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RESUMO 
 

No século XXI, continuam a predominar nos países pobres guerras civis travadas 

por razões como a ambição da secessão do Estado e luta pela inclusão,  

alimentadas por diversos factores (recursos naturais, clivagens étnicas, diáspora), 

e com graves consequências para essas sociedades. É nesse contexto que actua a 

ajuda internacional com o compromisso de salvar vidas e de minimizar o 

sofrimento humano. 

Esta dissertação reflecte sobre a possível influência da APD no agravamento e no 

prolongamento dos conflitos. Por um lado, a ajuda internacional está associada a 

interesses políticos, económicos e geoestratégicos que poderão determinar o 

comportamento dos doadores. Por outro, existem aspectos técnicos  da 

distribuição da ajuda pelos actores humanitários que influenciam a dinâmica da 

paz e da guerra. 

Essa hipótese é testada à luz dos casos das guerras civis no Sri Lanka e em 

Angola. Apesar de ser indiscutível que, em ambos os casos, a ajuda internacional 

tenha desempenhado um papel fundamental na distribuição de bens básicos, ela 

terá sido marcada por alguns trâmites menos positivos na sua actuação e 

interferido em questões de carácter político, indo além dos seus objectivos 

básicos de distribuição de ajuda de forma neutra, imparcial e universal.  

A problemática da ajuda em contextos de guerra civil será sempre marcada por 

problemas e pela diversidade de posições sobre os seus princípios, os seus 

objectivos e os seus instrumentos. Esta dissertação visou apenas lançar algumas 

pistas para reflexão futura com o objectivo fundamental de melhorar o impacto 

da ajuda. 

 

Palavras-chave: Guerra Civil, Ajuda Internacional, Ajuda Pública ao 

Desenvolvimento, Ajuda Humanitária, Sri Lanka, Angola. 
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ABSTRACT  
 
 

At the beginning of the 21st century we are still faced with a bi-polarized world 

between poor and rich countries. The former are marked by civil war where 

conflict exists between local governments and groups of insurgents who are 

fighting for self-governance or inclusion. Civil war is sustained by several factors 

(natural resources, ethnic tension, diaspora) and causes serious damage to those 

societies. International aid generally intervenes in this context, the basic 

objective being to save lives and minimize human suffering. 

This dissertation reflects upon the impact Official Development Assistance has 

on prolonging such conflicts. On the one hand, international aid is linked to 

political, economic and geostrategic interests that might determine donors’ 

behaviour and decisions.  On the other hand, there are technical issues related to 

the role of humanitarian actors and development agencies which might 

negatively impact upon the dynamics of peace and war.  

The hypothesis of the negative influence of aid is analysed in the case studies of 

both the Sri Lankan and Angolan civil wars. Although it is undeniable that 

international aid has played a crucial role in both countries, it may have been 

characterized by some less positive aspects. International aid in these countries 

may have interfered in political issues, going beyond the basic aim of aid 

distribution in a neutral, impartial and universal way.  

The predicament of aid in the context of civil war is dominated by a range of 

problems and by the diversity of positions and approaches concerning principles, 

aims and instruments. 

This dissertation aims to explore ideas for future reflection with the primary 

objective of improving the success of aid. 

 
Key Words: Civil War, International Aid, Official Development Assistance, 
Humanitarian Aid, Sri Lanka, Angola. 
 



  

 9 

 
LISTA DE TABELAS, GRÁFICOS E ILUSTRAÇÕES 

 
Tabelas: 
 
Tabela 1 – Ajuda Alimentar da  OCDE entre 1997 e 2003 

51 

Tabela 2 – Fluxos de Recursos Líquidos Oficiais dos Países Doadores (% do 
PIB) 

110 

Tabela 3 – Despesas militares como share do PIB; 1997-2002 122 
Tabela 4 – A APD ao Sri Lanka e a Angola em 2000, 2001 e 2002 221 
Tabela 5 – Peso relativo dos sectores das APD de 1973 a 2003 na OCDE 
(total) 

227 

Tabela 6 – Aplicação das premissas de DOYLE & SAMBANIS (2000)       239 
 
Gráficos: 
Gráfico 1 – Comparação do PIBpc nos anos 60 e 90 33 
Gráfico 2 – Países da África Subsariana com decréscimo do PIBpc de 1960 
para 1990 

33 

Gráfico 3 – Peso relativo da APD por tipo de 1973 a 2003 (OCDE) 82 
Gráfico 4 – Principais doadores de APD entre 1973 e 2003 (OCDE) 
Gráfico 5 – Evolução da APD de 1973 a 2003 
Gráfico 6 – A ajuda humanitária de emergência por objectivo entre 1973 e 
2003 
Gráfico 7 - Destino da APD (Emergência) da OCDE entre 1973 e 2003 

82 
83 
85 

 
86 

Gráfico 8 – A APD dada ao Sri Lanka por ano e por tipo de 1980 a 2002 161 
Gráfico 9 – Peso relativo dos vários tipos de APD dada ao Sri Lanka de 
1980 a 2002 

162 

Gráfico 10 – Peso relativo dos principais tipos de APD por sector (1980-
2002) 

162 

Gráfico 11 – APD Bilateral e Multilateral dada ao Sri Lanka por doador 
(1980-2002) 

163 

Gráfico 12 – Evolução da APD (1980-2002) pelos 5 principais doadores 
(OCDE) 

164 

Gráfico 13 – A APD dada a Angola por ano e por tipo de 1975 a 2002 202 
Gráfico 14 – Peso relativo dos vários tipos de APD dada a Angola de 1975 a 
2002 

203 

Gráfico 15 – Peso relativo dos principais tipos de APD por sector de 1975 a 
1989 
Gráfico 16 – Peso relativo dos principais tipos de APD por sector de 1990 a 
2002 

203 
 

204 

Gráfico 17 – APD Bilateral e Multilateral dada a Angola por doador (1975-
2002) 

205 

Gráfico 18 – Evolução da APD (1975-2002) pelos 6 principais doadores 
(OCDE) 

206 

Gráfico 19 – Ajuda Humanitária (emergência) a Angola e ao Sri Lanka 224 



  

 10 

 
Gráfico 20 – O efeito da APD sobre as despesas militares e sobre as despesas       229 
sociais do Estado angolano 
Gráfico 21 – O efeito da APD sobre as despesas militares e sobre as despesas           230 
sociais do Estado cingalês 
 
Ilustrações: 
 
Ilustração 1 – Mapa do Sri Lanka 147 
Ilustração 2 – Mapa de Angola 183 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 11 

INTRODUÇÃO 
 
A realidade geo-económica que caracterizou a última metade do século XX e que 

se assume, de forma cada vez mais intensa, no início do século XXI, é traçada 

por duros conflitos e guerras civis que desrespeitam os direitos humanos e matam 

civis indiscriminadamente. 

