2009).  

A economia do Togo é pouco diversificada e muito dependente do rendimento 

do algodão e fosfatos, sendo total a dependência de fontes estrangeiras de energia que 

tornam o país muito vulnerável aos choques exógenos.  

O perfil das principais exportações do país refere-se a produtos agrícolas com 

um reduzido grau de processamento e aos fosfatos. Em 2009 as principais exportações 

de produtos transaccionáveis foram as reexportações de álcool, cigarros, perfumes e 

automóveis usados para os países vizinhos, o algodão, os fosfatos, o café e o cacau, 

sendo os principais destinos das exportações: Alemanha 17.57%, Gana 12.74%, 

Burkina Faso 11.02%, Índia 10.22%, Bélgica 7.1%, Benin 6.92%, Holanda 5.94%, Mali 

4.41%; No que se refere às importações, os principais itens em 2009 foram a maquinaria 

e equipamentos, produtos alimentares e produtos petrolíferos, sendo os países de 

origem: China 36.58%, França 8.64%, Holanda 6.76%, Índia 5.06%, USA 4.4% 

(ECOWAS NATIONAL ACCOUNTS, ECOSTAT, www.ecowas.int). 

O peso do comércio externo na economia togolesa é um outro indicador de 

extroversão e vulnerabilidade: 

Peso do Comércio Externo na economia Togolesa, 2001 e 2008 

 

TOGO 

Percentagem do PIB  

(preços correntes) 

2001 2008 

Exportações 32,2 30,8 

Importações -48,5 -48,1 

Fonte: elaborado a partir dos dados disponíveis em African Economic Outlook 2010 - OECD  
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A análise num período mais longo, entre 1996 e 2008, das regiões/países de 

destino das exportações togolesas e das regiões/países de origem das importações revela 

algumas tendências interessantes (ECOWAS NATIONAL ACCOUNTS, ECOSTAT, 

www.ecowas.int) : o declínio da América (absorvia, em 1996, 26,46% do total das 

exportações do Togo enquanto em 2008 era destino de apenas 1,95%) e da Europa 

(21,70% das exportações em 1996 contra 5,20% em 2008) como regiões de destinos das 

exportações togolesas, em paralelo com uma redução, ainda que menos significativa da 

região asiática (33,33% das exportações em 1996 contra 16,17% em 2008) e o aumento 

consecutivo do peso relativo do continente africano como destino para as exportações 

togolesas e, muito particularmente do agrupamento regional da África Ocidental de que 

o Togo é também membro (7,89% das exportações em 1996 contra 59,96% em 2008).  

TOGO – Regiões e Países de destino das exportações, 1996-2008 (%) 

 

Fonte:  ECOWAS NATIONAL ACCOUNTS, ECOSTAT, www.ecowas.int 

Em relação às importações (ECOWAS NATIONAL ACCOUNTS, ECOSTAT, 

www.ecowas.int), a Europa continua a ser a principal região de origem das importações 

do Togo, pontificando o espaço económico e comercial da União Europeia (54,18% do 

total das em 1996 contra 42,73% em 2008). A Ásia (11,65% das importações em 1996 

contra 26,40% em 2008) ultrapassou o continente africano (21,90% das importações em 

1996 contra 17,04% em 2008), sendo actualmente a segunda região de origem das 

importações do país enquanto a América tem registado variações positivas e negativas 

que não alteram significativamente o seu peso relativo (8,710% das exportações em 

1996 contra 7,67% em 2008). 
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TOGO – Regiões e Países de origem das importações, 1996-2008 (%) 

  

 
Fonte:  ECOWAS NATIONAL ACCOUNTS, ECOSTAT, www.ecowas.int 

O saldo do défice estrutural de pagamentos situou-se em 10,9% do PIB em 2008, 

contra 6,4% em 2007, tendo levado o FMI a aumentar o nível de seu apoio à balança de 

pagamentos no âmbito do PRGF African Economic Outlook 2010 - OCDE). 

A dívida pública externa foi estimada em cerca de 80% do PIB no final de 2007, 

com pagamentos em atraso de até 30% do PIB (African Economic Outlook 2010 - 

OCDE). Em 2008, no quadro da iniciativa para os países altamente endividados, os 

credores multilaterais e bilaterais concederam na remissão da dívida, pelo que o país 

reduziu significativamente seu nível de endividamento. O cancelamento do stock da 

dívida vai ajudar a tornar a situação financeira do Togo viável e gerar recursos para a 

redução da pobreza (ADB, 2009). 

O Togo é membro da ECOWAS/CEDEAO e da UEMOA, sendo em Lomé que 

estão sedeados o Fundo de Desenvolvimento da ECOWAS/CEDEAO e o Banco de 

Desenvolvimento da África Ocidental (www.ecowas.int). No que diz respeito ao 

comércio regional, a configuração geográfica do Togo torna-o um elo de comunicação 

natural entre os países do oceano e do Sahel (Burquina Faso, Níger e Mali).  
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Espaço geográfico do ECOWAS/CEDEAO 

  

Fonte:  African Economic Outlook 2010 - OECD 

Também deve ser ressaltado que o Togo está bastante integrado ao nível do 

sector energético, onde a maioria das suas necessidades são satisfeitas através da 

produção de países da sub-região (Gana, Costa do Marfim e Nigéria).  

O mercado de trabalho, com uma taxa de desemprego de 32,6% da população 

activa em 2006, é extremamente precário e marcado pelo crescimento de uma 

generalizada actividade informal, que atravessa todos os sectores, incluindo o agrícola. 

Estima-se que mais de 80% da população activa esteja envolvida em actividades 

informais, que assumem uma expressão significativa em contexto urbano (ADB, 2009). 

Brilleau et al. (2005) apresentam dados de um inquérito aplicado em várias cidades 

africanas que caracterizam a diversidade e a estrutura da economia informal de Lomé: 

23% das unidades de produção informal (UPIs) operavam no sector industrial 

(confecção de roupas, e sapatos, agrinegócios, construção), 48,5% no comércio e 28,5% 

na prestação de serviços (catering, transporte, reparação). O pequeno comércio 

retalhista realizado nas ruas era a actividade dominante, abrangendo 36,5% das UPIs. O 

Grande Mercado de Lomé tem fama na região porque simboliza o espírito 
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empreendedor das mulheres togolesas, envolvidas em diferentes tipos de comércio, 

nomeadamente de vestuário africano e de têxteis. 

Conclusões 

O Togo é um estado frágil caracterizado pela fraca capacidade da administração 

pública para fornecer adequadamente os serviços públicos, pela obsolência das infra-

estruturas económicas e sociais e por uma acentuada descapitalização do sector 

produtivo. As insuficiências em termos de capacidade institucional resultam de uma 

excessiva concentração do poder de decisão, de uma organização administrativa frágil e 

instável, da ausência de métodos e procedimentos de trabalho standardizados e da 

incipiência das estruturas de supervisão e fiscalização (ADB, 2009). 

Ao longo destes cinquenta anos o país vivenciou a instabilidade política, golpes 

de estado, a interferência e ocupação do poder pelos militares, regimes políticos 

autoritários e corruptos, processos eleitorais duvidosos e turbulentos, um processo 

sucessório de transmissão de poder de pai para filho, ou seja, praticamente toda a gama 

da paleta de cores com que se tem feito a história do exercício do poder político em 

contexto africano. De 2007 para cá parece registar-se alguma evolução neste domínio, 

com a normalização da vida política do país e com opções políticas no sentido da 

criação de um clima de paz social e de consolidação do processo democrático (African 

Economic Outlook 2010 - OCDE). 

Na esfera económica, o Togo não registou progressos significativos com vista a 

minorar as consequências da extroversão dependente da sua economia, como se constata 

através da análise do perfil das exportações e das importações togolesas e do peso 

relativo do comércio externo na riqueza gerada anualmente no país. A economia 

togolesa continua refém da conjuntura internacional e das flutuações registadas nos 

mercados de matérias- primas agrícolas (o cacau, o café e o algodão geram cerca de 

40% dos rendimentos de exportação) e minerais (o Togo é o quarto maior produtos 

mundial de fosfatos), e das variações dos preços dos produtos alimentares e petrolíferos. 

A França tem sido, historicamente, o principal parceiro comercial do Togo, a que se 

acrescentam outros países da EU (Holanda e Alemanha) e, mais recentemente, a China. 

Assinale-se no entanto, no sentido positivo, as virtualidades de uma crescente 

integração comercial do país no quadro da sua pertença ao ECOWAS/CEDEAO, 

consubstanciada numa tendência sustentável de aumento dos fluxos de exportação. 
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Apesar de ter beneficiado no quadro da HIPC de um perdão de 95% da sua 

dívida externa, as perspectivas de crescimento económico do país continuam reduzidas 

face aos estrangulamentos internos da economia e à recente nova escala dos preços do 

petróleo e dos alimentos (African Economic Outlook 2010 - OCDE) .  

O índice de Liberdade Económica do Togo em 2011 fixou-se no score de 49,1, 

que corresponde à 153ª posição no ranking global e à 35ª no contexto dos 46 países da 

África Subsahareana, o que traduz a ideia de uma fraca competitividade, condicionada 

por um ambiente de negócios ineficiente, por um peso relativo elevado das actividades 

informais e por uma dependência não menos significativa da ajuda internacional e por 

um sistema regulador e judicial permeável à corrupção e à influência política. 

No domínio social são também ainda pouco sustentadas as melhorias da 

condição de vida da maioria da população, no que se refere à repartição da riqueza, à 

saúde e à educação. Se comparada com a situação que se verificava nos anos 60, 

constatam-se progressos em alguns indicadores (esperança de vida, alfabetização, etc.) 

muito há ainda por fazer para se atingirem níveis mínimos aceitáveis. 
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Introdução 

A diversidade da África Subsariana (ASS)69, numa perspectiva antropológica ou 

histórica – ou mesmo económica – parece desaconselhar, à primeira vista, a sua eleição 

como uma unidade susceptível de constituir um objecto de estudo. Contudo, importa 

discernir sobre a eventual existência de elementos comuns, nomeadamente históricos ou 

decorrentes do seu processo histórico, que possam conferir consistência a uma 

identidade “África Subsariana”, exercício ininteligível sem o recurso à análise das 

circunstâncias históricas condicionadoras e mesmo definidoras do ethos do sub 

continente, nomeadamente no período pós independências nacionais.    

É que a África Subsariana é diversa e una. Diversa numa multitude de 

microcosmos, mas sujeita a uma herança histórica com contornos comuns, geradora de 

um “substrato comum”, potencialmente propiciador de uma identidade. 

No contexto dessa herança histórica comum, assumem uma especial relevância: 

 A sujeição a um passado colonial que, embora “breve” (grosso modo, 

abrangendo os últimos 15 anos do século XIX e os primeiros 60 anos 

do século XX – menos de um século, portanto), produziu 

consequências capitais e determinantes. Uma dessas consequências 

consistiu na implantação de uma especialização económica que, na 

sua relativa diversidade, tem um denominador comum que persiste no 

período pós independências, como veremos. É que a ASS foi, no 

período colonial, forçadamente integrada na economia mundo 
                                                             
69 No presente contexto, entendemos por África Subsariana a parte do continente africano ao sul do 
Sara excluindo, contudo, a República da África do Sul e os países que integram a “zona rand”. Este sub-
universo possui uma lógica própria, distinta da lógica de funcionamento da restante África ao sul do Sara 
(Carneiro, 2004:20).  
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capitalista sem o desenvolvimento, doméstico, de relações de 

produção capitalistas as quais se afiguravam contrárias à lógica do 

“pacto colonial”. A sua especialização económica, se consistente com 

a lógica das formações sociais tributárias – sublinhe-se com ênfase – 

é fundamentalmente determinada, desde então, pela utilidade 

sistémica das sociedades da ASS no contexto de uma economia 

mundo em processo de globalização. 

 No geral “encaixe” do fenómeno colonial por sociedades num estádio 

semelhante do seu percurso histórico, isto é, com a predominância de 

relações de produção tributárias. 

A interacção dialéctica destas duas circunstâncias e o constrangimento das 

relações internacionais constituem factores determinantes de definição do momento 

actual.  

Entretanto, pese embora a pouca fiabilidade da informação estatística relativa à 

ASS e não obstante a discutível e problemática adequação de alguns dos instrumentos 

clássicos de medição e de caracterização da performance económica das suas 

sociedades70, a rudeza de um conjunto de índices e grandezas – demasiado chocantes – 

permitem-nos uma rápida percepção da actual realidade e do trajecto percorrido após 

cerca de 50 anos das independências nacionais. 

Assim (Ndulu, 2008:4-6): 

 Desde as independências nacionais, o fosso entre o crescimento real 

das suas economias e o das economias dos restantes “países em 

desenvolvimento” – para não falar da comparação com os países 

industrializados do Ocidente – não cessou de se alargar. Se na década 

de 60 do século passado, em média, o PIB por habitante dos países da 

ASS representava cerca de 50% do dos outros “países em 
                                                             
70 Dada a especialização económica dos países em questão, a utilização de grandezas como a evolução 
do PIB, deve revestir-se da maior cautela, principalmente em horizontes temporais limitados. Simples 
aumentos circunstanciais dos preços das matérias-primas (como no período recente do boom verificado 
antes da presente crise mundial) podem redundar em incrementos acentuados do PIB, sem incrementos 
correspondentes de quantidades produzidas – inclusive dada a inflexibilidade destas economias. Estes 
incrementos são tendencialmente neutralizados na fase seguinte, descendente, dos preços dos 
produtos de base. São ainda fonte de “equívocos” na análise por parte dos organismos internacionais 
quando imputam tais incrementos a pretensos resultados na aplicação de reformas por si preconizadas 
e impostas.    
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desenvolvimento”, tal percentagem caiu para cerca de 32%, ao virar 

do século. 

 Entretanto, numa perspectiva continental global, o “average real 

income per capita for the region as a hole barely increased between 

1960 and 2000”. Acresce ainda que os dados sobre a economia 

familiar atestam uma crescente desigualdade na distribuição do 

rendimento o que, conjugado com o que acima vai dito, redundou num 

crescimento da pobreza (medida em termos de rendimento). 

De igual modo, um conjunto de asserções elucidativas (para além de 

tantas outras profusamente desenvolvidas na literatura especializada), 

permitem-nos aprofundar este quadro (CNUCED, 2007: 1-5 e 32-34): 

 « L’Afrique subsaharienne est la seule région en développement où le 

nombre absolu de pauvres n’a cessé de croître, même si en termes 

relatifs leur proportion est tombée de 47% à 41% de la population 

totale entre 1999 et 2004» 

 « L’effet global de ces apports [da ajuda pública ao desenvolvimento] 

sur la réduction de la pauvreté est resté marginal» e «seuls des 

montants relativement restreints [dessa ajuda] ont été affectivement  

utilisés aux fins du développement» 

 « Les flux d’investissements étrangers directs (IED) vers l’Afrique, 

bien qu’en hausse ces dernières années, restent trop limités sur le plan 

géographique et trop concentrés sur les industries extractives pour 

avoir un effet notable en termes de création d’emplois et d’atténuation 

de la pauvreté » 

 O êxodo maciço de capitais indicia um fenómeno bastante mais 

profundo do que aquele que poderia ser equacionado em termos de 

“corrupção”. Este êxodo, porque “opaco”, é de difícil estimativa. 

Estudos referem que o mesmo se situará entre 3 biliões de dólares/ano 

no período 1976-97 (estimativa conservadora) e 13 biliões de 

dólares/ano entre 1991 e 2004, numa percentagem de cerca de 7.6% 

do PIB anual. Se assim for, « Le stock cumulé de capitaux ayant fui 

l’Afrique subsaharienne entre 1970 et 1996 est chiffré à environ 285 

milliards de dollars. Sachant que la dette extérieure combinée de la 
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région était de 178 milliards de dollars en 1996, on peu soutenir que 

cela fait de l’Afrique subsaharienne un <pays créancier> (en termes 

nets) vis-à-vis du reste du monde». 

 De igual modo, se « Le phénomène de la fuite des capitaux résulte 

d’une décision de placer avoirs à l’étranger plutôt  que dans 

l’économie nationale », não é menos certo que « Les taux d’épargne 

intérieure brute y sont bas et instables, et ils se sont considérablement 

contractés au cours des quatre dernières décennies. Paradoxalement, 

les études montrent que les ménages africains épargnent en fait une 

très forte part de leur revenue. Mais […] cette épargne est constituée 

sous une forme non financière ou dans le secteur informel, et ne va 

donc pas à des investissements productifs71», parece poder inferir-se 

que, mais do que um problema de falta de capitais, a África 

Subsariana padece de uma malformação geradora de uma “lógica 

económica” que estruturalmente a inibe da aplicação doméstica 

dos capitais que gera, ao mesmo tempo que a inibe da aplicação 

produtiva da sua instável e diminuta poupança interna. 

A caracterização da especialização económica dos países “menos avançados” da 

ASS (a quase totalidade do nosso universo, cujas limitadas excepções mantêm, contudo, 

a mesma lógica) completa este quadro problemático: a ASS centra-se na 

produção/exportação de produtos primários, essencialmente não transformados ao qual 

se juntam episódicos casos de exportação de serviços. A sua exportação de produtos 

manufacturados é incipiente e só em casos excepcionais esses produtos manufacturados 

têm alguma complexidade72, conforme constatável em anexo. Em termos objectivos, a 

lógica do “pacto colonial” obviamente que se mantém. 

Estas breves asserções justificam o aprofundamento do estudo das circunstâncias 

geradoras deste fracasso, o que implica uma prévia, mas muito breve, referência 

metodológica. Note-se que já nos anos 60 do século passado, em pleno período de 

                                                             
71 O sublinhado é nosso. 
72 Dois países, o Senegal e o Quénia, têm experimentado processos que, em determinados momentos, 
parecem negar essa lógica estabelecida. Contudo, estes não têm sido suficientes para a ultrapassar, 
continuando estes países fortemente tributários das exportações de produtos primários não 
transformados. Em relação ao Senegal, a produção de ácido fosfórico e de adubos, por quebra da 
procura, está em processo claramente decrescente (OCDE/BAD 2006: 495-508).  
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euforia da “economia do desenvolvimento”, dois economistas, Robert Clower e George 

Dalton, haviam transmitido a perspectiva pessimista de que “social organization and 

cultural practices constitute intangible rules and ingrained values which are not directly 

amendable to deliberate change by policy measures” (Clower, 1995:343)73.    

Entretanto, desde Adam Smith que o estudo individualizado da riqueza foi 

contextualizado no seio da estrutura política (Polanyi, 1983:155-6)74. A economia existe 

encaixada no político, no social. 

Pesem embora as derivas das abordagens através da “economia pura”, em 

descrédito, é hoje ponto assente a perspectiva do encaixe do económico no social. 

Aprofundou-a a relativamente recente nova escola institucionalista que abandonou a 

visão, tão cara aos economistas, de uma escolha individual independente das 

instituições herdadas. Estas constrangem o comportamento humano, a escolha. O 

“homo oeconomicus” é um mito. 

Se assim é, na África Subsariana, é-o por maioria de razão, em virtude da 

natureza da distribuição funcional do rendimento e da natureza da acumulação, como 

veremos. Aqui, por razões acrescidas e mais visíveis, a economia não só existe 

encaixada com é determinada pelo político. A economia não é inteligível senão numa 

abordagem pela economia política. 

O legado histórico 

“É que as civilizações existem desde há séculos e séculos, têm uma vida 

resistente, ocupam os seus espaços, segundo parece, para a eternidade” (Braudel, 

1992:286). Esta ideia lapidar da resistência das civilizações é fundamental para 

compreendermos a História, é fundamental para a compreensão da actual África 

Subsariana. As sociedades pré coloniais como que perduram no tempo projectando o 

seu ethos num movimento histórico de “longa duração” temperado por uma aculturação 

adveniente do impacto do fenómeno colonial, de uma inserção na economia mundial 

determinante da sua especialização económica e da sua inserção sui generis nas relações 

internacionais. Todos estes factores determinam o “ponto de partida”, grosso modo 
                                                             
73 É sugestivo o título da plublicação, de 1966, com a participação destes dois autores, aí referida: 
“Growth Without Development: An Economic Survey of Liberia”. 
74 « C’est seulement à l’intérieur d’une structure politique donné qu’il [Adam Smith] juge possible de 
formuler la question de la richesse par laquelle il entend, pour sa part, le bien-être matériel du <grand 
corps du peuple>».   
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situado historicamente nos anos 60 do século passado. E sem a compreensão do peso da 

história neste “ponto de partida”, a economia política das actuais sociedades da África 

Subsariana tornar-se-á ininteligível. 

A compreensão do universo pré colonial subsariano impõe o reconhecimento – e 

o abandono – de uma “ideia feita”, de um mito que sub-repticiamente formou a 

perspectiva ocidental, que silenciosamente perdura, inquinando o pensamento: o “mito 

do bom selvagem”. Segundo ela as comunidades tradicionais viviam em harmonia, 

embora numa contínua luta contra as adversidades de uma natureza hostil e 

constrangedora, geradora de uma vulnerabilidade em grande medida agravada pelo 

atraso das suas forças produtivas. O fenómeno colonial teria vindo romper esta 

harmonia selvagem, pelo que a História da África Subsarina começaria aqui. A sua 

História confundir-se-ia com o processo aqui iniciado, marcado pela adopção dos 

valores, pensamento e instituições ocidentais, transportado pela “missão civilizacional e 

redentora do Ocidente”. Esta negação da historicidade das sociedades africanas – e não 

só africanas – obviamente nada tem de científico75. Um movimento histórico global, 

comum, em alguma medida e em tempos determinados, pode ser caracterizado por uma 

geral transição histórica de sociedades linhageiras, segmentarias, para sociedades 

tributárias76. Este movimento histórico tem lugar no contexto de processos de 

centralização política que importa referir em traços breves. Ele tem lugar em sociedades 

marcadas por um fraco desenvolvimento das forças produtivas em que dois 

instrumentos fundamentais, a roda e a charrua, são ainda desconhecidos (Bayart, 1989: 

43-4). Esta circunstância, aliada a uma quase “ilimitada” disponibilidade de terras (para 

o universo populacional de então), marcará profundamente os processos materiais, 

sociais, políticos e do próprio imaginário e cultura das sociedades africanas nesta fase – 

e da sua projecção no futuro. 

Contrariamente ao senso comum as sociedades linhageiras, a “aldeia”, jamais se 

constituíram em sociedades autárquicas, fechadas sobre si, igualitárias (Coquery-

Vidrovitch, 1992:68). A “aldeia” é constituída, antes de tudo, por um conjunto de 

linhagens no seio das quais existe uma hierarquização social e política, alicerçada 
                                                             
75 Mas inquinou igualmente o ulterior movimento nacionalista africano anti colonial, auto proclamado 
restaurador desse ideal de perfeição celestial que pretensamente reproduziria o paraíso pré colonial. As 
sequelas desta posição de princípio de rejeição objectiva da modernidade mesmo que de forma 
implícita, tem hoje efeitos dramáticos.    
76 Ou de um modo de produção linhageiro para um modo de produção tributário. Cf. Rey P-P., «Guerres 
et politiques lignagères» in Bazin & Terray (dir.), 1982, p.35-72. 
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essencialmente na senioridade. Status que não é só determinado pela idade, mas por um 

conjunto de outras circunstâncias como o parentesco77, os laços matrimoniais, as 

alianças, o lugar ocupado no processo de produção social, de divisão do trabalho, etc., 

enfim por todo um conjunto de trocas sociais (nomeadamente trocas e apropriação de 

mulheres) definidoras da hierarquia – e consequentemente do poder do Chefe. O 

Conselho da Aldeia, como instância política, constitui uma gerontocracia (Coquery-

Vidrovitch, 1992:69). E a hierarquização no seio da sociedade é acompanhada pelo 

desencadeamento de conflitos e de lutas sociais, as quais constituíram, de facto, um dos 

vectores mais marcantes das formações sociais africanas78. A não implantação de 

relações de produção capitalistas ulteriormente, fez entretanto perdurar esta 

conflitualidade faccional. 

O fraco desenvolvimento das forças produtivas conjugada com a necessidade de 

permanente luta contra uma natureza hostil, constitutiva de equilíbrios precários, 

originou a implantação de mecanismos de auto regulação social capazes de assegurarem 

a estabilidade material da aldeia (Coquery-Vidrovitch, 1992:145). Tal circunstância 

inviabilizou, de facto, a transição para a propriedade privada sobre a terra79. 

A aspereza das lutas sociais e políticas próprias de contextos de centralização 

política com ausência de uma lógica produtiva – no sentido capitalista do termo – e de 

uma luta pela posse de meios de produção – gerou uma contraposição meramente 

faccional e segmentária. A disponibilidade “ilimitada” de terras em contextos de luta 

faccional – não pela posse da terra para a fazer produzir maximizando a produtividade 

dos factores de produção empregues, originou uma forma sui generis de resolução de 

conflitos: a chamada “exit option”, a segmentação da unidade político social através de 

uma nova ocupação territorial de molde a acomodar a fracção contestatária. Os conflitos 

não encontravam resolução na submissão, mas na fragmentação. 

                                                             
77 Note-se que o parentesco deve aqui ser entendido de uma forma extensa, isto é, não circunscrito aos 
laços de co-sanguinidade: obedece essencialmente a um movimento de inclusão, o qual muitas vezes 
abarca elementos cooptados como trabalhadores domésticos para fazer parte da família e mesmo 
antigos escravos – todos estes numa posição hierárquica de subalternidade. Daí a aplicação, à aldeia, do 
conceito de “maison”, de “household”, como unidade resultante da aliança e da filiação (Coquery-
Vidrovitch, 1992:74). 
78 “La lutte sociale fut telle qu’elle fit de l’Afrique un continent sous-exploité où le pouvoir d’infliger la 
violence ne se soldait point par celui de mettre au travail” (Bayart, 1989 :45). 
79 “L’émergence dune couche social oisive de «rentiers de la terre» n’aurait pu se faire qu’au détriment  
des possibilités de reproduction de l’ensemble” (Coquery-Vidrovitch, 1992 :149). 
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Nestas circunstâncias, o processo de centralização política inerente à produção 

de desigualdade não é acompanhado por processos de exploração dos subordinados – 

ausente da lógica estabelecida. Neste tipo de sociedades “o ser humano é a primeira 

forma de propriedade, a apropriação de outrem a relação fundamental, [sendo objectivo] 

não tanto o de «explorar» mais intensamente alguns dos seus membros mas aumentar 

globalmente o seu número […] A riqueza e o prestígio conta-se acima de tudo em 

«almas»” (Bazin & Terray, 1982:17-8). 

Em tal contexto de conflitualidade permanente80, a guerra – de linhagens, de 

Estados – e a ligação ao exterior constituem recursos privilegiados dos processos de 

centralização política, da acumulação – e da própria legitimação do poder. A guerra e o 

comércio (de curta, média ou longa distância) de produtos ou de homens que não os da 

própria unidade política social, constituirão o verso e o reverso, as duas faces do 

processo global de centralização, de legitimação do poder e da acumulação. 

Esta permanência projectar-se-á das sociedades linhageiras às sociedades 

tributárias81 e encaixará a lógica colonial em contextos de compatibilidade com o 

sistema de tráfico e de uma ulterior base material rendeira inerente à implantação dos 

modelos de comércio e crescimento vent for surplus, como veremos. Neste sentido, o 

fenómeno colonial não terá constituído uma ruptura, assim como a ordem pós colonial 

não o foi igualmente. 

Pela guerra, pelas razzias obtêm-se as «almas» que permitem a contínua 

prontidão combativa, a permanente capacitação militar da unidade política face a uma 

realidade externa de conflito e perigo. Tal como através do comércio, pela guerra e pelo 

saque obtêm-se os bens necessários ao prestígio do Chefe, ao “engrandecimento” da 

comunidade, à redistribuição social da riqueza adquirida. É nesta redistribuição que 

passará a residir a chave da legitimação do poder, associando-se a população à empresa 

geral de repartição, embora desigual, de um saque a dividir por todos. “Il est 

politiquement utile de déplacer, au moins partiellement, le pois de l’exploitation sur les 

paysans du voisin réputés «ennemis» tout en assurant aux siens quelque profit 

matérielle ou symbolique de leur partition aux combats” (Bazin & Terray, 1982 :24). 
                                                             
80 A conflitualidade viabiliza ainda a perpetuação da ordem desigual inerente a estas comunidades 
(Bazin & Terray, 1982:19). 
81 Esta transição é essencialmente marcada pela transmutação da extorsão em exploração: “l’extorsion 
ne devient exploitation que si elle s’enracine dans les structures de la production” (Rey, P-P., « Guerres 
et politiques lignagères», in Bazin & Terray, 1982: 37).   
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Uma determinada forma de acumulação ancorada no exterior, uma forma de 

centralização e de legitimação do poder, o próprio processo de formação do Estado, em 

conjunto, constituirão uma unidade, a partir de um ethos que perdura. Este sistema de 

valores alicerça-se e desenvolve-se a partir da formação e desenvolvimento de uma 

classe-Estado que, através dos processos descritos, se apropria e aplica o excedente 

económico. Esta tem assim origem no contexto do desenvolvimento histórico do modo 

de produção tributário82 e projecta-se hoje numa hipertrofia de um aparelho burocrático 

do Estado, formalmente omnipresente mas ineficiente83. A sua função essencial 

consubstanciar-se-á na criação/captação de rendas e na sua redistribuição. “La 

principale forme d’excédent dans les sociétés à développement bureaucratique est la 

rente” (Wils, 2000:550), tenha ela uma dimensão externa ou interna. As rendas84, 

internas ou externas são assim essenciais à lógica política e social de sociedades não 

alicerçadas numa extracção de excedente, por parte de uma classe dirigente, aos seus 

dependentes85. Por isso mesmo o carácter rendeiro das actuais sociedades da África 

Subsariana não só tem uma dimensão histórica como está também intrinsecamente 

ligado a uma determinada especialização económica, numa unidade dialéctica, numa 

fatalidade engendrada pela História. Tocaremos ulteriormente em aspectos que se 

poderá travestir esta realidade, de maneiras múltiplas, mas na essência, imutáveis86. 

A compreensão desta fenomenologia, no seu conjunto, é fundamental, é 

condição sine qua non para a compreensão da actual África Subsariana. Ela 

transcende o quadro pontual, histórico, do chamado “Estado Rendeiro”, conceito 

                                                             
82 “The Tributary mode of production is characterized by the expropriation of a substantial portion of 
society’s surplus product by a centralized State-class (‘functionaries’, soldiers). Membership to this class 
is on the basis of office. The State-class’ share of the society’s surplus product is determined on the basis 
of the status of individual members in the official hierarchy” (Elsenhans, 1991:42).      
83 Não se confunda, obviamente, tal “burocracia” com o aparelho burocrático essencial à execução das 
funções próprias de um Estado weberiano, instrumento fundamental do “desenvolvimento”. 
84 Há uma vasta literatura onde se precisa o conceito de renda e de economia rendeira, nomeadamente 
Carneiro, 2004:25-32. Sugestivamente Smith identificou as rendas como “the income of men who love to 
reap where they never sowed” (em citação de Karl, 1997:5). 
85 “Dans les sociétés de développement bureaucratique, la classe dirigeante – dont le pouvoir 
économique repose sur l’appropriation et l’utilisation des excédents – est la classe dominante 
puisqu’elle n’est contrôlée ni par le marché ni par une classe capitaliste nationale”. (Wils, 2000:551), em 
referência a Elsenhans, H. 
86 É que a lógica de funcionamento das economias africanas está intrinsecamente ligada ao processo de 
criação/distribuição de rendas (internas ou externas). Na fase actual, elas são um elemento constitutivo 
dessa lógica. Por isso, a destruição de uma fonte de renda, pela introdução de mecanismos de mercado, 
origina imediatamente o aparecimento de outro tipo de rendas substitutivo das destruídas: “Tel le 
phénix qui renaît de ces cendres, les rentes coupées ici cherchent à apparaître ailleurs” (Diallo, 1996:55).   
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essencialmente circunscrito aos limites estreitos dos petro ou dos mining states87. Trata-

se de uma realidade bastante mais profunda, fundadora e constitutiva do actual ethos 

africano.   

Esta “civilização”, esta permanência, tornar-se-á perene: encaixará a colonização 

como “sistema de articulação sincrética”88, assim como a modernidade pós colonial. 

A implantação do sistema colonial segue uma lógica que envolve uma 

determinada perspectiva no domínio económico. A ideia do “aproveitamento de 

África”, contemporânea da Conferência de Berlim, traduz-se numa concepção sistémica 

que relega o continente africano para um mero manancial de recursos naturais úteis ao 

processo de industrialização da Europa ou ao seu consumo de produtos exóticos89. Esta 

perspectiva é não só contrária à implantação, nas colónias, de um capitalismo autóctone 

– porque em contradição com a divisão internacional do trabalho requerida – como, 

obviamente, não permite a transmissão dos valores burgueses da revolução francesa90. 