Na arena internacional, a ajuda aos países e às populações vítimas da guerra 

tornou-se fundamental para assegurar a sua sobrevivência e as condições 

mínimas de dignidade humana, considerando que as guerras tendem a proliferar 

em contextos de pobreza económica e subdesenvolvimento. 

No entanto, o envolvimento de actores estatais bilaterais e multilaterais, bem 

como de organizações internacionais (OIs) e organizações não-governamentais 

(ONGs) em cenários de conflito, tem suscitado questões acerca do impacto do 

papel desses organismos no desenrolar do conflito. 

A ajuda prestada às populações dos países em guerra está, de forma tão intensa, 

embrenhada em interesses políticos, económicos e geoestratégicos, que se torna 

difícil dissociá-la da política internacional. 

Face a este cenário, coloca-se a possibilidade de existência de alguma perversão 

da ajuda internacional, sendo o objectivo central desta dissertação reflectir sobre 

os eventuais aspectos negativos da ajuda e lançar, desta forma, pistas para uma 

melhoria da actuação futura dos doadores. 

A escolha desta problemática prendeu-se também com o nosso percurso 

profissional que está directamente ligado à ajuda humanitária prestada por ONGs 

portuguesas aos países em desenvolvimento. Trabalhámos na Cruz Vermelha 

Portugal e trabalhamos actualmente na Fundação AMI (Assistência Médica 

Internacional), no desenvolvimento de projectos de ajuda humanitária em vários 

países do mundo, com particular incidência na CPLP. Essa função implica o 

acompanhamento intensivo da situação no terreno, do funcionamento da missão, 

do envio de bens humanitários, para além da realização de missões de 

implementação, acompanhamento e avaliação ao terreno (no nosso caso, a 

Angola, Guiné-Bissau, Timor Leste e Cabo Verde). 
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A experiência de terreno e o contacto com as autoridades locais e com os 

financiadores nacionais e internacionais (realizámos também um estágio no  

então Serviço de Ajuda Humanitária da Comissão Europeia, onde pudemos 

observar a perspectiva do financiador internacional) têm-nos permitido aperceber 

de algumas dificuldades inerentes à ajuda e da forma como esta actua e define 

prioridades e actividades. 

Apesar de consideramos que a ajuda é sempre fundamental e imprescindível , por 

vezes, nalguns casos, sentimos que existem falhas e que ela poderia ser melhor. 

A hipótese de partida é que a ajuda em cenários de guerra poderá, em 

determinadas situações, contribuir para o prolongamento do conflito, dado que a 

assimetria da sua distribuição e absorção no terreno pode ser diferente. A ajuda 

internacional tem de obter autorização de entrada no país por parte do Governo, o 

que exclui, à partida, a outra parte – a rebelião armada. 

Quanto à metodologia a aplicar, esta consistirá na abordagem dos principais 

conceitos sobre a guerra civil e rebelião e sobre a ajuda internacional no contexto 

das guerras civis, com o objectivo de aprofundar e compreender a problemática 

envolvente. Seguidamente, serão analisados os casos de duas guerras civis: Sri 

Lanka e Angola, com o objectivo de tentar comprovar empiricamente as ideias 

reflectidas no enquadramento teórico.  

Os dois casos foram seleccionados com o objectivo de analisar um caso no 

continente asiático e outro no continente africano, e porque estes são exemplos 

paradigmáticos de guerras prolongadas onde, à partida, parece que a ajuda 

internacional terá tido um elevado protagonismo. 

Além disso, são também dois casos que aportam algumas características comuns 

(agravo político, base étnica forte), mas que também divergem nos seus 

objectivos: no Sri Lanka, a rebelião luta pela independência, enquanto que em 

Angola pretende a inclusão.  

Em termos de estrutura da dissertação, esta aporta duas partes. Na primeira, o 

capítulo inicial refere-se aos conceitos e considerações acerca da guerra civil e da 

rebelião, sendo dividido num conjunto de sub-pontos relativos aos 

condicionalismos e à viabilidade da rebelião, às causas da guerra, ao mapa das 
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guerras civis no tempo e no espaço, às consequências económicas, sociais e 

psicológicas da guerra, aos actores da guerra e, por fim, à relação entre conflito e 

(sub)desenvolvimento. 

O segundo capítulo trata a questão dos contornos e instrumentos da ajuda 

internacional em cenários de guerra civil, analisando aspectos como a evolução 

histórica e as motivações da ajuda e os instrumentos jurídicos e a sua eficácia. 

Iremos ainda fazer uma análise da ajuda pública ao desenvolvimento para tentar 

perceber se os tipos e fluxos de ajuda podem ter algum tipo de influência no 

desenrolar de uma guerra civil, bem como levantar algumas interrogações sobre 

as formas adequadas de ajudar as populações em sofrimento. 

O terceiro capítulo visa analisar o impacto da ajuda internacional nas guerras 

civis, através da revisão de um conjunto de ideias e conceitos sobre os receptores 

e o timing da ajuda. Reflectimos também sobre como e porque se ajuda. 

A segunda parte da dissertação trata dois estudos de caso: Sri Lanka e Angola, 

em relação aos quais é feita uma breve caracterização e resenha histórica do país. 

Seguidamente são analisadas algumas especificidades das duas guerras, 

designadamente o tipo de relação entre o Governo e as forças rebeldes, as causas 

da guerra e a influência das grandes potências mundiais. É também traçado o 

quadro da ajuda ao país, das estratégias implementadas e da influência que terá 

tido no conflito. 

O sexto e último capítulo revê as principais ideias sobre a actuação da ajuda 

internacional debatidas ao longo da dissertação e aplica-as aos casos do Sri 

Lanka e Angola, tirando algumas ilações sobre o papel da ajuda no 

prolongamento dos conflitos. Lançamos ainda algumas pistas para uma acção 

futura. 

 

 

 

 

 

 



  

 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PARTE 
 
 

 
ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 15 

I CAPÍTULO 
 

CONCEITOS E CONSIDERAÇÕES ACERCA DA GUERRA 
CIVIL E DA REBELIÃO  

 
Este primeiro capítulo visa definir dois conceitos-chave desta dissertação – 

“guerra civil” e “rebelião” - e traçar os aspectos fundamentais de uma guerra 

civil, designadamente as suas principais causas e as consequências que provoca. 

O enquadramento geral da guerra civil e das características que lhe são inerentes 

é fundamental para que, posteriormente, possamos reflectir sobre os moldes em 

que a ajuda pode actuar nesse contexto. 

Desta forma, iremos abordar as causas comuns da guerra civil e analisar as  suas 

condicionantes, ou seja, as condições necessárias para levar adiante uma rebelião. 

Traçado o perfil de uma guerra civil, vamos aplicá-lo no tempo e no espaço, 

listando as principais tendências que tiveram lugar na segunda metade do século 

XX, principalmente nos anos 90.  

Segue-se depois uma análise das principais consequências da guerra civil a nível 

económico, social, psicológico, as quais são abordadas numa perspectiva local, 

regional e global.  

Por último, observaremos estas questões pelo prisma dos actores envolvidos na 

guerra civil, sejam eles as partes directamente envolvidas (Governo e forças 

rebeldes), as vítimas da guerra, ou forças exteriores influentes (os Governos 

vizinhos, as potências regionais e mundiais, a comunidade internacional e as 

diásporas). 

 
1.   Os conceitos de guerra,  de guerra civil e de rebelião 
 
CLAUSEWITZ (1832:1)1 considera a guerra “um acto de violência para levar o 

inimigo a fazer a nossa vontade”. Assim, diz o autor, “a violência, ou seja, a 

força física (...) é, pois, o meio; a submissão compulsória do inimigo à nossa 
                                                 
1Clausewitz (1780-1831) foi um soldado prussiano que combateu contra os exércitos da Revolução 
Francesa e de Napoleão. Oficial do exército com responsabilidades militares e políticas no seio do Estado 
prussiano, aos 38 anos, Clausewitz tornou-se major–general do exército e, mais tarde, mudou-se para os 
círculos intelectuais de Berlim, onde escreveu o livro On War (no alemão original “Vom Krieg”), que 
apenas viria a ser publicado após a sua morte, em 1832. A obra de Clausewitz é uma referência na teoria 
da guerra e da estratégia. Para mais informações, ver www.clausewitz.com. 
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vontade é o objectivo último”2. O autor explica ainda que, para que o objectivo se 

atinja plenamente, o inimigo tem que ser desarmado, sendo este o verdadeiro 

objectivo das hostilidades na teoria, já que assume o lugar do objectivo final, 

colocando-o como algo que não pertence bem à guerra. 

BONIFACE (1997:165-166) afirma que Clausewitz via a guerra como um 

elemento  instrumental e intencional, e explica que foi dessa concepção política 

ou racional da guerra que resultou a famosa fórmula de CLAUSEWITZ 

(1832:10): “a guerra é uma simples continuação da política por outros meios”.  

A guerra pode ser também entendida de outras formas. Segundo  SANTOS 

(2000:204-205), a concepção cataclísmica vê a guerra como uma catástrofe 

inevitável. A concepção escatológica considera a guerra a forma de alcançar um 

estádio superior da vivência do Homem na Terra, sendo essa uma situação de 

pureza exigida pela religião.  

Como afirma SANTOS (2000:204-205), “numa guerra real, há uma mistura de 

todas estas concepções.  (...) A guerra, e portanto todas as armas que não são 

utilizadas, visam a paz, mas é uma paz que seja favorável aos vencedores. É isso 

que se pretende quando se parte para uma guerra”3. 

No âmbito da nossa dissertação, limitamos o conceito de guerra ao de “guerra 

civil”, que é “um conflito armado declarado no seio de um Estado e que opõe as 

suas autoridades a um ou mais agrupamentos insurreccionais”, de acordo com 

BONIFACE (1997:166). 

Antes de mais, importará diferenciar “guerra civil” de “guerra internacional” e de 

“violência comum”. Ao contrário da guerra internacional, a guerra civil “é 

travada fora de uma estrutura de regras e inteiramente dentro de um território 

nacional”, segundo COLLIER et al. (2003:11). Por outro lado, e também em 

oposição à violência comum, a guerra civil “implica uma organização rebelde 

equipada com armamento e staff  recrutado a tempo inteiro”.  

                                                 
2 CLAUSEWITZ (1932), p. 1. (Tradução nossa). 
3 SANTOS (2000), pp.204-205. 
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A guerra civil ocorre em resultado da rebelião, que, segundo um dicionário 

comum4, significa insurreição ou revolta.  COLLIER & HOEFFLER (2002b:3) 

afirmam que “ a rebelião é, de certa forma, análoga a outros três tipos de 

organização: movimentos protestantes, exércitos e crime organizado”5. Os 

autores detalham que a forma mais parecida, em termos de análise política, é o 

protesto, na medida em que ambos abordam um problema de coordenação. No 

entanto, ao invés do protesto, a rebelião tem que ter sustentabilidade económica 

para pagar aos seus combatentes. 

Além disso, e tal como um exército, a rebelião tem que resolver os seus 

problemas de hierarquia e coesão por forma a conseguir que os seus combatentes 

arrisquem a vida por um objectivo militar. Todavia, em oposição ao movimento 

protestante e ao exército, a rebelião tem que gerar rendimentos para pagar e 

alimentar os combatentes, apesar de não ser produtiva. Neste último aspecto, 

assemelha-se ao crime organizado, pese embora as diferenças no número de 

membros e na escala das respectivas acções. 

Reunidas estas condições, a guerra civil “ocorre quando uma organização rebelde 

identificável desafia militarmente o Governo e a violência resultante provoca 

mais de 1.000 mortes relacionadas com o combate, correspondendo pelo menos 

5% a cada um dos lados”, segundo COLLIER et al. (2003:11). 

Os conflitos internos variam na sua intensidade, desde pequenas ocorrências a 

acções de limpeza étnica e genocídio. Por isso mesmo, MUSCAT (2002:6) 

enumera quatro níveis de violência, distinguidos pelos analistas como forma de 

controlar e monitorizar estes acontecimentos: (1) tensão política, envolvendo 

menos de 25 assassinatos políticos por ano, (2) conflito político violento, 

provocando menos de 100 fatalidades políticas por ano, (3) conflitos de baixa 

intensidade, entre 100 e 1000 fatalidades políticas e (4) conflito de alta 

intensidade ou guerra civil, com mais de 1.000 mortos por ano. 

A organização rebelde caracteriza-se por ser tipicamente pequena (entre 50 e 

5.000 membros) e fortemente hierárquica, estando o seu poder concentrado num 

                                                 
4 Porto Editora. 
5 COLLIER & HOEFFLER (2002b), p.3 (Tradução nossa). 
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líder carismático, como indicam COLLIER et al. (2003:54). Contudo, algumas 

chegam mesmo a ter 150.000 membros. Estas organizações são relativamente 

comuns nos países muito pobres, sendo a razão da sua formação uma explicação 

possível para a guerra civil. 