No domínio económico, esta perspectiva segue um modelo cujas linhas de força 

iniciais remontam a Adam Smith, as quais se baseiam numa determinada concepção do 

papel do comércio no processo de desenvolvimento dos territórios coloniais. A ideia do 

“aproveitamento de África” acarretou a implantação, nas colónias, de um sector 

moderno da economia cuja função se circunscrevia essencialmente ao papel de 

suprimento, de solvência, de uma procura situada no exterior – na Europa91. Procura, 

essencialmente de matérias-primas e de produtos exóticos, como foi dito. A ideia era 

simples: a implantação – o enxerto – de tal sector, não prejudicaria a normal actividade 

do tecido económico interno (essencialmente de auto-subsistência), dado que 

implantado em justaposição ao mesmo. Assim, não só não concorreria com o mesmo 

como, pelo contrário, acarretaria benefícios acrescidos ao conjunto. A partir da 

                                                             
87 A noção alargada de renda é, neste contexto, fundamental (Wils, 2000:547-553). 
88 “En tant que système d’«articulation syncrétique» réceptif aux contradictions sociales autochtones, la 
colonisation a perpétué les stratégies d’extraversion” (Bayart, 1989: 46). 
89 O que não significa que o fornecimento de tais produtos tenha sido determinante no processo de 
industrialização da Europa (Elsenhans, 1991:26-36). 
90A forma de inserção da África Subsariana no comércio internacional determinou, pelo contrário, uma 
especialização desigual potenciadora de uma lógica rendeira contraposta à implantação de economias 
produtivas para um largo consumo de massas. (Elsenhans, 1991:33-36). É que “a travers l’avatar 
coloniale […] le modèle occidental a été greffé plus ou moins autoritairement sue les sociétés 
autochtones pré-existantes [e] les mythes fondateurs de l’État occidental et du Pouvoir africain pré-
colonial répondent à une logique diferente et même quasi-opposée” (Coquery-Vidrovitch, 1992:111-2).   
91 Norro, 1998:20. 
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constatação de que o desenvolvimento das forças produtivas dos territórios coloniais 

não permitia a plena utilização dos recursos, dos factores disponíveis – recursos naturais 

e trabalho – tais factores de produção afiguravam-se como em excesso em relação à 

capacidade interna de utilização. Por se afigurarem em excesso – em surplus – a sua 

afectação, a sua venda, em suprimento de uma procura situada no exterior, não 

prejudicaria o normal funcionamento da restante economia interna. Pelo contrário, 

possibilitaria a obtenção de uma receita adicional que de outra forma não existiria – com 

a qual se poderiam realizar importações adicionais – ao mesmo tempo que geraria uma 

ulterior maior divisão do trabalho adveniente da implantação de actividades adicionais 

contributivas de uma alargamento do mercado doméstico. Tal processo – virtuoso – 

redundaria num posterior desenvolvimento das forças produtivas internas92 e, 

consequentemente, da produtividade. 

Alicerça-se assim a ideia de implantação – de enxerto – de um sector moderno 

da economia duplamente vantajoso, quer para a metrópole colonial quer para o território 

colonizado, baseado na utilização dos factores excedentários autóctones (recursos 

naturais, trabalho) bem como na aplicação de capital e de mão-de-obra qualificada, 

externos. 

A verdade é que este processo virtuoso não só teve então lugar na África 

Subsariana como continua ainda sem concretização, o que coloca o problema das 

causas de tal falência. 

A primeira crítica a tal perspectiva remonta a um clássico, Stuart Mill o qual, 

pela primeira vez utilizou a expressão vent for surplus para designar o que mais tarde 

viria formalmente a constituir uma família de modelos de comércio e desenvolvimento. 

A crítica de Stuart Mill ancora-se na crítica à concepção económica do papel das 

                                                             
92 Nesse contexto, “sejam quais forem os locais entre os quais o comércio externo se exerça, todos 
retiram dele duas vantagens distintas. Faz sair a parte excedentária da produção da terra e trabalho, 
para a qual não existe procura, e, em troca, traz ao país algo para o qual existe procura. Confere um 
valor ao que é supérfluo, trocando-o por qualquer coisa, que pode vir a satisfazer parte das suas 
necessidades e aumentar a sua satisfação. Devido a ele, a insuficiência do mercado interno não impede 
que a divisão do trabalho atinja em qualquer ramo particular da actividade ou manufactura a maior 
perfeição. Abrindo um mercado mais amplo para toda e qualquer produção do trabalho que exceda o 
consumo interno, vai encorajá-las a melhorar as suas forças produtivas e a aumentar a sua produção 
anual até ao máximo e, assim, aumentar o rédito real e a riqueza da sociedade. […] Todos retiram uma 
grande vantagem dele, embora aquele onde reside o mercador seja o que retira mais 
vantagens…”(Smith, 1999, vol.I:745). 
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colónias, no interrelacionamento metrópole/colónia e, consequentemente, na (não) 

validação dos pressupostos em que se baseou o raciocínio smithiano93. 

Caves (1968) identifica duas variantes dos modelos de comércio e crescimento 

vent for surplus acima referidos94: a Staple Version e a Unlimited Labour Version, 

essencialmente na decorrência da natureza do factor em surplus: recursos naturais, no 

primeiro caso e, conjuntamente recursos naturais e trabalho, na unlimited labour 

version95. 

Mais do que na construção dos modelos e das suas variantes, mais do que na 

consistência interna dos mesmos, importa reflectir em torno da diversidade dos seus 

campos de aplicação, das condições históricas que determinaram a sua aplicação 

concreta e, enfim, das consequências advenientes dessa mesma aplicação. Tal análise 

conduz a conclusões variadas que, de um modo geral, apontam para os efeitos virtuosos 

da staple theory (version) e para os resultados perversos da unlimited labour version96. 

Num e noutro caso estarão em causa a criação (ou a sua ausência) dos efeitos de 

transmissão ocasionadas pela expansão das exportações bem como o alargamento do 

mercado doméstico, factor determinante para a criação de externalidades97 susceptíveis 

de desencadear ulteriores funções de produção. 

Importará agora discernir das condições concretas de aplicação de tais modelos, 

o que nos conduzirá a uma distinção baseada em: 

 Tipo de sociedade alvo 

 Natureza e modalidades do tipo de ocupação/colonização europeia 

                                                             
93 “These are hardly to be looked upon as countries, carrying on an exchange of commodities with other 
countries, but more properly as outlying agricultural or manufacturing establishments belonging to a 
larger community. […] All the capital employed is English capital; almost all the industry is carried on for 
English uses; there is a little production except the staple commodities [o itálico é nosso], and these re 
sent to England for the benefit of the proprietors there. The trade with the West Indies is therefore 
hardly to be considered as external trade...”.(Mill, 1987: 685-6). 
94 Trata-se efectivamente de uma família de modelos, com diversas variantes sujeitas, contudo, a uma 
perspectiva comum acima descrita. 
95 Alternativa que se afigura mais próxima da perspectiva de Adam Smith bem como do modelo de 
Lewis. Vide «O Desenvolvimento económico com oferta ilimitada de mão-de-obra» in Agarwale e Singh 
(dir.), A Economia do Desenvolvimento, Forense, Rio de Janeiro, 1969:406-456. 
96 “The authors […], look upon export-based development through surplus resources with delight, and 
development through surplus labor with horror”(Caves, 1968:225). 
97 “The […] income distribution govern the linkages operating through the composition of final 
demand”.(Caves, 1968:226). 
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A staple theory foi concebida como modelo de aplicação em territórios de 

ocupação populacional europeia – geralmente temperados – isentos de uma influência 

sensível dos modos de produção autóctones, ao fim ao cabo, como se se tratasse de uma 

transplantação, para esses territórios, da própria sociedade europeia98, apelidados de 

“dominion capitalist societies”99. Estão neste caso, paradigmaticamente, o Canadá, os 

Estados Unidos, a Austrália, a Nova Zelândia, etc. O que se verifica aqui de 

determinante é que “le colonisation européenne en s’appropriant des terres a créé des 

structures sociales plus proches de celles des sociétés européennes que de celles 

relatives aux autres dépendances coloniales” (Ahmed, 1989 :97). Será determinante, 

neste contexto, a natureza da função de produção de partida bem como a composição 

da procura final adveniente da forma de distribuição do rendimento, numa perspectiva 

dinâmica. É que a apropriação de terras gerou aqui um determinado perfil da 

distribuição da propriedade essencial à evolução da distribuição do rendimento. 

Ao contrário, a unlimited labour version aplica-se a territórios coloniais, 

geralmente com uma sensível população local onde é determinante a influência do 

modo de produção autóctone dominante, isto é, a da sua caracterização e do estado de 

desenvolvimento histórico da sociedade. 

A inserção forçada das formações sociais africanas tributárias na economia 

mundo ocidental, acarretou um condicionamento ao normal processo do seu devir 

histórico100, gerando reacções naturais de auto preservação, de sobrevivência, de 

acomodação. Por isso mesmo serão diferentes as consequências da implantação do 

colonialismo, por exemplo no Maghreb, no leste asiático ou na África Subsariana, em 

razão do tipo de formação social alvo, do seu momento no processo histórico, da 

natureza da função de produção de partida na aplicação dos modelos vent for surplus. E 

será, naturalmente diferente, a sua ulterior capacidade de adaptação à economia mundo. 

Esta será uma causa fundamental da ulterior partição do que até há pouco tempo se 

apelidou de Terceiro Mundo e do aparecimento, do seu seio, de países ditos 

                                                             
98 “Postes de la société européenne transplantée” (Ahmed, 1989:97). 
99 Ahmed, 1989: 97-100. 
100 O que não quer dizer que tenha interrompido a sua historicidade, a sua lógica no longo prazo. 
Condicionou, entretanto, o seu movimento histórico. 
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“emergentes” como a Índia e a China, em vias de rápido fortalecimento do seu tecido 

económico nacional, embora ainda dependente101. 

A aplicação dos modelos vent for surplus, na sua versão unlimited labour, não 

acarretou os esperados efeitos de incremento ulterior da produtividade também em 

razão da própria lógica do fenómeno colonial, ilustrada pelo banimento das dispersas 

tentativas de criação de indústrias locais, da natureza das funções de produção de 

partida. Nem propiciou uma alteração temporal da forma de distribuição do rendimento 

e da consequente alteração virtuosa na procura final, elementos necessários à criação 

das necessárias externalidades esperadas. Isto, em razão simultânea dos próprios 

imperativos do fenómeno colonial, da influência do predominante modo de produção 

local e do condicionamento do processo histórico de tais sociedades. Parte do Terceiro 

Mundo apresentou, em dado momento histórico e pelos motivos invocados, condições 

mais vantajosas para a realização do imperativo sistémico de deslocalização de 

actividades até então concentradas no centro do sistema. A restante parcela do Terceiro 

Mundo, com vantagens comparativas restringidas à produção de recursos naturais, 

acantonou-se no Quarto Mundo102. A especialização económica de partida da África 

Subsariana tornou-se perene. 

E é no contexto desta “civilização” – repita-se, profundamente marcada pelo tipo 

de produção material das sociedades assim como pela natureza do fenómeno colonial e 

da lógica do sistema de Estados em que se inserem os Estados africanos pós coloniais – 

que será inteligível a natureza das relações internacionais da África Subsariana bem 

como as suas consequências. 

O ponto de partida 

É fundamental identificar os elementos que se afigurem relevantes para a 

caracterização do ponto de partida, à altura das independências nacionais. Entre eles, 

revela-se como fundamental, a identificação da base material, da especialização 

económica. 

                                                             
101 Países com uma distinta lógica da das sociedades da África Subsariana e com uma distinta “utilidade 
sistémica” (Carneiro, 2004:32-38) viabilizaram o processo de deslocalização de actividades económicas, 
requerido pelo aprofundamento da mundialização.  
102 “In 1957, when Ghana became independent, it was more prosperous than the Republic of Korea 
(South Korea). Today, Korea’s economy is eighty times larger than that of Ghana. In 1965, the economic 
output in Indonesia and Nigeria was roughly the same. Thirty-five years later, that of Indonesia was eight 
times bigger ” (Hyden, 2007:16). 
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O modelo imposto no período colonial, de uma especialização em função da 

solvência de uma procura europeia de recursos naturais muito incipientemente 

transformados, ou de produtos ditos “exóticos” determinou, grosso modo, uma 

hipertrofia dos sectores mineiro e agrícola de exportação (cash crops). A par destes 

sectores, uma agricultura tradicional de auto-subsistência, viabilizava a sobrevivência 

da imensa maioria da população. Adicionalmente, o sector de serviços foi ganhando 

corpo e peso, essencialmente através de uma hipertrofia crescente do sector de comércio 

e dos serviços necessários à utilização dos recursos resultantes da reciclagem das rendas 

criadas e distribuídas, ou do crescente peso da chamada “segunda economia”. 

O mais importante aqui a reter é que, fruto da interacção dialéctica entre a 

especialização económica implantada e a lógica de desenvolvimento de uma classe 

Estado103 em processo de fortalecimento104, as rendas externas e internas assumiram 

um peso determinante na economia, na formação do rendimento. O entendimento do 

processo histórico conducente ao desenvolvimento da classe Estado, dinamizadora do 

processo de centralização política e da acumulação – não capitalista – é fundamental 

para o entendimento da economia da África Subsariana. Da não implantação de relações 

de produção capitalistas no período colonial resultou como que uma continuação do 

modo de acumulação ancestral baseado numa não exploração dos dependentes da classe 

Estado, uma acumulação assente primordialmente no comércio, na guerra, na espoliação 

(extorsão) dos não pertencentes ao conjunto de referência105, na rapina e nas razzias. 

A teoria económica ensina que o rendimento (numa perspectiva da sua 

distribuição funcional) é formado pelo somatório dos salários, dos lucros, dos juros e 

das rendas. Cada uma destas parcelas – que remuneram a aplicação dos factores de 

produção trabalho, capital ou recursos naturais (nomeadamente a terra) – têm um 

determinado peso específico. As rendas, que “remuneram” genericamente direitos de 

propriedade sobre recursos naturais (nomeadamente jazigos ou terras) ou “direitos” 

advenientes da criação de situações de fuga ou de contorno dos mecanismos de mercado 

(caso da criação de situações de monopólio) têm, nos países cuja produção de riqueza 

                                                             
103 “Classe” obviamente não no sentido normal do termo, definida esta em função da detenção de 
meios de produção. Assimilá-la-emos aqui a entidade, a elite detentora do controle político, social e 
económico da formação social. 
104 Como se disse, no contexto das chamadas “sociedades de desenvolvimento burocrático”, fruto da 
História, em processo de centralização política e de acumulação não capitalista.  
105 Será útil voltar ao conceito de “conjunto de referência” (Diallo, 1996:15) aquando da nossa ulterior 
abordagem da problemática das “comunidades”. 
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está ligada à actividade laboral dos seus cidadãos, um peso relativamente diminuto no 

conjunto global do rendimento106. Tal não se verifica ali onde a produção de riqueza é 

fundamentalmente obtida em regime de enclave, isto é, em sectores com diminutas 

interligações, a montante e a jusante, com a economia doméstica e cuja implantação e 

funcionamento depende maioritariamente da aplicação de factores de produção não 

domésticos gerando, em relação a esta, rendas externas. Ou ainda como resultado da 

apropriação de uma parcela do rendimento obtida através de mecanismos de 

apropriação (não capitalista)107 do trabalho de “outrem”108: em ambos os casos estamos 

perante uma apropriação de uma parte do rendimento sem a aplicação de factores de 

produção (capital ou trabalho) por quem beneficia dessa parcela do rendimento. 

A apropriação desta parcela – da renda – gera um problema sensível: o da sua 

redistribuição a qual, obviamente, se não poderá processar através de mecanismos de 

carácter “económico” pois, não há aqui lugar a um processo de remuneração de factores 

produção: a sua redistribuição é do domínio do político, inclusive porque é geralmente 

o Estado o agente receptor da renda e/ou a entidade que controla e gere a sua 

redistribuição. 

Este é o motivo fundamental porque a economia se não “autonomizou” do 

político. Não existe economia no sentido clássico do termo. Os mecanismos políticos 

comandam os processos de redistribuição das rendas, perpetuando os processos de 

sujeição social e de dependência pessoal inerentes às sociedades tributárias. A própria 
                                                             
106 É do cerne da lógica económica (capitalista) a produção massiva de bens e serviços através da 
aplicação correspondente dos factores de produção capital e trabalho. Numa perspectiva ricardiana, a 
aplicação de “recursos naturais”, nomeadamente a terra, propiciará a obtenção de “rendas”, uma 
parcela do rendimento estranha à lógica capitalista, isto é, mais consentânea com a velha ordem 
(feudal), pré capitalista.   
107 É fundamental que se distinga aqui esta “apropriação” como algo distinto da apropriação da mais-
valia (conceito marxista), no sistema capitalista. Aliás, é essencial distinguir a “extorsão” (a que aqui nos 
referimos como “apropriação”), da “exploração”. “On ne saurait dont parler d’exploitation chaque fois 
que l’on constate une extorsion vis-à-vis des producteurs directs : l’extorsion ne devient exploitation que 
si elle s’enracine dans les structures de la production” (Bazin, 1982:37) diríamos nós, no “conjunto de 
referência”. 
108 Mecanismos de carácter “extra económico”(tidos estes numa lógica capitalista), viabilizadores da 
obtenção de uma parte do rendimento sem a aplicação interna dos factores de produção (capital ou 
trabalho), propiciadores de situações de geração de rendas (internas ou externas). Isto é, todos os 
mecanismos que viabilizem a obtenção de uma parte do rendimento por meios divorciados de uma 
lógica económica (capitalista)”. Estarão, neste caso, por exemplo, os mecanismos de obtenção de 
rendimento numa lógica predominante pré capitalista, quer nas sociedades pré capitalistas 
propriamente ditas, quer nas sociedades contemporâneas com uma não predominância das relações de 
produção capitalistas. E ainda, nas sociedades capitalistas, dos mecanismos de obtenção de rendimento 
sem a aplicação dos factores de produção capital ou trabalho por quem percebe essa parcela do 
rendimento. 
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legitimação política – a legitimidade do poder – assenta na capacidade de redistribuição. 