 
2. Os condicionalismos e a viabilidade da rebelião 

Os motores da rebelião apenas se podem concretizar em guerra civil se houver 

viabilidade financeira e militar da rebelião. A viabilidade militar difere de 

sociedade para sociedade, bem como a sua influência no risco de conflito.  

Um primeiro factor é o terreno. Por exemplo, é mais fácil para os grupos rebeldes 

organizarem-se em zonas rurais com baixa densidade populacional do que em 

áreas urbanas. Estatisticamente, verifica-se que há maior risco de rebelião em 

países com zonas interiores pouco povoadas ou com uma extensa área 

montanhosa. 

Um outro factor capital é a capacidade de actuação do Governo, já que deter uma 

rebelião na sua fase inicial requer a presença local das autoridades locais e o 

desejo por parte da população de ter acesso à informação. Governantes menos 

eficientes tendem a tentar prevenir a rebelião aumentando as suas despesas 

militares convencionais. Quanto maior é a possibilidade de rebelião, maior é a 

percentagem de PIB que os Governos gastam em despesas militares. No  entanto, 

o risco não é flexível às despesas militares, ou seja, essas despesas podem ser 

ineficientes na detenção da rebelião. 

A rebelião é cara, o que é agravado pelo facto das actividades militares não 

gerarem lucro. Este é o grande problema da rebelião enquanto organização de 

negócio, pois se não conseguir ultrapassar o problema de financiamento, o grupo 

rebelde será inviável.   

Segundo COLLIER & HOEFFLER (1998:565),  a actual conduta nas guerras 

civis é dispendiosa para os rebeldes, devido ao custo de oportunidade da força de 

trabalho rebelde e devido à interrupção da actividade económica provocada pelo 

estado de guerra. Os autores acrescentam que ambos os custos podem aumentar 

em função do rendimento per capita da população, na medida em que uma 
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população com rendimentos mais elevados tem mais a perder durante uma 

rebelião do que uma população com baixos rendimentos. Os custos podem ainda 

aumentar com a duração da guerra, devido à capacidade militar do Governo e dos 

rebeldes. 

Quanto a soluções, segundo COLLIER et al.(2003:73), existem três 

possibilidades: os grupos rebeldes podem ser iniciados por alguém que já tenha 

riqueza; podem procurar doações ou podem ter negócios comerciais. 

Posto isto, a questão inevitável é  quem financia a guerra? Em primeiro lugar, os 

Governos estrangeiros hostis, tendo este meio algumas vantagens, na medida em 

que evita a pressão internacional pela forma encoberta como é feita, e por ser 

controlável, não resultando em problemas domésticos6. Em segundo lugar, as 

diásporas, sediadas nos países industrializados, que não sofrem as consequências 

da violência e não estão em contacto diário com o inimigo. Em terceiro lugar, a 

manutenção de negócios comerciais que permitam aos rebeldes financiar as 

actividades e a aquisição de armas. É, por exemplo, o caso da produção ilegal de 

drogas para venda nos países ricos, a qual tem enorme importância para os 

rebeldes7. A estes aspectos poderemos acrescentar a pilhagem, apontada por 

ARMIÑO (1997:15) como forma de sobrevivência pelas tropas indisciplinadas.  

Num estudo realizado, COLLIER & HOEFFLER (1998:571-572) concluíram 

que o incentivo da rebelião aumenta com a maior probabilidade de vitória e com 

os ganhos condicionais em caso de vitória, mas decresce com a duração esperada 

da guerra e com os custos da coordenação rebelde. Para qualquer potencial 

rebelião, há uma duração esperada da guerra em relação à qual a rebelião toma 

uma posição racional. Além disso, quer a probabilidade da guerra, quer a sua 

duração, podem ser explicadas por um conjunto de variáveis, designadamente  

(1) o rendimento per capita (quanto maior for o rendimento per capita, maior o 

risco de guerra, devido ao efeito desse rendimento no custo de oportunidade da 

rebelião); (2) os recursos naturais (quanto mais recursos, maior o risco de guerra, 

                                                 
6 COLLIER et al. (2003), p.74 
7 COLLIER et al. (2003), p.144. Quanto a esta questão, os autores defendem que há que aliciar os 
governos dos PEDs a desencorajarem a produção de droga, o que pode ser feito através da prescrição de 
multas para o consumo ilegal. 



  

 20 

devido ao maior desejo dos rebeldes de capturarem o Estado. Porém, a partir de 

certo nível, o risco diminui devido à capacidade financeira  do Governo de se 

defender adquirindo material militar); (3) a população (quanto mais numerosa for 

a população, maior é o risco de guerra devido à maior atracção pela secessão), (4) 

a fragmentação da população (as sociedades mais fragmentadas têm menos 

tendência para a guerra, tal como as sociedades muito homogéneas. A maior 

probabilidade de guerra civil reside nas sociedades polarizadas em dois grupos 

que têm uma probabilidade de guerra civil 50% mais elevada). 

Segundo os resultados do estudo de COLLIER & HOEFFLER (1998:570), as 

quatro variáveis têm aplicação prática no caso africano, continente marcado pela 

ocorrência de muitas guerras civis desde a década de 60.  Os autores sublinham 

que o continente reúne, em média, as condições para uma probabilidade de 

elevada ocorrência de guerra civil, devido aos baixos rendimentos e à baixa taxa 

de exportação de bens primários. A pesar contra a guerra estão os elevados 

custos de coordenação da rebelião devido à fragmentação etno-linguística e ao 

facto das sociedades não terem sido polarizadas pelas primeiras guerras. Em 

suma, devido à pobreza. 

Conhecidas as motivações e condições mais comuns da rebelião, o que poderá 

ser feito para prevenir a guerra? Como indicam COLLIER et al.(2003:79), uma 

boa forma de prever a existência de guerra no ano seguinte é a existência de 

guerra civil no momento, pois as guerras são altamente persistentes. Após o 

início da rebelião, gera-se um ciclo vicioso, pois forças poderosas mantêm o 

conflito, enquanto a comunidade internacional parece ser impotente para o travar.   

Uma guerra civil típica dura cerca de 7 anos, o que se explica pelo facto dos 

conflitos serem muito dispendiosos, dificultando a concretização de acordos 

mutuamente benéficos. Além disso, mesmo que os Governos cedessem a 

algumas reivindicações dos rebeldes, poderiam não ter garantias do cumprimento 

do acordo. Outra explicação possível é a má distribuição do rendimento na 

sociedade,  que faz com que o custo de manter uma rebelião seja baixo, pois há 

muita gente desocupada. 



  

 21 

FEARON (2002:2) resume a incidência da guerra civil numa constatação que 

explica como sendo uma tautologia produtiva: “as guerras civis tendem a durar 

muito tempo quando nenhum dos lados consegue desarmar o outro, provocando 

uma paralisação militar. São relativamente rápidas quando as condições 

favorecem uma vitória decisiva”. 

Mesmo após o fim do conflito, a tendência é para que surjam novos conflitos, 

pois o país terá caído na “armadilha do conflito” (conflict trap). Segundo 

COLLIER et al. (2003:83), as estatísticas indicam que, no final da guerra, um 

país tem 44% de risco de voltar a viver novo conflito nos 5 anos seguintes, pois 

os factores que inicialmente provocaram a guerra (baixos rendimentos, por 

exemplo) continuam presentes.  

 
3. As causas da guerra civil 
 
O que levará os grupos rebeldes a desencadear rebeliões e a transformá-las em 

guerra civil no seu próprio país? As causas do conflito tendem a ser 

categorizadas da seguinte forma, segundo COLLIER et al.(2003:4)8: os grupos 

de direita tendem a achar que esta se deve a conflitos étnicos e religiosos de 

longa duração, mas  a verdade é que “(...) a etnicidade e a religião são muito 

menos importantes do que normalmente se pensa”9; os grupos de centro acham 

que o problema é a falta de democracia e que a violência ocorre onde não 

existem oportunidades para uma resolução pacífica; e os grupos de esquerda 

                                                 
8 A obra destes autores trata-se de um relatório do Banco Mundial que analisa questões relacionadas com 
o tipo de políticas de desenvolvimento adequadas a cenários de guerra civil. A pesquisa assenta em três 
premissas essenciais. A primeira delas é a certeza de que a guerra civil tem efeitos extremamente 
adversos, que “quem manda na guerra” não pondera, designadamente o facto de as principais vítimas 
serem as crianças e outros não combatentes; as consequências que a guerra civil traz para os países 
vizinhos, provocando uma redução do rendimento económico e o aumento da doença; e o facto de o 
território passar a estar fora do controlo de um governo reconhecido, tornando-se um “epicentro do crime 
e da doença.” A segunda premissa é que os riscos da guerra civil diferem consoante as características do 
país. A evidência mostra que a guerra se concentra num pequeno grupo de países  em desenvolvimento, 
sendo os de maior risco os PED marginalizados e os países apanhados na “armadilha do conflito”  
(conflict trap). A terceira premissa sustenta que as acções internacionais credíveis deveriam reduzir 
substancialmente a incidência global da guerra civil, através de uma aposta forte na melhoria do gestão 
dos recursos naturais, a nível internacional. Se os cidadãos acreditarem que os recursos são bem 
utilizados, haverá menor probabilidade de eclosão de uma guerra civil. 
9 COLLIER et al. (2003), p.4. 
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explicam a guerra civil  por desigualdades económicas ou pelo legado do 

colonialismo.  

Segundo COLLIER et al.(2003), autores de um relatório que será bastante 

esmiuçado neste capítulo, nenhuma destas explicações é suficiente.  

Antes de avançarmos com estas causas, seria importante fazer referência à teoria 

de COLLIER & HOEFFLER (2002b:2), que analisa justamente as motivações da 

rebelião, através de um modelo de escolha racional da rebelião pela cobiça 10, em 

que os autores contrastaram as suas premissas às de um modelo de injustiça11.  

O modelo de rebelião por cobiça explica que esta é motivada pela extorsão dos 

rendimentos dos bens primários de exportação12, sendo ponderado um cálculo 

económico dos custos e a sobrevivência militar.  O modelo da rebelião por 

injustiça, por sua vez,  explica que esta é motivada por ódios que podem ser 

intrínsecos às diferenças étnicas e religiosas no seio da comunidade; pelo 

sentimento de revolta face à maioria étnica ou à repressão política; ou a 

desigualdades económicas, num contexto em que os beligerantes se sentem 

discriminados ou marginalizados. 

Os autores introduziram ainda a possibilidade de um efeito de feed-back, em que 

o risco de um conflito aumenta devido à injustiça gerada pelo próprio conflito. 

Na rebelião por injustiça, este fenómeno gera um ciclo vicioso. Na rebelião por 

cobiça, a injustiça induzida só aumenta o risco de conflito se essa injustiça tiver 

aumentado o potencial financeiro da rebelião, designadamente através do acesso 

aos recursos da diáspora. 

Para testar estes modelos, COLLIER & HOEFFLER (2002b:26) fizeram uma 

análise de regressão aos conflitos ocorridos entre 1960 e 1999, da qual 

                                                 
10 No texto original, o terno utilizado é “greed” (tradução nossa). 
11 No texto original, o termo utilizado é “grievance” (tradução nossa). 
12 Segundo COLLIER et al., existem duas formas de os rebeldes usarem os bens de exportação para a 
violência: (1) vender os futuros direitos dos lucros da guerra (ex. direito de exploração das reservas de 
petróleo) ou (2) extorsão das companhias de recursos naturais (pelo rapto, roubo, sabotagem de infra-
estruturas).  
Para combater este problema, os governos dos países com recursos abundantes devem proporcionar 
informação credível sobre os mesmos para demonstrar que os lucros resultantes são bem usados e 
beneficiar a sua credibilidade. Outra medida possível é a inclusão no governo de líderes políticos das 
localidades onde são descobertos recursos naturais. É também importante descentralizar alguns dos lucros 
dos recursos naturais, com base no princípio da divisão equitativa, por forma a prevenir a secessão. 
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concluíram que o modelo da injustiça explica pouco a rebelião. Já o modelo da 

cobiça traduz bem a realidade dos países em estudo, sendo o acesso aos bens 

primários de exportação o factor mais influente no risco de conflito. 

Por fim, os dois autores testaram um modelo integrado de cobiça/injustiça, tendo 

descoberto que apenas uma fonte de injustiça  - o domínio étnico - tem efeito no 

modelo da cobiça. Assim, países cujo maior grupo étnico representa entre 45 e 

90% da população, têm um risco redobrado de conflito, devido à maior tendência 

da maioria para explorar a minoria. 

Esta premissa não se aplicará, porém, no caso africano. Segundo COLLIER & 

HOEFFLER (2000:12), esta excepção dever-se-á ao facto de, nas poucas 

sociedade africanas aparentemente caracterizadas pelo domínio étnico, o maior 

grupo étnico ser, na verdade, dividido em sub-grupos distintos. 