Uma alteração sensível deste processo fere de morte a continuidade do edifício do 

poder, dos regimes109. 

A necessidade de criação/redistribuição de rendas produz um ethos, uma cultura 

que se perpetua: dela depende a coesão do tecido social e a própria sobrevivência do 

poder político, como se disse. É obvio que a reprodução deste processo inviabiliza o 

“desenvolvimento”, inviabiliza a implantação dos mecanismos e instrumentos do 

mercado. As reformas, quando intentadas, são apropriadas e são instrumentalizadas no 

sentido da viabilização do edifício rendeiro. O “mal-entendido” dos Organismos 

Internacionais reside na incompreensão da essência do processo rendeiro/global, não 

ultrapassável através de alterações à forma de propriedade até porque a propriedade 

privada se ajusta perfeitamente à super estrutura rendeira, como veremos110. 

A “recusa” do desenvolvimento”111 inerente à reprodução e perpetuação do 

edifício rendeiro foi uma das causas – não a única, mas talvez, a mais importante – da 

partição do Terceiro Mundo. Basta recordar que, à altura das independências nacionais, 

o desenvolvimento das economias integrantes da ASS era sensivelmente idêntico ao dos 

países do leste da Ásia112. A ulterior divergência113 tem causas e estas são inseparáveis 

das relações internacionais bem como da persistência das condições de continuidade de 

predominância do modo de produção pré capitalista, inseparáveis de uma abundância de 

recursos naturais que viabilizaram a divisão internacional do trabalho induzida pela 

lógica colonial.  

                                                             
109 “The regime is the ensemble of patterns within the state determining forms and strategies of access 
to the process of decision-making, the actors who are admitted (or excluded) from such access, and the 
rules that determine how decisions may legitimately be made” (Karl, 1997:14). 
110 Vide o conceito de “governo privado indirecto”, que adiante se referirá. 
111 Mesmo sem um entendimento profundo dos mecanismos bloqueadores do desenvolvimento, apenas 
com uma percepção difusa de tal problemática, autores há que já se interrogaram sobre uma eventual 
“recusa” do desenvolvimento em África. Ex: Kabou, A., Et si l’Afrique refusait de développement ?, 
L’Harmattan, 1991.  
112 Por exemplo, o nível de desenvolvimento do Ghana, por altura da sua independência, não era muito 
diferente do da Coreia do Sul. 
113 Note-se que no período 1950-2001, o crescimento real do produto da ASS foi de 3.3% e o dos outros 
“países em desenvolvimento” cifrou-se em 5%. O mesmo indicador per capita, no mesmo período, 
indica 0.7% na ASS contra 3% nas outras regiões “em desenvolvimento” – dos quais 3.4% para a Ásia 
(Ndulu, 2008:16). 
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Neste ponto de partida e neste continuum é fundamental referir o peso das 

instituições114. As sociedades e os governos herdam um conjunto de regras que 

constrangem a escolha, quer individual quer política. A acção não é “livre” no seu 

sentido integral: há uma “estrutura de escolha” que se impõe e no contexto da qual se 

processa a viabilidade da acção política115. 

É de igual modo fundamental entender que as instituições – que estruturam a 

escolha – resultam da cristalização secular da “civilização”, num continuum de longa 

duração profundamente marcado pelas condições materiais prevalecentes. Tais 

condições materiais são inseparáveis do processo histórico de integração da ASS na 

economia mundial capitalista sem o desenvolvimento, doméstico, de relações de 

produção capitalistas. A sua inibição resulta da consistência – de forma simultânea e em 

interacção dialéctica – com o modo de produção pré capitalista dominante e com a 

divisão internacional do trabalho imposta pelo colonialismo. 

Esta forma de integração na economia internacional originou a implantação e 

proeminência de um sector de produção/exportação que não só moldou a economia mas 

as próprias instituições e, particularmente – o que se afigura da maior relevância – o 

Estado. A consolidação deste leading sector é fundamental para a determinação das 

instituições “de partida” e, finalmente, para a definição da trajectória, não 

desenvolvimentista, da África Subsariana. 

Esta moldagem do futuro assenta essencialmente: 

 Numa “independência” das fontes dos orçamentos de Estado (o 

chamado fiscal link) do desenvolvimento da economia doméstica, 

potenciadora de uma progressiva extroversão. 

 Numa possibilidade ulterior de “enriquecimento sem 

desenvolvimento” (Chabal, 1999:8), indutora de escolhas políticas 

desconectadas do desenvolvimento do tecido económico 

doméstico. 

                                                             
114 “Institutions are the rules of the game in a society or, more formally, are the humanly devised 
constraints that shape human interaction. […] Institutional change shapes the way societies evolve 
through time and hence is the key to understanding historical change” (North, 2007:3). 
115 “The «genesis, reproduction and consequences of various choice structures» is essential for explaining 
different development trajectories” (Karl, 1997:12). 
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Por isso, “countries dependent on the same export activity are likely to display 

significant similarities in the capacity of their states to guide development [e] the 

specific mechanism of the creation of this institutional sameness lies in the origin of 

state revenues” (Karl, 1997:13), tanto mais que “there is also an elective affinity 

between specific configurations of commodity exploitation and different degrees and 

patterns of stateness” (Karl, 1997:237). 

A compreensão do vínculo entre a natureza do leading sector e a natureza do 

Estado é fundamental para a compreensão da trajectória de desenvolvimento. A 

industrialização ou a sua ausência é, em larga medida, fruto da criação ou não, das 

condições e atributos do Estado desenvolvimentista: “a state’s capacity to get ahead 

depends on the attributes of the leading sector through which it is tied to the 

international economy: light manufacturing, mineral extraction, peasant crop 

production, or industrial plantation crop production.[…] States’ ability to restructure 

depends on the tractability of the restructuring project they face and the domestic 

political economy of the leading sector ” (Shafer, 1994: 2-3). Assim, em larga medida, o 

Estado assumirá uma natureza desenvolvimentista ou predadora em função da 

interacção dialéctica do leading sector de partida e da natureza do predominante modo 

de produção autóctone. Estes dois factores determinarão ou não a capacidade do Estado 

de constituir uma entidade dotada de “autonomia”116 e de “capacidade de intervenção na 

sociedade”117. Ao Estado Predador118 faltam estes atributos, essencialmente na 

decorrência do tipo de relação que ele mantém com a sociedade: a predominância das 

relações pessoais de reciprocidade, própria das sociedades tributárias, não permite que o 

Estado se constitua num corpo distinto, autónomo em relação à sociedade: isto tende a 

que não haja uma distinção entre público e privado; o Estado, como aparelho, fica 

inviabilizado de perseguir o bem comum, os fins desenvolvimentistas globais que 

constituiriam um dos seus atributos substanciais. Ele tornar-se-á uma presa de redes de 

interesse e alimentará a sua acção através da acomodação horizontal dessas mesmas 

                                                             
116 “Autonomy is the extent to which the state is not merely an arena for conflict but is distinct from 
nonstate actors” (Shafer, 1994:6). 
117 “Absolute capacity is the extent to which the state has the authority and means to extract and deploy 
resources; a technocratic, meritocratic, and internally cohesive bureaucracy; and effective monitoring 
and regulatory capabilities”. (Shafer, 1994:7). 
118 “Predatory states lack the ability to prevent individual incumbents from pursuing their own goals. 
Personal ties are the only source of cohesion, and individual maximization takes precedence over pursuit 
of collective goals. Ties to society are ties to individual incumbents, not connections between 
constituencies and the state as an organization”(Evans, 1995:12). 
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redes de interesse. O Estado Predador119 é ao mesmo tempo um Estado Rendeiro120 e 

um Estado Rizoma (Bayart, 1989: 270-80). 

O Estado é um instrumento crucial à acção política “desenvolvimentista”. E esta 

é um dos elementos fundamentais que lhe confere legitimidade – a par, nomeadamente, 

da sua capacidade de garantia da defesa do seu território e dos seus nacionais, incluindo 

da sua capacidade de arbitrar conflitos. Voltaremos a esta questão. 

Elementos de economia política das sociedades africanas 

As sociedades da ASS assumiram as suas independências nacionais numa 

envolvente de euforia, própria da época da “economia do desenvolvimento”. Uma vez 

obtida a independência nacional, uma vez formalmente reconhecidos os diversos 

Estados pela “comunidade internacional” como entidades iguais, uma vez implantados 

governos que, considerados imunes à dependência própria do período colonial, 

pautariam a sua acção em prol do “bem comum” – até porque, na perspectiva de então, 

a sociedade africana seria naturalmente uma sociedade sem classes e os governos não 

seriam, consequentemente, instrumentos de uma classe, conforme uma “interpretação 

africana” no contexto da visão marxista então imperante – estaria aberto o caminho para 

o “desenvolvimento”, para a industrialização. A única dificuldade seria a 

disponibilidade de suficientes capitais, isto é, o desenvolvimento seria “uma questão de 

capitais”. Uma vez obtidos estes, uma vez instalados governos comprometidos com o 

desenvolvimento, isto é, na concepção de então, supostamente capazes de levar à prática 

políticas keynesianas em última análise indutoras da industrialização, os altos níveis de 

crescimento daí decorrentes possibilitariam uma gradual mas acelerada colagem aos 

países mais desenvolvidos. Ou seja, uma vez implantadas todas essas premissas, o 

desenvolvimento seria uma questão de implantação de “projectos” concebidos no 

contexto de algo similar ao Plano Marshall para a Europa Ocidental no período pós 

guerra. É a época de ouro dos “projectos” liderados pelo Banco Mundial, especialmente 

nos tempos de pontificado do seu Presidente Robert Mac Namara, ou seja, por volta da 

década de 70 do século passado. E, sendo o desenvolvimento uma questão de capitais, 

não só os empréstimos ou doações dos Organismos Internacionais mas também os 

empréstimos da banca comercial, permitiriam a obtenção desse desiderato. É assim que, 

                                                             
119 Para cujo arquétipo Evans elegeu o Estado Zairense (Evans, 1995:45-7). 
120 Numa perspectiva alargada, extensiva, do conceito de renda a qual confira ao “Estado Rendeiro” uma 
dimensão a-histórica (Wils, 2000:550-3). 
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na decorrência dos vários choques petrolíferos, a utilização dos petro dólares 

depositados nos bancos ocidentais permitiriam colmatar o défice de capitais mediante a 

concessão de créditos não concessionais. É a época do dinheiro fácil, dos empréstimos 

concedidos em condições de muito duvidoso reembolso porque aplicados em projectos 

não realisticamente reprodutíveis – geralmente em obras faraónicas (elefantes brancos) 

ou em projectos ditos “produtivos” sem condições de rentabilidade. 

Esta fase “ingénua” tinha, como pano de fundo, um descaso das sociedades, de 

questões tão fundamentais como: 

 O tipo de base económica, de especialização económica 

entretanto implantada 

 As relações de produção predominantes, ethos de cada uma das 

formações sociais, os seus “mitos fundadores”, o seu imaginário 

 O resultado do “enxerto”121 do Estado ocidental em formações 

sociais não capitalistas – embora inseridas na economia mundo 

capitalista 

As sociedades africanas foram presumidas como sociedades ocidentais “em 

atraso”, subdesenvolvidas. A aplicação dos modelos ocidentais num ambiente agora de 

“soberania” era tida como algo de “natural”. Os modelos e valores ocidentais, 

reclamados como universais, constituiriam, obviamente, o objectivo a alcançar, a 

medida de todas as coisas. Eles teriam sido obviamente importados122 e enxertados nas 

formações sociais africanas agora lideradas pelas elites ocidentalizadas instaladas no 

poder, prontas para o “desenvolvimento”. 

Contudo, as sociedades africanas tinham uma outra natureza. Na ausência de 

verdadeiros Estados nação, em “formação”, na ausência de valores liberais, apanágio do 

Ocidente, o pendor fundamental era assumido pelas “comunidades”123, entidades de 

carácter essencialmente rural, com valores próprios, com lógicas culturais próprias, com 

                                                             
121 Bayart, J-F. (dir.) , 1996 
122 Inclusive, o Estado (Badie, 1992).  
123 “Community […] refers to a group of persons who are drawn together by a sense of affective solidarity 
and meaningful participation in reciprocal exchanges within the group. [It] is constituted through what I 
call «primary reciprocities» in witch rules are self-enforced, that is, there is no need for a third party to 
intervene” (Hyden, 2007:53).   
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determinado “estilo de vida”124. As instituições de partida tinham uma outra lógica que 

não a ocidental. No domínio económico, tal lógica contrapunha-se à lógica do 

mercado, à lógica do universo formal, impessoal. O interlúdio colonial não constituiu 

uma ruptura à lógica pré colonial, tributária; pelo contrário, pela sua própria natureza e 

pela natureza da especialização económica implantada, não só lhe continuidade como, 

bastas vezes utilizou esta, como forma de redução dos custos do colonialismo125.  

Os dirigentes dos países recém independentes, legitimados pela luta anti 

colonial, herdaram a condução de Estados frágeis quer no domínio da capacidade de 

garantia da sua auto defesa quer na sua capacidade de promoção do desenvolvimento126. 

Aliás, Estados “em formação” e não “em construção”, como se referirá adiante. 

Tais formações sociais tinham um carácter eminentemente rural, não obstante a 

transmissão do poder se tenha processado a favor de uma elite urbana “ocidentalizada”. 

Tal como, por um lado, a especialização económica tinha feito nascer um universo dual 

com um sector moderno da economia de produção/exportação de recursos naturais 

acompanhado de uma incipiente burocracia estatal e, por outro, de um sector rural de 

auto subsistência, no domínio social e político persistiu essa dualidade127. A elite 

urbana, herdeira de uma tradição de poder ancestral, assumida em classe Estado, tinha 

de dar continuidade ao processo de centralização do poder. Para tal, a continuidade da 

sua legitimação política, era-lhe essencial.  

A legitimação do poder, a par da natureza do Estado – e de uma maneira geral, 

da natureza das instituições – no contexto da especialização económica implantada, 

assumem aqui um papel primordial. 

Assim: 

1. A geral ausência de exploração dos seus dependentes por parte das 

classes ou categorias sociais dirigentes (própria de uma economia de 

mercado), aliada ao tipo de especialização económica implantada, 

tornaram as rendas a categoria fundamental da distribuição funcional 

                                                             
124 Bayart, J-F. (dir.), 1992:35-39. 
125 Nomeadamente através da chamada “indirect rule”. 
126 Cf. Jackson, 1996 e Clapham, 2000. 
127 Esta dualidade inspirou o conceito de Mamdani, M., Citizen and Subject: Contemporary Africa and the 
Legacy of Late Colonialism, (Princeton University Press, 1996), de “bifurcated state”: a organização do 
Estado seria diferente nas areas urbanas e nas areas rurais (Hyden, 2007:56).   
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do rendimento. Tal como explicado, estas não remuneram a aplicação 

de factores de produção, em sentido económico. Por isso, a sua 

redistribuição é do domínio do político, não se processa através de 

mecanismos e instrumentos de carácter “económico”. 

2. Em tais circunstâncias, a própria legitimação do poder político, 

assenta na capacidade de redistribuir, de redistribuir a renda. Nesse 

contexto, a sua criação/captação, assume um carácter crucial. Uma 

crise do leading sector, geralmente associada a uma quebra de 

cotações dos preços das commodities respectivas, produz danos 

dificilmente reversíveis do complexo redistributivo, cimento da 

“governamentalidade”128 e da legitimação do poder.  

3. Esta circunstância, própria das sociedades tributárias, é compatível 

com a especialização económica implantada: ambas têm uma natureza 

rendeira, não de mercado. Propiciam, por outro lado, uma ligação ao 

sistema capitalista internacional – à economia mundo – sem a 

implantação doméstica de relações de produção capitalistas, dando 

assim continuidade ao sistema secular de criação, captura e 

distribuição das rendas, da extroversão129. 