Retomando o relatório de COLLIER et al.(2003:4) e tendo por base a teoria 

descrita, podemos afirmar que as  características económicas do país serão muito 

mais importantes do que as razões étnicas e religiosas.  Se analisarmos o mapa de 

guerras civis de SMITH (2003:10-11), verificamos que estas se concentram nos 

países pobres e em desenvolvimento, o que se explicará pelo facto de as 

populações não virem satisfeitas as suas necessidades  básicas e por terem que 

lutar pelos recursos escassos. Por exemplo, um país em declínio económico é 

mais dependente dos bens primários de exportação e tem um rendimento per 

capita baixo e desigualmente distribuído, sendo o risco de guerra civil elevado.  

Neste contexto, é bem mais fácil, por exemplo, contratar jovens pobres que 

aceitem fazer violência e terrorismo em troca de dinheiro.  

Também MUSCAT (2002:4) defende esta ideia, sustentando que, apesar dos 

combatentes na maioria dos conflitos nos PED se definirem em termos culturais 

– língua, religião, história, ascendência comum, etc. -, muitos desses conflitos 

tendem a contrariar a teoria de Samuel P. Huntington, segundo a qual a principal 

causa de conflitos no mundo após a Guerra Fria é o “choque de civilizações” 

entre Ocidente, Islão, Hindu, Confucionismo, etc. MUSCAT (2002:4) nota que, 

em grande parte dos conflitos em África, os grupos combatentes têm uma cultura 
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comum e assemelham-se linguística, religiosa e culturalmente (mais do que 

quaisquer outros grupos).  

Assim,  apesar de uma guerra civil ser intensamente política, a maioria dos 

autores defende que a razão chave do conflito é a falha do desenvolvimento 

económico. E sobre este assunto TOMMASOLI (2003:7) faz uma afirmação 

interessante: “as guerras civis são, até certo ponto, uma continuação da economia 

por outros meios”13. 

A uma situação de pobreza económica, adiciona-se um Estado fraco, não 

democrático e incompetente, incapaz de gerir a riqueza de recursos naturais, que 

são uma fonte de financiamento das organizações rebeldes, sustenta o relatório 

de COLLIER et al.(2003:4). 

AGERBACK (1996:27) sublinha que a pobreza não é por si só uma causa 

suficiente do conflito, o que é comprovado pela existência de países pobres que 

não estão em guerra. A autora afirma que  “a causa não é tanto a falta de recursos 

per se, como injustiça”, mas sim a existência de “estruturas económicas e 

políticas que mantêm o domínio de um grupo no centro do poder sobre um grupo 

na periferia, ao ponto de negar os mais básicos direitos económicos, sociais e 

políticos”14. Esta situação é traduzida pelos conceitos de “violência estrutural” ou 

“injustiça estrutural” e  é ilustrado pelo caso do apartheid na África do Sul. 

Doadores e analistas tendem ainda a considerar a elevada corrupção como a 

primeira explicação de um conjunto de problemas de desenvolvimento, diz 

BILLON (2003:15). Porém, o autor afirma que a corrupção não é por si só um 

factor suficiente ou necessário do conflito armado, devendo antes ser entendido 

como um sintoma da falha no desenvolvimento e a forma mais eficaz de 

indivíduos ou grupos cooperarem com uma economia política de incerteza, 

escassez e desordem. 

Analisando a questão de um outro prisma, SMITH (2003:14-15) sublinha que a 

transição global para a democracia no final do século XX trouxe benefícios 

importantes em termos de liberdade, cumprimento da lei e paz, e admite que as 

                                                 
13 TOMMASOLI (2003), p.7. 
14 AGERBACK (1996), p.27 (Tradução nossa). 
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democracias estabelecidas são mais estáveis que as ditaduras. Ainda assim, o 

autor afirma que “apesar da democracia estar relativamente segura face à guerra, 

o seu caminho está cheio de perigos”15. As estatísticas indicam que, na viragem 

para o novo milénio, estavam em guerra civil 12% das democracias 

estabelecidas, 45% dos regimes de ditadura (de um só partido)  e 30% dos 

regimes em transição democrática. 

Para COLLIER et al. (2003:5), há uma distinção fundamental que deve ser feita 

entre dois grupos de países em desenvolvimento (PED). O primeiro grupo tem 

um nível de rendimento médio e um ambiente institucional que permite o seu 

processo de desenvolvimento.  O segundo são os PED com um rendimento muito 

baixo e incapazes de adoptar políticas institucionais que  conduzam aos trilhos do 

desenvolvimento. Para este segundo grupo, os riscos de guerra civil têm sido 

crescentes e a sua incidência aumentou particularmente nos últimos 40 anos. 

Aliás, segundo COLLIER & HOEFFLER (1998:568), a probabilidade de 

ocorrência de guerra civil é de 0.63 num país com rendimentos baixos e de 

apenas 0.15 num país menos pobre, à semelhança do que acontece com a duração 

da guerra, inferior nos países com mais rendimentos.  

Apesar da primazia das causas económicas, muitas rebeliões têm também uma 

dimensão étnica ou religiosa. “Onde a guerra civil é justificada com base na 

ameaça de um grupo étnico diferente, de uma raça ou nação, de medo mútuo ou 

de uma escala de ódio e violência, a reconciliação é uma perspectiva distante. E o 

risco de retorno da guerra é extremamente elevado”, afirma SMITH (2003:16-

17). Ainda assim,  no início do século XXI, a maioria dos países com diversidade 

étnica não estavam em guerra. 

Curiosamente, constataram COLLIER e HOEFFLER (2002)16,  uma maior 

diversidade étnica e religiosa reduz significativamente o risco de conflito, apesar 

de tornar também mais difícil a realização de trabalho comum. Já uma 

diferenciação étnica mais limitada – ou seja, a existência de poucos grupos 

étnicos diferentes - pode constituir um problema, na medida em que o maior 

                                                 
15 SMITH (2003), pp.14-15. 
16 “Greed and Grievance in Civil Wars”  (Working Paper) in COLLIER et al. (2003), p.57. 
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grupo étnico de uma sociedade multi-étnica forma a maioria, aumentando o risco 

de rebelião em 50%. Metade dos PED têm justamente estas características de 

domínio étnico. 

O problema da diferenciação étnica pode acentuar-se quando se descobre um 

recurso natural valioso no país. ROSS (2002:3) afirma que uma das mais 

importantes descobertas no âmbito da pesquisa sobre as causas da guerra civil é 

que os recursos naturais desempenham um papel fundamental na manutenção, no 

prolongamento e no financiamento dos conflitos. Os recursos que provocam esse 

tipo de problemas são essencialmente o petróleo e os recursos minerais valiosos 

como o ouro, os diamantes e outras pedras preciosas, explica o autor. Por vezes, 

recursos como a madeira podem também influenciar o conflito. ROSS (2002:3) 

explica ainda que, se as considerarmos um recurso natural, as drogas 

desempenharam um papel fundamental em vários conflitos. 