4. Em tais contextos, a obtenção dos recursos do Estado não decorre de 

um desenvolvimento do tecido económico doméstico, de um valor 

acrescentado interno. Não decorre de um processo interno de 

exploração económica: depende do “exterior”; depende, 

nomeadamente, da imposição de taxas das operações com o exterior. 

Os recursos do Estado obtêm-se de forma autónoma130 de um processo 

interno de acrescento de valor. O comando do Estado torna-se 

“independente”, o que o exime ainda das responsabilidades políticas 

para com o “desenvolvimento”, da prestação de contas, da promoção 

                                                             
128 O conceito de “gouvernementalité”, de Foucault, M. («Le pouvoir, comment s’exerce-t-il ?» in H. L. 
Dreyfus, P. Rabinow, Michel Foucault, un parcours philosophique, Paris, Gallimard, 1984, pp.313-314), 
ferere-se à “manière de diriger la conduite d’individus ou de groupes” (Bayart, dir., 1996:32). Bayart 
(1989) encontra na “politique du ventre” a governamentalidade do Homo manducans africano (Bayart, 
dir., 1996: 35). 
129 “Aujourd’hui, comme hier, l’Afrique noire tend à exporter à l’état brut ses facteurs de production – 
force de travail, matières premières et capitaux – et les acteurs sociaux qui gèrent cette relation inégale 
avec le système économique international en tirent les ressources de leur domination domestique” 
(Bayart, dir., 1996:21). 
130 Não confundir com o conceito de “autonomia” do Estado, próprio da ciência política. 
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do “bem comum”. E desta forma ainda, o Estado exime-se do ónus 

político que resultaria de uma mise au travail da sua população. Por 

isso, tendencialmente não tem que “prestar contas”. 

 

A natureza deste fiscal link é determinante da definição da natureza do Estado e 

das instituições, de uma maneira geral. E a “resistência” destas à mudança, faz com que 

seja determinante questionar sobre as instituições de partida e do quadro da sua 

evolução. 

As instituições “are the rules of the game in a society or, more formally, are the 

human devised constraints that shape human interaction”(North, 2007:3). Elas têm um 

carácter formal ou informal e, pela sua própria definição, definem e limitam o conjunto 

das escolhas possíveis dos indivíduos. Em consequência, elas terão limitado as escolhas 

possíveis dos dirigentes e decisores dos países da África Subsariana nos anos 60 do 

século passado. 

Estes tiveram de fazer face à governação de sociedades onde imperava uma 

ubiquidade das instituições informais (Hyden, 2007:6), em contraposição às instituições 

formais enxertadas, desligadas da sociedade real, no imaginário próprias de um sistema 

colonial ultrapassado. Deslegitimadas, portanto. Tiveram ainda de fazer face a uma 

especialização económica de partida definidora de um fiscal link, também em si, 

determinante da natureza do Estado131. 

Estas duas circunstâncias geraram um tipo específico de economia, contraposto 

ao mercado, mas compatível com vários regimes de materialidade132: a “economia de 

afeição”. Este conceito, da autoria de Goran Hyden133, é fundamental para a 

compreensão da economia política das sociedades da ASS: ele permite sistematizar a 

forma de funcionamento do complexo redistributivo em sociedades de predominância 

das comunidades e de carácter e de estilo de vida rural. Na sua essência constitui uma 

“lógica social fundamental” (Hyden, 2007:72), baseada em relações recíprocas 

                                                             
131 É sugestivo o desespero de Kenneth Kaunda na década de 70 do século passado: “We are in part to 
blame but this is the curse of being born with a copper spoon in our mouths” (Shafer: 49).     
132 Bayart (dir.), 1996:34. 
133 Hyden, 1987: 117-136 e Hyden, 2007: 72-93. 



90 
 

directas134, isto é, de carácter informal, pessoal e sem intermediação, subordinada aos 

seguintes princípios: 

 “Whom you know is more important than what you know 

 Sharing personal wealth is more rewarding than investing in 

economic growth 

 A helping hand today generates returns tomorrow” 

 

Esta lógica viabiliza a predominância de uma “economia invisível”, do reino do 

“informal”135, no contexto de “parallel institutions that Africans have created in order 

to avoid the whims of the market and the arm of the state” (Hyden, 2007:72). Na sua 

essência ela não só se contrapõe à impessoalidade do mercado, como constitui uma 

forma de resistência ao enxerto do Estado burocrático legal, racional, weberiano, 

“estranho”. 

A inviabilidade do “desenvolvimento” num contexto avesso ao mercado e de 

descaso do imperativo de incremento da produtividade dos factores de produção, 

rendeiro e de extroversão136, no contexto da economy of affection, originou um 

progressivo desgaste da legitimidade política do poder instituído, no contexto da 

fragilidade dos Estados recém soberanos. É que tal legitimação assentou, no período pós 

independências, em dois factores: a luta anti colonial e o “desenvolvimento”. Aliás, no 

imaginário, o desenvolvimento legitimava a captação de recursos para o Estado a partir 

de um sector agrícola então predominante137. Perante a crise estrutural instalada 

inviabilizadora do “desenvolvimento”, os vários regimes políticos viram-se obrigados a, 

no contexto ainda das relações internacionais e da divisão internacional do trabalho 

estabelecida, transformar a luta pela sua sobrevivência – inclusive a sobrevivência e a 

                                                             
134 É este tipo de reciprocidade directa, avessa à impessoalidade implícita ao cumprimento das 
obrigações em contratos formais, que originará a perspectiva de que o crédito bancário “não é para 
pagar”. As obrigações formais “não são para cumprir”. Em seu lugar, há que perspectivar outras formas 
de compensação, geralmente outras oportunidades rendeiras, encontradas por tracto directo. O efeito 
desta circunstância sobre o funcionamento do sistema financeiro é particularmente gravoso. 
135 Chabal & Daloz, 1999: 9-59, MacGaffey, 1991: 1-25, Carneiro, 2008. 
136 Bayart, 1999 e Carneiro, 2004. 
137 Bates (2005) concebeu esta captação de recursos a partir da agricultura, como uma drenagem a favor 
de uma elite urbana visando a implantação da industrialização (no imaginário industrialização = 
desenvolvimento). Acontece que esta drenagem assumiu, na realidade, um carácter meramente 
rendeiro e de acomodação e fortalecimento das coligações, base de sustentação do poder, 
completamente alheia ao desenvolvimento. É um exemplo mais do primado do político nas sociedades 
da ASS. 
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integridade física dos seus dirigentes138 – no objectivo supremo139. A sobrevivência no 

curto prazo substituiu o “take-off”. O défice de legitimidade daí resultante, não poderia 

deixar de redundar num esforço suplementar e contínuo de captação de recursos 

adicionais, através de: 

 Uma tentativa de reforço da base económica rendeira geradora de 

um retorno à economia de depredação própria da época colonial140, 

e de um consequente aprofundamento da extroversão 

 A um reforço do informal, da economy of affection, sugestivamente 

e de forma feliz sintetizadas no conceito de “re-tradicionalização” 

(Chabal & Daloz, 1999:61-114). 

 No aproveitamento dos mecanismos da globalização na exploração 

de recursos para a economia invisível, factor fundamental de 

formação do Estado africano, progressivamente divergente do 

modelo weberiano141. 

 Na introdução de um sistema de viabilização e de reforço do poder 

no contexto da economy of affection e do constrangimento das 

relações internacionais: o chamado “governo privado indirecto”142. 

Este surge na decorrência dos constrangimentos internos e 

externos, como uma “estratégia de contorno”, como uma forma de 

governo indirecto mediante a utilização, pelo Estado em formação, 

de agentes não estatais. É que a privatização da economia, 

“autorise la reconduction et la reconversion du pouvoir en pouvoir 

économique” (Hibou, 1999:56), pelo que constitui uma 

“governamentalidade” em contextos de “pratiques de 

chevauchement entre positions et pratiques de pouvoir et 

d’accumulation économiques [qui] interdisent de faire une 

distinction claire et tranché entre publique et privé, entre État et 

marché, entre réseaux de pouvoir et réseaux d’accumulation, etc.” 

                                                             
138 De 1960 a 2003 registaram-se 107 casos de deposição de Chefes de Estado por golpes de Estado, 
guerra ou invasão (Hyden, 2007:19).    
139 Tornou-se já lendária a asserção de que os regimes africanos e os seus líderes máximos vão 
conseguindo manter o barco da governação a flutuar sem contudo o orientar para um destino certo.  
140 Bayart (dir.), 1996:22 
141 Bayart, Ellis, Hibou, 1997. 
142 Mbembe, 1999:103-121. 
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(Hibou, 1999 :30). O “governo privado indirecto” surge 

essencialmente no contexto dos condicionamentos impostos pelo 

fenómeno da globalização e da imposição da privatização das 

economias. Ele não só se ajusta como foi apropriado pelos Estados 

africanos, servindo eficazmente o sistema de acumulação baseado 

na detenção de posições de poder numa “economia de afeição”, 

contraposta ao mercado. Contudo, ele constitui hoje um dos mais 

sérios obstáculos à viabilização de uma acumulação autónoma, 

capitalista, capaz de vir a gerar burguesias nacionais. Neste 

contexto de primado do político, a acumulação processa-se através 

de uma adição de activos – voláteis – pouco susceptíveis de se 

transformarem em capital (em sentido económico). 

Conclusões 

A África Subsariana mantém hoje uma especialização económica idêntica à 

forjada pelo pacto colonial. A partir dos anos 80 do século passado os Organismos 

Financeiros Internacionais (as instituições de Bretton Woods) impuseram a aplicação de 

um conjunto de reformas de índole neoliberal, baseadas no chamado Consenso de 

Washington que, na melhor das hipóteses e em relação a alguns casos muito limitados, 

permitiram melhorar um equilíbrio macroeconómico até então caótico. Mas não 

permitiram a introdução das alterações estruturais capazes de suportar uma nova 

especialização económica de que resultasse uma produção material com um sensível 

acrescento de valor aos recursos naturais entretanto exportados. Do repouso na 

produção/captação de rendas, resultou um tipo de economia endemicamente alheia ao 

objectivo da promoção da produtividade. São economias exportadoras de recursos 

naturais, vulneráveis, com um sector formal essencialmente rendeiro ou de reciclagem 

das rendas. Nestas condições, estamos perante um crescimento de duvidosa e aleatória 

sustentabilidade. Os episódicos crescimentos do PIB resultantes dos aumentos de preços 

das commodities exportadas são interpretados pelas instituições de Bretton Woods como 

sinais do resultado das reformas empreendidas. Contudo, a seguir, a fase descendente do 

ciclo de tais preços desmente, por si, tal “cinismo” de interpretação. 

A ASS parece ter caído numa armadilha, na “armadilha rendeira”: o sistema 

revela-se como muito pouco susceptível de introdução de elementos de mudança das 
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instituições. E a ausência de mudança destas, frena uma alteração à especialização 

económica… Para tal, contribuem vários factores: 

 Num contexto rendeiro em que a riqueza é criada por “outrem”, a capacidade 

de reivindicação torna-se ténue porque potencialmente ineficaz.   

 A luta política é fundamentalmente preenchida por conflitos para a repartição 

da renda, de carácter faccional. Esta resolve-se através da “acomodação 

rendeira”. 

 A luta política “par le bas […] les modes populaires d’action politique ”143, 

processa-se essencialmente através da colagem às redes alimentadoras do 

Estado Rizoma, redes essas geralmente dominadas por big men144. Elas 

permitem uma ascensão social de outro modo de muito difícil concretização, 

dada a não prevalência dos processos de carácter “económico”. Este “modo 

de acção” faz parte do ethos africano: transcende as elites que entretanto o 

utilizam, integra de forma plena as sociedades, o político. É um dos mais 

sérios obstáculos à mudança.  

 Introduz-se na sociedade um pacto implícito, um contrato social, um “pacto 

rendeiro” que acomoda as categorias sociais dirigentes e dependentes. “Tout 

se passe comme si un pacte existait entre les classes dirigeantes d’un côté et 

les classes inférieures de l’autre, où les unes ne tiraient pas de surplus sur les 

autres, mais au contraire devraient distribuer les richesses obtenus à 

l’extérieur de la société en échange du statut social qui leur est accordé” 

(Diallo, 1996 :30-1). 

 A possibilidade de enriquecimento sem desenvolvimento145, a possibilidade 

de acumulação e de obtenção de recursos pelo Estado, de forma independente 

da do desenvolvimento do tecido económico nacional, constitui como que o 

ponto de oclusão de um sistema que se reproduz praticamente sem mudanças, 

enquanto a criação/captação de rendas o permitir. 

                                                             
143 Bayart: 1992:29 
144 A literatura consagrou esta designação para identificar aqueles que, na pirâmide do poder, detêm 
posições de privilégio que possibilitem uma redistribuição de recursos no âmbito do funcionamento de 
laços de protecção recíproca, no contexto da economy of affection. Esta categoria está ligada à chamada 
personal rule: “a system of relations linking rulers not with citizens but with patrons, clients, supporters, 
and rivals, who constitute de system” (Hyden, 2007:98). 
145 Chabal & Daloz, 1999:8. 
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 O tipo de utilidade sistémica dos países da ASS (grosso modo o de 

fornecedores de commodities do Ocidente) propicia a ausência de um factor 

externo de mudança. Pelo contrário, gera-se uma cumplicidade global de 

reprodução do sistema de economia de renda. Este manter-se-á enquanto 

gerar recursos que propiciem a sua manutenção. Na sua ausência, os danos 

estruturais herdados tornarão ainda mais problemática uma recuperação, 

especialmente no contexto de uma economia mundial globalizada. 

 

Mas esta “fatalidade” tem causas. A complexidade dos fenómenos e processos 

conducentes a tal “fatalidade” podem entretanto ser apreendidos através de um prisma 

de análise que constitua o ponto de confluência de tais fenómenos e processos: o 

Estado. 

O interlúdio colonial teve lugar, tanto na Ásia como em África, em contextos de 

produção de desigualdade política e social, de centralização política. Contudo, ao 

contrário da Ásia, a fraca tradição de Estado na África Subsariana – com algumas 

poucas excepções, nomeadamente da Etiópia) no momento colonial – constituirá um 

dos factores de divergência ulterior destes dois blocos do chamado Terceiro Mundo. É 

que a secular tradição de Estado na Ásia ocasionou uma necessidade de recursos, uma 

pressão fiscal só resolúvel, entretanto, através da mise au travail dos seus 

dependentes.146 Este fiscal link terá sido um elemento fundamental da divergência das 

trajectórias dos dois continentes. A natureza profunda de tal divergência expressa-se 

hoje na prevalência da lógica rendeira na África Subsariana, em contraposição ao take 

off de outras sociedades: “La particularité de la classe dominante dans l’Afrique noir 

postcoloniale ne reside pas dans le «chevauchement» entre positions de pouvoir et les 

positions d’accumulation […] mais bien plutôt dans la nature rentière de ces 

procédures de «chevauchement», là où prévaut en Asie orientale une conception 

productive de l’économie prébendière.” (Bayart, dir., 1996 :25). 

 O Estado, na África Subsariana, está «em formação»147, não «em construção». 

Esta distinção, proposta por Berman & Londsdale148, é fundamental à apreensão de que 

                                                             
146 De igual modo, na ASS, a chamada “exit option” terá contribuído fortemente para a debilidade do 
processo de centralização política e de tradição de Estado. Os conflitos não se resolviam por submissão, 
mas por fragmentação social dado o carácter “ilimitado” das terras. 
147 “Processus historique largement inconscient et contradictoire de conflits, de négociations et de 
compromis entre divers groupes” (Bayart , dir., 1996 :19). 
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nada garante que o futuro estado africano assuma a natureza burocrática, legal, racional, 

segundo o modelo Weberiano. É hoje clara a ficção de que a importação do modelo 

ocidental de Estado e, de uma maneira geral das instituições ocidentais propiciariam a 

implantação do desenvolvimento. O Estado africano balanceará ainda no “pêndulo de 

oscilação” entre os tipos ideais de Estado Predador e de Estado Desenvolvimentista, 

conforme distinção proposta por Evans (1995). 

É que a natureza rendeira da base económica e das instituições, a natureza da 

inserção da África Subsariana na economia mundo hoje globalizada, “rend plus 

vraisemblable une réinvention de l’économie prédatrice de traite qui avait sévi du 

XVIIe à la première moitié du XXe siècle” (Bayart, dir., 1996 :22). 