COLLIER et al. (2003:60) explicam que, normalmente, os recursos naturais 

estão concentrados numa determinada área do país, pelo que o primeiro problema 

é quem é o dono dos recursos: essa região ou o Estado, o que pode gerar conflito. 

Os autores exemplificam com o caso da droga na  Colômbia17. 

Porém, sobre este aspecto, COLLIER & HOEFFLER (1998:568) acrescentam 

que a existência de recursos naturais apenas aumenta inicialmente o risco e a 

duração da guerra civil, sendo que, posteriormente, essa probabilidade diminui. 

Os autores indicam que a probabilidade máxima ocorrida foi de 27% para o risco 

de rebelião e de 24% para a duração da guerra. Além disso, a posse de recursos 

naturais é mais perigosa num país com poucos recursos (a probabilidade é de 

0.56) do que num país sem recursos (a probabilidade é de 0.12). 

Também ROSS (2002:4) esclarece que os recursos naturais nunca são a única 

fonte do conflito, na medida em que os conflitos são provocados por um conjunto 

                                                 
17 Segundo The World Fact Book, a Colômbia é um produtor ilícito de cocaína, opium e cannabis e o 
maior cultivador mundial de cocaína (144,450 hectares em 2002). O país fornece cerca de 90% da 
cocaína ao mercado e uma boa parte aos mercados internacionais de drogas. Já segundo o site 
www.terravista.pt/AguaAlto/5276/guerrilh.htm,  o narcotráfico tem uma influência contundente na 
conjuntura das guerrilhas. O site indica que, mesmo com o desmantelamento dos cartéis de Cali e 
Medellin, a produção e o tráfico de cocaína “ainda representam o maior embaraço para a normalização 
das relações entre os Estados Unidos e a Colômbia”. De resto, existem 100 mil camponeses que 
sobrevivem com o plantio de coca e a droga corresponde a 13% do PIB nacional. 
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de acontecimentos (pobreza, clivagens étnicas ou religiosas, governos instáveis). 

Porém, eles aumentam o perigo de eclosão de guerra civil. O autor esclarece 

ainda que a dependência dos recursos naturais torna o conflito inevitável, embora 

melhores políticas reduzam a probabilidade de os recursos gerarem conflito e 

ajudem a canalizar a riqueza para a educação, saúde e redução da pobreza. 

Quanto aos incentivos para os movimentos secessionistas, ROSS (2002:15) 

explica que a abundância de um recurso natural incentiva efectivamente as 

populações, embora esse tipo de insurreição tenha a priori um conjunto de 

características: (1) antes do recurso ser explorado, a população já tem uma 

identidade distinta (étnica, religiosa ou linguística) que a mantém afastada da 

maioria da população; (2) a crença comum de que o poder central se está a 

apropriar  injustamente da riqueza e de que essa região seria mais rica se fosse 

um estado independente e (3) muitas vezes, essa população arcou com os custos 

do processo de extracção, através da apropriação de terras, dos danos ambientais 

e da imigração de força de trabalho para a região. 

Os rebeldes têm também normalmente uma agenda política, ainda que não 

convencional. ARMENGOL (2003:50) refere o binómio autonomia-

independência como uma das causas mais comuns da guerra, a qual implica a 

existência de grupos minoritários (ou maioritários nalguns casos) que reclamam 

o poder político a partir de afirmações identitárias que não foram satisfeitas. 

HIRSHLEIFER (2001)18 analisa a rebelião como o uso de recursos para explorar 

os outros com o objectivo de obter ganhos económicos. O autor sublinha a 

importância dos mal-entendidos, na medida em que cada lado pode sobrestimar 

os seus objectivos militares, o que fará com que novas guerras comecem e as 

guerras em curso persistam19. 

No entanto, a este nível, sustentam COLLIER et al.(2003:89), deparamo-nos 

com um paradoxo, pois verificamos que, historicamente, a rebelião não acontece 

nem em situações de injustiça, nem em casos extremos de abuso de poder. As 

                                                 
18 “The dark side of the force. Economic Foundations of Conflict Theory” in COLLIER et al.. (2003), 
p.63. 
19 “The dark side of the force. Economic Foundations of Conflict Theory” in COLLIER, HOEFFLER & 
SODERBOM (2004), p.254. 
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rebeliões parecem estar associadas ao desejo de apropriação de bens. Desta 

perspectiva, os Estados com maior fluxo de ajuda são atractivos para dominar, 

apesar de reunirem menos condições propícias à rebelião. 

Por vezes, a secessão não é suficiente, pois certos recursos lucrativos requerem o 

domínio do aparelho do Estado. O caso mais óbvio é quando esse recurso é a 

ajuda externa. Para estes países, a ajuda é uma parte substancial do orçamento 

governamental, afirmam COLLIER et al. (2003:63) pelo que, indirectamente, 

financia muitos postos de emprego do sector público e contratos disputados 

politicamente. No entanto, a ajuda externa é dirigida ao Governo legitimamente 

reconhecido, pelo que o grupo rebelde só receberá toda a ajuda se substituir a 

este ou parte dela se com ele fizer um “power sharing agreement”. Assim, um 

grande fluxo de ajuda torna um Estado mais atractivo para ser “capturado” ou 

dominado pelas forças rebeldes, aumentando o risco de rebelião.  

COLLIER e HOEFFLER (2003)20 têm uma opinião contrária, pois sustentam que 

a ajuda não parece aumentar o risco de rebelião. Afecta o risco de conflito 

positivamente, na medida em que influencia o crescimento. Afirmam que “há um 

risco considerável de que o conflito recomece e a ajuda poderá directamente 

reduzir esse risco para lá dos efeitos no crescimento e na redução da pobreza”21. 

A estas causas, SMITH (2003:12-13) adiciona o desrespeito pelos DH. Quando 

um Estado recorre à violência, a oposição opta, numa primeira fase, pelo 

silêncio. No entanto, sustenta o autor, se as condições de desrespeito pelos DH se 

agravam, a oposição não vê outra alternativa que não o recurso à violência. Note-

se, no entanto, que esta ideia vai contra a teoria de COLLIER e HOEFFLER 

(2002)22, segundo a qual a rebelião por injustiça tem pouca expressão na 

justificação da rebelião. 