A África Subsariana enfrenta hoje um dilema: o da ruptura das suas estruturas e 

instituições reais, informais, a alteração da sua especialização económica e da sua forma 

de inserção na economia mundial, em resumo, uma “adaptação ao mundo” não baseada 

na extroversão, ou a “rendição rendeira”, alheia e avessa ao mercado, geradora de uma 

miséria, que torna perene e potencia o hiato que a separa do resto do mundo. Ao fim ao 

cabo, tudo se resumirá a uma resposta a Axelle Kabou: Et si l’Afrique refusait le 

développement?  
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ANEXO 

 

ESTRUTURA DAS EXPORTAÇÕES DE PMA’S DA ÁFRICA SUBSARIANA, 
EM FINAIS DOS ANOS 90 

 

                                                     Parte dos produtos primários e dos produtos           Parte das export. 

                       Tipo        manufacturados nas exportações totais de mercadorias     de serviços nas 

                                                                                1997 – 1999 (%)                                     export. totais  

                                            Produtos primários               Produtos manufacturados      1995-1999 (%) 

                                           Não transf.   Transf.   Total                Simples      Complexos     Total 

 

Benin                     C              89.6         6.6     96.3                 3.0            0.8          3.7                  22.3         

Burkina-Fasso      C              87.9         1.6     89.5                 8.4            2.1        10.5                    …    

Burundi                C                …           …       …                   …             …          …                      …   

Chade                    C              94.9         1.4     96.3                 0.6            3.2          3.7                    …        

Eritreia                 C                …           …       …                   …             …          …                     …     

Etiópia                  C               82.7         6.5     89.2                 5.7            5.1        10.8                  41.1    

Guiné                    C               82.0        10.3    92.3                 0.5            7.2          7.7                   5.6      

Guiné-Bissau        C              97.5          0.7     98.3                 0.8            1.0         1.7                    8.4        

Libéria                  C                …            …       …                   …             …          …                    …                  

Malawi                  C              85.4          1.7     87.1                12.0           0.9        12.9                   …    

Mali                       C              97.3          1.2     98.5                  0.9           0.6          1.5                 12.2      

Mauritânia           C               86.4        10.5     96.9                 1.7           1.5           3.1                   4.1      

Níger                     C               85.4          4.6     90.1                 4.6           5.4           9.9                   4.1 a)  

Rep. Centro-Af.   C               90.7          6.8     97.5                 1.2           1.2           2.5                    …  

R. Dem. Congo     C              84.2         12.1     96.2                 3.1           0.7          3.8                     …    

Ruanda                  C              71.5        15.0     86.5                 5.5           7.9         13.5                 23.3    

Serra Leoa            C                 …           …       …                   …            …           …                   44.3 a) 

Somália                 C               92.5          3.6     96.1                 1.7           2.2           3.9                    …            

Sudão *                 C               84.5         10.3    94.8                 3.0           2.2           5.2                   7.0  
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Tanzânia               C               82.6          6.3     88.9                 5.0           6.1         11.1                 45.6          

Togo                      C               74.7         12.6    87.3                12.0          0.7         12.7                 14.7     

Uganda                  C              90.8           4.8    95.6                  1.6          2.8           4.4                 22.6     

Zâmbia                 C                 …            …      …                    …            …            …                   …    

 

Angola                   P               97.6           1.9     99.4                  0.2         0.3           0.6                   5.3     

Guiné Eq.              P               94.7           2.7     97.4                  2.0         0.6           2.6                   3.3   

 

Djibouti                 S                 …             …       …                   …           …            …                  62.1 a)   

Gambia                 S                80.5           7.4     87.9                  7.0         5.1          12.1                79.1    

 

Moçambique     MMS            75.5           8.5     84.0                  7.8         8.2         16.0                 56.0     

Senegal              MMS            18.3          49.4    67.6                  8.0        24.3        32.4                 25.9 

 

* A partir de 1999, país exportador de petróleo 

a) 1993-1995 

 

Classificação dos países conforme a CNUCED: 

C – Exportador de produtos de base não petrolíferos 

P – Exportador de petróleo 

S – Exportador de serviços 

MMS – Exportador de artigos manufacturados e de serviços diversos 

 

 Fonte : CNUCED, Les Pays les Moins Avancés, Rapport 2002, p. 113 
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POR ÁFRICA E PARA OS AFRICANOS -Fernando Pacheco 
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Presidente da Mesa da Assembleia Geral da ADRA 

Coordenador do Observatório Político-Social de Angola  

Introdução 

Confesso que é pouco cómodo para mim escrever sobre qualquer tema 

relacionado com o continente africano. Desde logo porque as minhas preocupações e 

tentativas de entendimento das realidades sociais estão muito focalizadas em Angola, 

por opção e pelo modo e intensidade como tem vindo a evoluir o contexto do país desde 

que iniciei a minha actividade profissional. Depois, porque sendo o continente africano 

pouco homogéneo do ponto de vista ecológico, cultural e religioso – e o mesmo 

acontece, na generalidade, em cada um dos países –, sempre questionei as análises sobre 

“África” como um todo, como se tal heterogeneidade não fosse suficientemente 

marcante para exigir outras abordagens. Se é certo que abundam pontos comuns 

relativamente à história mais ou menos recente como, por exemplo, o facto da maior 

parte dos países ter ascendido à independência há menos de 60 anos depois de processos 

de colonização relativamente complexos e traumatizantes, não se pode sobrevalorizar 

uma suposta identidade mesmo da África subsahariana, pois, para além dos contextos 

ecológicos e culturais específicos, há que ter em conta as diferentes formas de 

colonização e correspondentes vias de acesso à independência que tornam, por exemplo, 

a maioria dos países da África Austral distintos dos da África Central ou Ocidental. A 

minha incomodidade tem a ver, ainda, com aspectos metodológicos, pois, 

independentemente do que atrás foi dito, as realidades sociais são complexas e 

dinâmicas e isso obriga a que a sua abordagem e as apreensões delas derivadas tenham 

que ser relativizadas e encaradas com as necessárias cautelas.  

Com estas reservas, decidi aproveitar a oportunidade oferecida por esta 

publicação para apresentar algumas reflexões sobre os caminhos que o continente 

africano vem trilhando no sentido do desenvolvimento, enquanto processo natural em 

curso permanente, que não pode ser “criado” por ninguém, entendimento esse que 

exclui desde logo a ideia de desenvolvimento enquanto objectivo, e como esses 

caminhos estão a favorecer ou a prejudicar o combate à fome e à pobreza e o alcance do 
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objectivo estratégico que constitui a segurança alimentar. Contudo, não posso deixar de 

alertar para as minhas limitações, decorrentes da condição marginal em relação ao 

mundo académico, o que me obriga a fundamentar as minhas intervenções em 

observações e evidências empíricas que decorrem da minha actividade profissional e 

cívica em contacto com realidades múltiplas, nomeadamente relacionadas com as 

entidades rurais, desde a unidade familiar às instituições de nível central do meu país, e 

ainda com as agências internacionais. 

Fi-lo também por achar preocupante o desconhecimento generalizado sobre as 

teorias do desenvolvimento e as políticas agrícolas entre os angolanos, incluindo, nos 

meios académicos, e considero este facto inaceitável e preocupante. Por ser igualmente 

preocupante a prioridade geralmente conferida a temas considerados mais atractivos no 

quadro da pretendida “modernização” da sociedade angolana, como o petróleo, as 

finanças e outros, subestimando-se o debate sobre a fome e a segurança e soberania 

alimentares, e suas consequências em termos de estabilidade social e de segurança 

global. Por achar ainda que o fascínio que tal desejo de modernização exerce sobre as 

opções das elites nos conduz a perversidades no processo de desenvolvimento de 

diferentes sociedades africanas, excluindo a esmagadora maioria da população e criando 

os caldos de cultura para conflitualidades sociais futuras. Justifica-se, finalmente, esta 

decisão porque me parece ser o tema suficientemente transversal para o conjunto dos 

países ao sul do Sahara, tanto no que se refere às razões que explicam os fracassos ou as 

dificuldades do desenvolvimento, como às implicações políticas, económicas, sociais e 

ecológicas desses fracassos e dificuldades. Sempre preocupado com a relação das 

razões, incidências e implicações com a realidade angolana, procuro na parte final 

avançar com algumas ideias que me parecem suficientemente abrangentes que poderiam 

conformar a minha perspectiva de desenvolvimento para Angola e para o continente 

africano. 

Algumas notas introdutórias adicionais se impõem. Quando reflicto sobre os 

caminhos do desenvolvimento de Angola e de África nas suas incontornáveis relações 

com a agricultura, relembro as motivações das minhas opções profissionais em estreita 

relação com as políticas. Tal como Luther King, também tive o meu sonho quando 

jovem. Tentar contribuir para o fim da fome no mundo levou-me a estudar agronomia. 

Lia Josué de Castro (A Geografia da Fome e a Geopolítica da Fome) e Jorge Amado, o 

que era natural naquela época devido à influência do Brasil sobre os intelectuais e 
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estudantes angolanos preocupados com as injustiças e com a independência, pois, na 

situação de isolamento em que se encontrava a Angola colonial, o Brasil era 

praticamente o único país com o qual podíamos ter relações culturais, facilitadas pela 

língua comum e por outros laços históricos, e tais leituras, como outras, foram 

determinantes para as minhas escolhas. 

Vivia-se a fantástica década de 60, que abalava política e culturalmente o mundo 

e enchia os meus jovens companheiros angolanos de esperança numa mudança política 

com base num projecto inovador. Ainda que as notícias da fome no mundo nos 

chegassem principalmente da China e da Índia, a Etiópia (já penalizada por erros graves 

nos sistemas de exploração dos solos) e a Nigéria (fustigada pela guerra no Biafra) não 

estavam tão distantes149. Mais próximas estavam as imagens que não escapavam ao 

meu olhar atento sobre a pobreza e a fome de que padecia grande parte da população 

angolana – já nessa altura eu vivia entre a cidade e o campo –, e que para mim eram 

motivadas pelas profundas injustiças de uma situação colonial, a que a independência 

poria cobro inevitavelmente, pensava eu.  

Motivações políticas e sociais explicam, pois, em grande medida, a minha 

matrícula na Faculdade de Agronomia no Huambo. Tratava-se de um centro de ensino 

com boa qualidade técnica, bastante suportada pelo Instituto de Investigação 

Agronómica de Angola (IIAA). Tal bondade não constituía um facto estranho. Depois 

do início da luta pela independência em 1961, o poder colonial promoveu uma série de 

reformas visando atenuar a condenação internacional e a colaboração dos angolanos no 

seu propósito de preservar as colónias, atabalhoadas numa primeira fase, mais 

sustentadas a partir do fim da década de 60 (Clarence-Smith, 1985). Apesar de tardia, 

foi notável a evolução do ensino e da investigação, com a criação da primeira 

universidade angolana e dos institutos de investigação, que viriam a ter um papel 

importante no conhecimento do território e da realidade social em geral, dando mais 

coerência e consistência às decisões sobre políticas sectoriais (Província de Angola, 

1971). No caso da agricultura, a administração portuguesa na época, graças ao novo 

conhecimento, reconhecia o deficiente desempenho do sector agrícola, pois os 

resultados estavam “longe de corresponder aos investimentos nele feitos… ”, e, por tal 

razão, previa-se a tomada de medidas que punham em causa o modelo até então 

                                                             
149 Em África, havia em 1969, de acordo com a FAO, 89 milhões de pessoas a passar fome, número que duplicou em 
1998 (189 milhões) e ultrapassou os 220 milhões em 2006 (Pacheco, 2002: IFAD, 2011). 
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adoptado, advogando a necessidade de uma maior preocupação com a promoção social 

e económica das populações, a repartição mais equilibrada dos rendimentos e a 

correcção dos desequilíbrios regionais (Província de Angola, 1971). 

Contudo, é necessário fazer notar que se tratava de uma faculdade 

portuguesa150. O número de estudantes angolanos era de cerca de 10% do total, sendo 

mais chocante ainda o facto de, até 1975, apenas ter sido matriculado um estudante de 

língua materna umbundu, a língua mais falada na região do Huambo, onde se situavam 

os agricultores considerados mais evoluídos. Além disso, o tipo de ensino ministrado, 

como acontecia em toda a colónia, pouco tinha a ver inicialmente com a realidade 

angolana e africana. Porém, a especificidade dos estudos agronómicos, o empenho de 

alguns professores visionários e os contributos fornecidos pela investigação permitiram 

que a Faculdade, em colaboração com o IIAA, tivesse jogado um papel importante na 

produção e divulgação de conhecimento sobre a realidade rural e agronómica de 

Angola.  

Infelizmente, a situação regrediu no período pós independência e o mesmo 

aconteceu na maior parte dos outros países africanos com consequências nefastas, 

apesar de algumas excepções e melhorias recentes. Com efeito, qualquer governo que 

não tenha em conta a importância do conhecimento e da investigação, dificilmente evita 

erros, e por vezes bastaria estudar experiências similares, que hoje são profusamente 

divulgadas em todo o mundo, para delas aprender e apreender lições e boas práticas. Em 

Angola não se nota o papel da academia no domínio das questões relacionadas com o 

desenvolvimento – nem sequer na recolha de tais experiências e sua sistematização para 

tentar produzir novo conhecimento ou na utilização do conhecimento anterior –, quer 

por falta de iniciativa própria, quer porque o Governo e outros órgãos não fazem 

geralmente recurso a ela para fundamentarem as suas decisões nos mais diversos 

domínios. No caso da agricultura em geral, e particularmente no que respeita às 

questões do uso da terra e de outros recursos naturais, dos sistemas de produção, do 

trabalho, dos custos de produção, dos mercados, do rendimento das famílias e dos 

empresários, por exemplo, o desconhecimento é inquietante e explica os erros, alguns 

grosseiros, que estão a ser cometidos. Mais uma razão, pois, para a apresentação deste 

texto, para o qual muito contribuiu o pensamento conceptual de José Negrão, um dos 

                                                             
150 Interessante é salientar que na vizinha República Democrática do Congo, então colónia belga, a primeira 
universidade surgiu dez nos antes da criação do ensino universitário em Angola. 
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mais fecundos cientistas africanos em matéria de teoria do desenvolvimento, que 

infelizmente já não está entre nós.  

Porque África “começou” mal? 

No início da década de 60 o agrónomo francês René Dumont, depois de visitar 

alguns países francófonos da África Ocidental, escreveu o polémico L´Afrique Noire est 

mal partie, um livro que lhe valeu as antipatias de vários chefes de Estado, 

principalmente de ex-colónias francesas, chegando a declará-lo persona non grata nos 

respectivos países durante alguns. O pecado de Dumont havia sido a denúncia do 

paradigma de desenvolvimento económico e social adoptado de forma voluntarista 

pelos governos dos novos países africanos, a que estavam associados estilos de vida e 

de consumo das elites governantes muito semelhantes aos das chefias coloniais, 

enquanto a população mais carenciada, principalmente nas áreas rurais, não beneficiava 

dos dividendos da independência. Havia sido também a avaliação negativa das 

respectivas políticas agrícolas, que se baseavam no investimento em grandes plantações 

e na agro-indústria, numa antecipação ao que viria a ser a crítica contundente aos 

modelos produtivistas que dariam substância à revolução verde na Ásia, em detrimento 

da pequena agricultura familiar. Essa análise não poupava a ordem neocolonial que a 

França começava a instalar (Dumont, 1962; Rodrigues, 2007). René Dumont viria a 

candidatar-se à Presidência da República Francesa, com uma proposta alternativa ao 

sistema dominante. Obviamente, perdeu, mas transformou-se num dos agrónomos mais 

consultados sobre os problemas de África.   

   Nos primeiros anos de independência, as lideranças africanas mostraram-se 

bem intencionadas no propósito de diminuir o fosso que separava os seus países dos 

países industrializados, tendo como referência as potências colonizadoras e como 

grande objectivo a modernização económica, social, cultural e política das suas 

sociedades. Pretendiam igualmente corrigir as injustiças sociais herdadas do 

colonialismo que remetiam a maior parte da população de cada país para uma condição 

de pobreza. Procuravam, afinal, de modo voluntarista e ambicioso, construir ao mesmo 

tempo Estados-Nação e recuperar o suposto atraso em relação aos países desenvolvidos, 

isto é, vencer o subdesenvolvimento, num período curto. 

Independentemente das ideologias e das alianças externas que se foram tecendo 

no quadro da guerra fria, para o pensamento dominante da época era quase 

inquestionável que a desejada modernização nos padrões seguidos pelo mundo 
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ocidental, e mesmo dos países da Europa de leste, era sinónimo de desenvolvimento, e 

que, aplicada à agricultura, significava a adopção de sistemas de produção de larga 

escala com amplo recurso à mecanização e a transformação dos camponeses em 

proletários, tanto na agricultura como na indústria. Isso implicava, entre outras opções, a 

concentração das populações e das terras de cultivo, a criação de cooperativas de 

produção, a introdução de novos sistemas de exploração da terra e o investimento em 

infra-estruturas, incluindo de regadio. 

Nessa época a teoria da economia do desenvolvimento era exactamente 

dominada pelo paradigma da modernização e pelos modelos dualistas com ele 

relacionados, que advogavam o investimento num sector moderno orientado para o 

mercado e alimentado por excedentes de força de trabalho provenientes de um sector 

identificado com uma economia considerada de subsistência e atrasada – e esse facto 

caucionou as escolhas dos governantes (Negrão, 2001). Era necessário contrapor um 

sector moderno ao “tradicional”, a indústria à agricultura, a cidade ao campo151.  

 

A implementação dos modelos dualistas exigia a construção de Estados capazes 

de responder aos novos desafios, para os quais os antigos Estados coloniais não estavam 

talhados. O jurista Carlos Feijó defende que não se pode pensar na africanização do 

Estado (Feijó, 2002). Pode ser até que tenha razão, mas salta à vista que é necessário 

mais debate sobre o assunto, sustentado por pesquisa. A adopção de um figurino de 

Estado com base no dos Estados modernos revelou-se despropositada. Em primeiro 

lugar porque os papéis e as funções acometidas aos novos Estados, tendo em conta os 

objectivos estratégicos assinalados, passavam a ser substancialmente diferentes. O 

Estado passava a ser encarado pelas lideranças como o motor da modernização 

desejada, e, desse modo, por exemplo, era chamado, sob grande pressão, a prestar 

serviços a populações que não tinham outras alternativas, dado o baixíssimo poder de 

compra e o fraco nível de desenvolvimento dos mercados.  

Em segundo lugar, porque papéis e funções diferentes exigiam actores 

diferentes. Os funcionários públicos não tinham, em geral, capacidades e experiência 

suficientes para desempenhá-los, e perante tal falta de capacidade a solução mais 

recorrente foi a de imitar o estilo e os métodos do Estado colonial, o único que lhes 

                                                             
151 Em Angola o campo era designado por “mato” e os seus habitantes por “matumbos”, isto é, ignorantes, o que é 
suficientemente revelador. 
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servia de referência. Isso teve duas consequências negativas. A representação do Estado 

junto de populações que com ele sempre mantiveram grande distância não se alterou, e 

o “novo” Estado continuou a ser considerado um elemento estranho, ligado a “eles”, os 

que detinham o poder político, foi a primeira. A segunda foi o extraordinário aumento 

de funcionários, com critérios que nem sempre tinham a ver com as qualificações, para 

desempenhar funções para as quais não estavam qualificados, gerando-se ou 

aumentando a hierarquia de privilégios, a burocracia, o nepotismo, o despesismo, a 

corrupção e até a intolerância política.  

Em terceiro lugar, em correspondência com a ideologia prevalecente, os novos 

Estados nasceram muito centralizados e afastou-se a possibilidade de criação de órgãos 

de poder local, quer do ponto de vista político, quer administrativo. Tais órgãos 

estariam mais abertos à influência da cultura local e teriam sido mais fáceis de gerir, 

mais de acordo com as capacidades existentes e mais apelativos à participação dos 

cidadãos. Por outro lado, uma outra abordagem das instituições do poder tradicional 

poderia ter permitido uma maior aproximação aos cidadãos aos órgãos do poder do 

Estado. 

Em quarto lugar, o sistema jurídico moderno implantado e a divulgação e a 

implementação das leis não abrange, num número considerável de países, para além de 

10% da população (Santos, 2003). Daí resulta que a convivência do respeito pelos 

valores colectivos, pelas solidariedades, pelas normas de parentesco e pelas crenças 

mágico-religiosas, com o individualismo, característico de uma sociedade e de uma 

economia influenciadas por determinadas modernidades, leva a ambiguidades e 

incoerências legais, viciando o relacionamento entre as instituições, o cumprimento da 

Constituição e das leis e os modos de governação (Pacheco, 2001). A integração das 

instituições do poder tradicional no processo de construção do Estado, principalmente 

em sistema de indirect rule herdado do colonialismo, gera frequentemente 

perplexidades de ordem prática devido à convivência no mesmo modelo administrativo 

de estruturas estatais e tradicionais sem um enquadramento legal, ou com um 

enquadramento ambíguo e confuso. Neste quadro, as tarefas das autoridades tradicionais 

no domínio da resolução de conflitos com base em normas costumeiras levanta 

problemas de ordem constitucional, principalmente nos casos ligados à feitiçaria, que as 

instituições formais não sabem nem querem gerir (Florêncio, 2010).   
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Não se tratou, pois, de uma ruptura com o tipo ou a natureza do Estado colonial, 

isto é, não se pode falar em rigor de um Estado pós colonial. A ausência de 

regulamentação das formas de negociação do Estado com outros actores, sobretudo os 

cidadãos, a actuação em condições de monopólio, a alimentação da burocracia e a 

permeabilidade à corrupção geraram elevados custos de transacção, isto é, custos 

relacionados com a informação, a negociação e a monitorização da implementação das 

decisões, prejudicando a eficácia e a eficiência dos processos de desenvolvimento. A 

desestruturação das instituições “tradicionais” e locais ou a sua desvalorização, e a falta 

de legitimação das novas, por ausência de escrutínios democráticos ou por falta de 

participação dos cidadãos na sua definição, bem como a sua falta de maleabilidade para 

responder a mudanças constantes que as novas situações exigiam, traduziram-se em 

desconfianças, exclusões e injustiças (Negrão, 2001). 

Os modelos dualistas enfrentaram vários obstáculos em África e tiveram 

consequências económicas e sociais dramáticas. As políticas agrícolas e respectivas 

estratégias de implementação revelaram-se desajustadas ao substrato cultural das 

populações rurais e ao que a terminologia marxista designa por baixo nível de 

desenvolvimento das forças produtivas, mas que na verdade representa um “outro” nível 

de desenvolvimento que não é entendido nem valorizado. Por quase toda o continente 

floresceram cemitérios de tractores e outro equipamento a comprovar o insucesso da 

mecanização, as cooperativas colapsaram, as infra-estruturas degradaram-se, o comércio 

rural retraiu-se e os rendimentos familiares diminuíram. A agricultura familiar estagnou 

tecnologicamente e em muitos casos regrediu para o nível de subsistência, penalizando 

sobretudo as mulheres. A ausência de perspectivas nas áreas rurais e as expectativas de 

emprego nas cidades junto do sector moderno acentuou o fluxo migratório das zonas 

rurais para os centros urbanos, sendo mais significativa a saída de elementos 

masculinos, geralmente os mais jovens e dinâmicos, prejudicando as já limitadas 

possibilidades das mulheres para desenvolverem a agricultura familiar. Nas cidades, 

contudo, para além da ausência de infra-estruturas e de serviços, não estavam criadas 

condições de emprego para essa mão-de-obra migrante, facto só por si suficientemente 

gerador de pobreza urbana. Consequentemente, o sector moderno não se desenvolveu 

por não ter mercado para o seu produto, dado que a riqueza estava concentrada num 

segmento com pouca expressão na sociedade, enquanto, ao mesmo tempo, a agricultura 

dita de subsistência se tornava cada vez menos capaz de cumprir a sua função de 
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reprodução social (Negrão, 2001). As cidades cresceram – em Angola acredita-se que a 

população urbana já é superior à rural – e o sector informal da economia ampliou-se, 

nomeadamente na área do pequeno comércio e dos serviços. 

Perante o fracasso do paradigma da modernização, vários foram os paradigmas e 

modelos que a teoria do desenvolvimento proporcionou a diferentes países africanos, 

todos eles experimentados noutros países periféricos e semi-periféricos152. As 

dificuldades associadas à implementação desses modelos alimentaram a reabilitação do 

paradigma do mercado no qual se basearam os modelos neo-liberais a partir do final dos 

anos 1980, e que surgiram em África sob a forma dos Programas de Reajustamento 

Estrutural recomendados, ou impostos, pelo FMI e pelo Banco Mundial após avaliação 

contundente dos fracassos anteriores, imputados sobretudo à incapacidade dos Estados 

sobredimensionados e à ausência de democracia. Tais programas estavam focalizados 

na consolidação da propriedade privada dos meios de produção, no desenvolvimento 

dos mercados com a globalização do capital e na redução do papel e do peso dos 

Estados na economia e na sociedade de acordo com a fórmula “quanto menos Estado, 

melhor Estado”. Acreditavam os defensores do modelo que o crescimento económico, 

também aqui, seria acelerado e daria lugar ao desenvolvimento, onde as condições 

sociais dos cidadãos acabariam por melhorar, pois pressupunha-se a democratização das 

sociedades de acordo com o modelo ocidental de democracia representativa, imposto 

como qualitativamente superior, sem se atender às práticas endógenas de democracia 

participativa conhecidas em África (World Bank,1989; 1990). 

Ao contrário do pressuposto teórico, os mercados em África são incipientes, 

informais ou inexistentes e as famílias rurais raramente têm condições para tomarem 

opções de acordo com a chamada racionalidade económica dos sinais do mercado, 

desde logo pelas dificuldades de gerarem poupanças ou acederem a sistemas de crédito 

convencionais. Estas dificuldades não foram as únicas que se depararam ao modelo. A 

redução dos aparelhos de Estado não conduziu a mais eficácia e os serviços públicos 

anteriormente prestados não foram assumidos pelo sector privado, e quando tal 

aconteceu, não estavam ao alcance das bolsas dos cidadãos pobres. O modelo de 

democracia liberal imposto à maioria dos países não foi um sucesso, por ser mal 

entendido, e, consequentemente, não assumido, principalmente no que se refere à 

participação dos cidadãos e ao pluralismo da comunicação social. Para a agricultura e 
                                                             
152 Para aprofundar o assunto ver Negrão, 2001.  
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para a vida rural, grande parte dos problemas assinalados continuaram sem solução, 

embora se tenham registado excepções em alguns países, como o Gana, Moçambique, 

Mali, entre outros. O modelo acabou por gerar mais pobreza e desigualdade social e o 

tecido social dos países foi ainda mais afectado (Rodrigues, 2007). O Banco Mundial 

viria a emendar a mão e reconhecer que nos países africanos, como noutros periféricos, 

o Estado continuava a ter um papel incontornável e a sua fragilização penalizava a 

população (World Bank,1989; 1990).  

E as relações internacionais, então? 

Se é enorme, injustificada e inadmissível a quota-parte de responsabilidade dos 

líderes africanos pela situação de pobreza no continente, esta análise não fica completa 

se não tivermos em conta a influência dos factores externos a África. Muitos críticos de 

África mostram o seu cinismo e hipocrisia quando se “esquecem” da prevalência de um 

sistema terrivelmente injusto de relações entre os países ricos e industrializados e os 

pobres, que permite um fosso cada vez maior entre eles153. 

No princípio dos anos 70, os teóricos da troca desigual e da dependência 

demonstraram que o caminho que se estava a seguir nas relações entre países do centro 

e da periferia do sistema mundo não iria conduzir ao sítio certo, mas as suas análises 

foram denunciadas e contestadas, quer pelos precursores do neoliberalismo, quer pelos 

defensores do socialismo burocrático. Hoje já ninguém tem dúvidas sobre os efeitos 

nefastos da ordem económica mundial sobre os países pobres e, em particular, sobre a 

sua agricultura. Até 2007, os preços dos principais produtos agrícolas de exportação dos 

países africanos (e dos restantes países pobres de outros continentes) não cessaram de 

baixar. Os do café, por exemplo, baixaram mais de 65% entre 1997 e 2008, afectando 

mais de 25 milhões de famílias em todo o mundo e só a existência do Acordo 

Internacional do Café (contra vontade dos promotores da liberalização do comércio do 

café) impediu mal maior. A excessiva protecção que a União Europeia (através da 

contestada Politica Agrícola Comum que “come” metade do orçamento da 

Comunidade) e os Estados Unidos dão à sua agricultura através de elevados subsídios 

                                                             
153 Jomo Kenyata, primeiro presidente do Kenya, considerado na altura um “moderado”, dizia nos anos 60 que os 

europeus chegaram a África com a bíblia e encontraram os africanos com a terra. Depois os africanos ficaram com a 

bíblia e os europeus com a terra. 
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aos produtores, que até há poucos anos correspondiam a 335 mil milhões de dólares por 

ano, resultam numa concorrência desleal com os restantes países, na medida em que 

estes não têm hipóteses de colocar no mercado produtos a preços competitivos. Por 

pressão do FMI e do Banco Mundial, e de muitos países ricos, os países da periferia são 

obrigados a derrubar as suas barreiras alfandegárias, e ao mesmo tempo impedidos de 

levar os seus produtos para o mercado internacional, quer pelos preços, quer pelas 

barreiras que europeus e norte-americanos levantam à sua entrada nos respectivos 

países. Veja-se o exemplo do açúcar que, sendo um produto vital para vários países 

africanos, enfrenta inúmeras barreiras para entrar para Europa, o que explica as 

dificuldades das Ilhas Maurícias nos últimos anos, considerado um dos países excepção 

em África. 

Antes da subida dos preços dos produtos agrícolas e da crise financeira 

internacional na última década, cujas consequências não estão ainda suficientemente 

analisadas, a invasão dos países pobres com produtos a baixo preço teve como 

consequência a ruína das suas actividades agrícolas, principalmente de nível familiar. 

Mas se o continente africano aumentasse em apenas 1% as suas exportações agrícolas, 

geraria lucros equivalentes a cinco vezes o que actualmente recebe em ajudas 

internacionais. Acabar com tais subsídios de modo consistente contribuiria, pois, muito 

mais para acabar com a fome no mundo do que as remessas de ajuda em dinheiro ou 

alimentos que elites corruptas desviam para fins inconfessáveis.  

A vez da crise internacional 

Uma conjugação de responsabilidades e de factores contribuíram para a crise 

internacional alimentar que precedeu a crise global de 2008/2009: as políticas do Banco 

Mundial e do FMI que, como eles próprios reconheceram, votaram a agricultura dos 

países subdesenvolvidos ao abandono; as políticas de subsídios dos países ricos, que 

subsidiam fortemente a sua agricultura, introduzindo importantes perturbações no 

mercado, e não cumprem as suas promessas de ajuda ao desenvolvimento, pois a média 

anual de 0,28% dos seus PIB é cifra que está muito aquém dos 0,7% a que se 

comprometeram em 1970; as irregularidades climáticas que alguns cientistas acreditam 

poderem tornar-se persistentes por causa do aquecimento global; o aumento vertiginoso 

dos preços dos combustíveis fósseis; o espectacular incremento da procura de alimentos 

por parte dos chamados países emergentes, dada a melhoria das condições de vida dos 
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seus cidadãos; o efeito que os biocombustíveis estão a exercer sobre agricultores 

americanos (e de outros países) que semeiam menos cereais ou transferem-nos para 

terrenos menos férteis; e, finalmente, a especulação nas bolsas à escala mundial.   

A crise deve ser entendida, ainda, como resultado de um modelo de agricultura 

com elevado consumo de energia (directamente ou através de fertilizantes, pesticidas e 

herbicidas) e que exerce forte pressão sobre factores ecológicos vitais para o homem, 

como a terra, a água e o clima. O aumento notável da produtividade mundial (oito vezes 

de 1950 a 1995, mais do que nos nove mil anos anteriores) foi possível à custa de 

recursos naturais avultados: a terra cultivada passou de 265 milhões de hectares no 

longínquo ano de 1700 para 3,4 mil milhões em 1995, milhões de hectares de florestas 

foram destruídos contribuindo para o aquecimento global; hoje é retirada dos rios três 

vezes mais água do que há 50 anos atrás e ao mesmo tempo 1,6 mil milhões de pessoas 

lutam com a sua escassez, o que constitui já uma ameaça para a humanidade. A crise 

energética mundial, que está longe do final, trouxe ao de cima os efeitos perversos do 

modelo, agravando ainda mais as condições dos povos africanos. Um equilíbrio entre o 

progresso tecnológico que permita satisfazer as necessidades cada vez maiores de 

alimentos à escala planetária e o uso sustentável dos recursos naturais continua a ser o 

grande desafio da nossa geração.  

A emergência do terceiro sector e da sociedade civil 

Todavia, o paradigma do mercado e o modelo neo-liberal proporcionaram, 

juntamente com os movimentos de revolta em alguns países e as mudanças mais 

pacíficas para o multipartidarismo, uma oportunidade de indução em África do terceiro 

pilar da regulação social da modernidade, que havia reemergido nos países centrais anos 

antes destronando a hegemonia que os outros dois pilares, o princípio do Estado e 

princípio do mercado, haviam partilhado até então (Santos, 1999)154. A redução das 

funções do Estado permitiu a emergência do terceiro sector, um conjunto diverso de 

grupos e organizações sociais que são privadas mas não visam fins lucrativos e 

perseguem objectivos públicos ou colectivos, numa multiplicidade de formas como 

cooperativas, ONGs, associações e grupos comunitários, prestando serviços a 

populações pobres. O terceiro sector representa um segmento da sociedade civil, e para 

muitos autores assume mesmo a forma mais comum de emergência da sociedade civil 

                                                             
154 Para aprofundamento do assunto sugiro a consulta do texto de B.S. Santos, 1999. 
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em países onde a fragilidade ou inexistência do mercado exige o provimento de serviços 

que o Estado não está capaz de providenciar.  

Quando se fala de sociedade civil em África é habitual encontrarmos duas 

perspectivas: uma, que está mais preocupada com as suas fraquezas – e põe em causa, 

frequentemente, a sua existência –, e que é partilhada quase sempre por autores não 

africanos; e outra, endógena, que privilegia e faz valer as forças e o potencial para a 

mudança das sociedades civis africanas e a sua contribuição para a constituição de um 

espaço público independente relativamente ao Estado, de que o ganense Gyimah Boadi, 

o moçambicano José Negrão e o angolano Nelson Pestana são apenas alguns exemplos 

(Pacheco, 2005).  

Ao contrário do que aconteceu nos países centrais, em África o terceiro sector, 

de início, resultou geralmente de efeitos induzidos por intervenções externas, a partir de 

organizações de países desenvolvidos ou de agências internacionais, que passaram a 

canalizar através delas parte ou a totalidade dos fundos da ajuda ao desenvolvimento. 

Este facto tem sido suficientemente importante para se questionar o seu posicionamento 

relativamente a aspectos como a sua autonomia; o posicionamento estrutural entre o 

público e o privado; a democracia interna e nível de participação, transparência e 

responsabilização; o seu relacionamento com o Estado e a articulação em redes, entre 

outros (Santos, 1999; Robinson & Friedman, 2005). 

A centralidade da cidadania  

A evidência empírica parece indicar que a democratização em África tem 

fracassado principalmente por falta de participação cidadã. É do conhecimento dos 

cidadãos, da sua consciência e da autonomia do seu pensamento em relação aos seus 

direitos e deveres que depende a construção da democracia participativa ou 

substantiva155, no dizer sempre actual do chileno José Bengoa, ou seja, de uma 

democracia que se refere ao processo de conquista e aprofundamento da liberdade e 

autonomia dos cidadãos perante o Estado e de afirmação das diferenças culturais no seio 

da sociedade e de valores como a justiça, a solidariedade e a auto-determinação, enfim, 

de uma democracia com uma ampla participação dos cidadãos a todos os níveis 

(Bengoa, 1987).  
                                                             
155 A democracia substantiva de Bengoa corresponde à democracia de alta intensidade de que fala Boaventura de 
Sousa Santos (2002 e 2003). 
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  Apesar da sua universalidade, o significado e o exercício da cidadania 

apresentam particularidades, especialmente na perspectiva dos excluídos. A teoria 

clássica liberal, que reconhece os direitos cívicos e políticos dos cidadãos (também 

conhecidos como os de 1ª geração) como os “verdadeiros” direitos porque promovem a 

liberdade dos indivíduos para agirem, hoje é desafiada pela ideia de que são os direitos 

económicos, sociais e culturais (de 2ª geração) que dão substância aos primeiros, 

principalmente quando se trata de pobres e marginalizados (Kabeer, 2005). Hoje há 

evidências de que estas diferentes categorias de direitos são interdependentes e o seu 

equilíbrio conforma o melhor escopo para uma cidadania responsável. A cidadania deve 

ser vista, pois, como um conjunto de direitos e deveres conferidos por lei – tão amplos 

quanto possível – mas também como o exercício desses direitos e deveres de acordo 

com as condições existentes. Em países onde os processos de empobrecimento e 

exclusão atingiram a maioria dos cidadãos, o grande desafio estará na construção da 

cidadania, de modo a que os cidadãos-povo, confundidos com “populaça” e como tal 

desvalorizados pelas elites, se assumam progressivamente como cidadãos-indivíduos, 

como previsto nas Constituições e nas leis. 

No caso em se insere esta abordagem, os agricultores familiares deverão ser 

valorizados enquanto actores fundamentais para o desenvolvimento da agricultura, para 

o aumento do PIB e para a garantia da segurança alimentar. Nessa definição, particular 

atenção deve ser dada às mulheres e aos jovens, uns e outros submetidos nos seus 

contextos a exclusões adicionais por parte dos homens e dos “mais-velhos”. Para isso, é 

fundamental que, para além das acções de capacitação para integração no mercado e 

participação nos processos de tomada de decisão, se tenham em linha de conta e 

valorizem os seus saberes para uma construção individual e social do conhecimento. Do 

mesmo modo se deve encarar a sua capacidade endógena de organização, pois a 

sobrevivência de mecanismos e formas seculares de organização das sociedades rurais 

mostra bem a sua sustentabilidade (Negrão, 2001; Pacheco, 2005) 

Por um novo paradigma 

Os sucessivos fracassos dos diferentes paradigmas e modelos de 

desenvolvimento em África criaram nos anos 80 o sentimento e a imagem do 

afropessimismo. Desde 1989 vários artigos na imprensa francesa vaticinaram a 

“falência” de África e no Le Monde de 28 de Fevereiro de 1990 alguém sugeriu ao 
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governo francês que “deixasse cair” esse continente sem esperanças (Dumont, 1992)156. 

No início da década de 90 o Banco Mundial referia que “a prosseguir a situação actual, 

os países da África subsariana irão encontrar-se ao nível dos mais pobres da Ásia do 

início do século [XX]” (World Bank, 1989, 1990). Algo semelhante ao que René 

Dumont dizia desde 1962. 

No início da década de 90 fiz uma visita a alguns dos países que haviam sido 

objecto de estudo de René Dumont na África Ocidental, e pude aperceber-me da 

vontade de novas gerações de africanos em sacudir o afropessimismo, não apenas a 

nível do discurso, mas também das acções concretas. Após a queda do muro de Berlim, 

vários acontecimentos e forças concorreram para o fim de algumas das mais antigas 

ditaduras africanas e as perspectivas de mudanças democráticas começaram a 

concretizar-se, com maiores ou menores dificuldades. Pude então aperceber-me da 

realização de projectos importantes protagonizados por milhares de organizações da 

sociedade civil ou do terceiro sector, com particular incidência em comunidades rurais, 

mostrando caminhos para um “outro desenvolvimento” que não fosse cópia dos 

modelos ocidentais então conhecidos (Pradervand, 1989; Dumont, 1992). Essa 

riquíssima experiência vivida em 1991 no Senegal, Mali e Burkina Fasso haveria de 

marcar intensamente a acção da ADRA, associação então embrionária que hoje 

representa inquestionavelmente um laboratório onde se estuda, reflecte e implementa 

um conjunto de ideias relativas a esse “outro desenvolvimento”, cujos resultados são 

suficientemente importantes para serem ignorados. 

Instituições e pessoas, em número já significativo, têm vindo a contribuir para a 

mudança que, mais do que anunciada, já se vive. Importa, porém, destacar os nomes de 

Thomas Sankara, Presidente assassinado do Burkina Fasso, que desenvolveu uma 

concepção inovadora com vista a um outro tipo de sociedade baseado no 

ecodesenvolvimento e apoiado na cultura dos povos, nas relações com a natureza e nos 

saberes tradicionais em oposição aos modelos de dominação; e da queniana Wangari 

Muta, Prémio Nobel da Paz, com uma linha de pensamento semelhante. Tais 

concepções rompiam com o pensamento ocidental e de teóricos marxistas que 

convergiam na ideia de se dominar e explorar a natureza e colocá-la ao serviço do 

                                                             
156 Na década de 90 África era considerada um continente perdido por representar pouco mais de 1% do comércio 
mundial. No início do século XX a China considerou este facto como uma oportunidade e começou a exercer um 
papel fundamental na expansão do comércio. Em Angola são notáveis os indicadores dessa expansão nas condições 
de vida da população.   
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homem, que tem sido criticada por ser responsável por muitos dos desastres ecológicos 

em África e no mundo. Por exemplo, em 1978 a embaixada dos EUA em Addis Abeba 

indicava que os planaltos etíopes perdiam anualmente mais de um milhar de milhões de 

toneladas de solo da camada superficial, o que poderia significar um milhão de mortos 

na seca seguinte, tal como veio a acontecer157 (Dumont, 1986). 

Outros sinais encorajadores têm sido enviados. Nos últimos cinco anteriores à 

crise financeira de 2008, o continente africano conheceu uma taxa de crescimento de 

cerca de 5%, acima da média mundial. A produção agrícola de países como 

Moçambique, Mali e Burkina Fasso, entre outros, está a atingir níveis assinaláveis. Em 

cinco anos, a taxa de escolarização na Tanzânia passou de 51% para 91%, graças ao 

perdão da dívida que teve como contrapartida o encaminhamento de verbas para esse 

sector. Em Moçambique o mesmo está a acontecer com a saúde. Em Angola o número 

de crianças no sistema de ensino primário passou de 1,9 milhões em 2002 – quando 

acabou a guerra – para cerca de 4,6 milhões em 2007, enquanto o número de estudantes 

universitários subiu de aproximadamente 20 mil para mais de 60 mil no mesmo período, 

números que continuaram a crescer. 

Defendi no início deste texto uma concepção de desenvolvimento enquanto 

processo natural em curso permanente, que não pode ser “criado” por ninguém, 

entendimento que exclui a ideia de desenvolvimento enquanto objectivo. Tal concepção, 

no meu ponto de vista, está ligada à ideia de desenvolvimento sustentável. Contudo, o 

conceito de desenvolvimento sustentável, segundo alguns autores, está eivado de 

ambiguidades e tem sido desvirtuado na medida em que deixou de ser entendido como 

um desenvolvimento ecologicamente sustentável (Rodrigues, 2007). Outros, com os 

quais mais me identifico, defendem que a ideia de sustentabilidade deve ser entendida 

de modo mais holístico, englobando outras dimensões como a humana, a institucional, a 

económico-financeira e a social, entre outras.  

Tendo em conta a centralidade da cidadania, o conceito de desenvolvimento 

democraticamente sustentável, isto é, for all and for ever, parece ser apropriado para a 

                                                             
157 Na estação de cacimbo de 1989, viajando de avião para a cidade do Huambo, quase sitiada pela guerrilha 
durante a guerra civil, ouvi do Professor Cruz de Carvalho um alerta para a possibilidade de se estar a gerar uma 
situação idêntica no nosso Planalto Central, pela indicação de forte erosão eólica, que se notava pela poeira no ar. 
Como não temos quaisquer estudos sobre tão preocupante assunto, não faço ideia da quantidade de solo que se 
perde anualmente, mas seguramente que a suficiente para nos preocuparmos com o assunto.   
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idealização de um paradigma para o qual são importantes certas contribuições sugeridas 

pelas evidências empíricas (Negrão, 2001).  

Destaco, em primeiro lugar a cidadania e a expansão dos direitos a todos os 

cidadãos e cidadãs e sua concretização, nos quais incluo, não apenas os de primeira e 

segunda geração, mas também os direitos das mulheres, das crianças e dos jovens, os da 

propriedade ou uso sustentável dos recursos naturais, incluindo a água e a terra, os da 

propriedade intelectual, os de um ambiente são, entre outros. Tendo em conta o que já 

Theodore Schultz havia dito sobre o facto do investimento no capital humano contribuir 

para a eficiência e qualidade do desempenho dos cidadãos, bem como para a garantia da 

continuidade dos retornos pelos efeitos multiplicadores nas gerações seguintes (Schultz, 

1988, citado por Negrão, 2001), avanço com a convicção, na linha também defendida 

por Cristóvam Buarque, de que a pobreza, cedo ou tarde, deixará de ser encarada numa 

perspectiva económica e social, para passar a ser tratada com base num código de ética, 

como aconteceu com a escravatura.  

Em segundo lugar, saliento a reconstituição do tecido institucional público e 

colectivo. Perante o domínio do paradigma do mercado e do neo-liberalismo e a 

fragilidade dos Estados africanos, é legítimo pensar o terceiro sector como uma força 

potencial no espaço público não estatal e num agente de reforma democrática do Estado 

ou de construção de um novo Estado pós colonial, mais democrático e mais 

descentralizado. Mas para tal é necessário que essa reforma ou construção tenha em 

conta as instituições “tradicionais” ou endógenas e seja acompanhada pela 

democratização do próprio terceiro sector pela via de articulação e do equilíbrio entre 

democracia representativa e participativa (Santos, 1999). Este parece-me constituir um 

grande desafio para um paradigma inovador e para modelos mais sustentáveis que 

conformem o desenvolvimento em África, assentes numa cidadania responsável. 

Em terceiro lugar, o aumento da participação dos cidadãos nos processos de 

tomada de decisões. Como nos países africanos que abraçaram o multipartidarismo a 

discussão política é geralmente restringida aos espaços de “democracia formal”, com 

pouca ligação com a população, são evidentes as limitações da democracia 

representativa, pois as elites locais ligadas ao poder auto reproduzem-se e instaura-se 

um clima árido de retórica oficial em que o discurso nada ou pouco tem a ver com as 

práticas. É importante a facilitação de “new democratic spaces” (Robinson & Friedman, 
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2005) ou novos espaços de participação, que representam uma importante função 

democrática quando proporcionam aos cidadãos uma esfera independente, fora do 

controle do Estado, de associação e participação, onde eles podem deliberar sobre 

assuntos de interesse comum e manifestar as suas opiniões e prioridades (Roque & 

Shakland, 2005).  

Finalmente, o combate à fome está ligado à segurança e soberania alimentares, 

de modo a que seja preservada a estabilidade social e a segurança global, de acordo com 

novos hábitos de consumo que tenham em conta que os recursos naturais são limitados 

e finitos.  

As instituições multilaterais e os governos dos países ricos encaram o problema 

da fome e da alimentação sob uma perspectiva comercial ou filantrópica, e isso explica 

a penúria alimentar de centenas de milhões de pessoas. Actualmente produzem-se em 

média no mundo mais 24% de alimentos por pessoa do que há 40 anos atrás e a 

quantidade de calorias teoricamente disponíveis passou de 2.360 para 2.803, enquanto a 

produtividade de cereais por hectare aumentou em 150%. No mesmo período houve 

uma duplicação da população mundial. Não é, pois, por falta de alimentos que tal 

penúria ocorre. Trata-se, sim, de um problema de acesso aos alimentos: enquanto uns 

não comem outros desperdiçam. A humanidade vai ter de enfrentar, mais cedo ou mais 

tarde, a necessidade de se passar de uma abordagem comercial ou filantrópica da 

questão da fome e da alimentação para uma abordagem ética. Este é outro grande 

desafio da actualidade. 

Nos últimos tempos, e em particular em África, renovou-se o interesse pela 

agricultura como um motor básico do desenvolvimento e da luta contra a pobreza158, a 

subida dos preços dos alimentos pode proporcionar novas oportunidades aos 

agricultores e está a ser reavaliada a função do Estado na agricultura e no combate à 

pobreza. Igualmente está a ser repensado o papel que as políticas públicas podem 

desempenhar na mitigação da volatilidade dos mercados e garantir a segurança 

alimentar nacional. A importância fundamental que podem ter as políticas, os 

investimentos e uma boa governação para reduzir os riscos e ajudar a população rural 

                                                             
158 Uma definição de pobreza diz que é uma situação dinâmica de privação motivada pela falta de recursos. Hoje as 
privações tanto dizem respeito à alimentação e à saúde, como à cultura e ao conhecimento e até à participação na vida 
social e política: é pobre quem não participa na vida social e política da sua comunidade ou do seu país. 
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pobre a geri-los melhor, como uma maneira de criar oportunidades, e tendo em conta as 

limitações dos recursos naturais planetários, exige novas formas de colaboração entre o 

Estado e a sociedade, através da participação da população rural e suas organizações, o 

sector empresarial e organizações da sociedade civil.     

Como já se assinalou, com a ampliação dos direitos e da cidadania, a pobreza, e 

logo a fome, será tendencialmente tratada do ponto de vista ético. Contribuir, pois, para 

que todos os cidadãos tenham a todo o momento, disponibilidade de alimentos com 

qualidade e variedade adequadas, e acesso físico e económico a esses alimentos que lhes 

permita contribuir para o desenvolvimento humano, económico e social de cada região e 

de cada país, é, pois, crucial. A ampliação dos mercados na base de um comércio justo 

pode e deve tornar-se uma reivindicação dos cidadãos.  

Termino com uma frase do educador Eduardo Galeano que me parece sintetizar 

a ideia da utopia realizável que este no centro de pensamento de outro educador notável, 

Paulo Freire: a utopia é como a linha do horizonte; quanto mais nós nos aproximamos 

dela, mais ela se afasta; é para isso que serve a utopia, para avançarmos”. 
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