Por último, acrescentaríamos a esta lista a causa histórica relacionada com o 

papel dos colonizadores no passado dos países em guerra civil. A divisão 

                                                 
20“Aid, Policy and Peace: reducing the risks of civil confict” in COLLIER et al. (2003), p.64 
21 COLLIER & HOEFFLER  (2002a), p.2 
22 “Greed and Grievance in Civil Wars”. Defence and Peace Economics 13 (6) in COLLIER et al.. 
(2003), Pp.66-67. 
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territorial feita “com régua” poderá não ter ponderado o factor cultura desses 

povos. 

COELHO (2003:176) refere o caso dos “conflitos intestinamente desenvolvidos 

no seio dos movimentos nacionalistas” como um dos factores que explica como 

países saídos das guerras coloniais tiveram potencial de violência para as guerras 

civis. Recorrendo ao exemplo das ex-colónias portuguesas, o autor explica que 

Portugal tomou medidas administrativas e para-militares, no sentido de integrar 

homens das aldeias em  movimentações de autodefesa, de perseguição e de 

detecção de combatentes nacionalistas23, de que resultaram as sanzalas protegidas 

em Angola, os aldeamentos em Moçambique ou as tabancas na Guiné-Bissau, 

“verdadeiros espaços concentracionários de produção de violência”24. Além 

disso, as autoridades coloniais transferiram para esses aldeamentos um 

mecanismo de autodefesa, constituído por milícias recrutadas localmente e 

treinadas apressadamente25. O resultado foi a competição sistemática e violenta 

entre esses grupos e as populações pelo acesso aos escassos recursos. Por detrás 

disso, estava o “crescimento de uma nova forma de violência, surda ainda, 

paralela à da guerra que entretanto alastrava, mas já generalizada no território”26. 

 
4. O  mapa das guerras civis no tempo e no espaço 
 
As características do estado de guerra alteraram-se nos últimos 50 anos, passando 

as guerras internacionais a ser raras e as guerras civis mais comuns, 

principalmente no pós-Guerra Fria em que o aumento da eficácia das normas e 

instituições internacionais nos processos de manutenção e construção da paz não 

foi suficiente para prevenir os conflitos internos. 

ERIKSSON, WALLENSTEEN & SOLLENBERG (2003:593) indicam que, de 

1946 a 2002, ocorreram 226 conflitos armados, dos quais 116 ocorreram  a  partir 

de 1989 em 79 territórios no mundo inteiro. MUSCAT (2002:6) especifica que, 

dos 101 conflitos ocorridos entre 1989 e 1996, 95 eram internos. 

                                                 
23 COELHO (2003), pp.178-179. 
24 COELHO (2003), p.176. 
25 COELHO (2003) pp.179-180. 
26 COELHO (2003), p.181. 
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Recuperando as distinções feitas entre vários níveis de violência27, as estatísticas 

indicam que, em 1997, decorriam 17 conflitos de alta intensidade (Congo – Ex-

Zaire, Afeganistão, Algéria, República do Congo – Brazzaville -, Ruanda, Sudão, 

Sri Lanka, Turquia, Colômbia, Albânia, Índia-Paquistão, Burma, Burundi, 

Iraque, Índia - Assam e Bihar - e Tajaquistão), 70 conflitos de baixa intensidade 

e 74 conflitos políticos violentos. Desses 161 conflitos, apenas 11 não eram 

internos. MUSCAT (2002:6) alerta ainda para o facto do número de países 

envolvidos (110) ser inferior ao número de conflitos, devido ao facto de alguns 

países como a Etiópia, a Índia e a China, terem vários conflitos internos28. 

Já entre 1997 e 2001, segundo SMITH (2003:12-13),  decorreram guerras civis 

na América Latina (México, Colômbia e Perú); em África (Algéria, Líbia, 

Nigéria, Senegal, Guiné-Bissau, Guiné Conacri, Serra Leoa, Libéria, Costa do 

Marfim, Ghana, Nigéria, Niger, Chade, República Centro-Africana, Sudão, 

Etiópia, Uganda, Somália, Ruanda, República Democrática do Congo (RDC), 

Congo, Angola e Burundi), na Europa de Leste (Macedónia, Jugoslávia, Rússia, 

Cazaquistão, e Tazaquistão), no Próximo Oriente (Albânia, Egipto, Israel, 

Turquia, Líbano, e Iraque), no Médio Oriente (Afeganistão e  Paquistão) e na 

Ásia (Índia, Nepal, Bangladesh, Burma, Camboja, Filipinas e Indonésia). Esse 

mapa indica-nos também que, das 73 guerras ocorridas entre 1997 e 2001, 47 

eram guerras civis. COLLIER et al.(2003:93) indicam mesmo que, em 2001, 

todos os conflitos eram guerra civis à excepção de um (o Afeganistão). 

Em 2002, o número de guerras diminuiu de 11 para 5 (Burundi, Colômbia, 

Caxemira, Nepal e Sudão), segundo ERIKSSON, WALLENSTEIN & 

SOLLENBERG (2003:593), uma vez que terminaram as guerras no Afeganistão, 

na RDC e no Sri Lanka, e uma vez que as guerras na Argélia, em Angola, na 

Rússia, no Ruanda e no Iraque, implicaram menos de 1000 mortes em combate. 

Ainda em 2002, rebentou um novo conflito na Costa do Marfim e recomeçaram 

                                                 
27 Sobre este assunto,  rever as distinções feitas no ponto I.1. 
28 MUSCAT (2002:6) explica que estas listas variam de ano para ano, uma vez que alguns conflitos se 
resolvem, enquanto outros eclodem ou evoluem de uma situação de baixa intensidade ou conflito político 
violento para um cenário de maior gravidade.   
Quanto aos conflitos internos especificamente, uma vez que estes são feitos com tecnologia barata, as 
lutas podem  durar anos sem que uma das partes ganhe vantagem decisiva sobre a outra.  
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os conflitos no enclave de Cabinda e no Congo-Brazaville. Os autores 

acrescentam que, à semelhança dos anos anteriores, também em 2002 a maioria 

dos conflitos eram internos (26 em 31)29. 

A fórmula que melhor ilustra o mapa das guerras civis é a incidência global da 

guerra civil30, que, segundo COLLIER et al. (2003:94), é determinada pelo risco 

médio de que ocorra uma rebelião em dada altura e pela duração média de uma 

guerra em curso. Se estes dois factores se mantiverem constantes durante um 

longo período, a incidência global da guerra terá atingido um nível de auto-

sustentabilidade: o número de guerras a iniciar será balançado pelo número de 

guerras a terminar, sendo constante o stock de guerras civis activas. 

No entanto, o declínio global do risco de rebelião e a longa duração do conflito 

mudaram a incidência global  de guerra civil auto-sustentável. Assim, enquanto a 

incidência global aumentou nos últimos 40 anos, a incidência auto-sustentável  

diminuiu um pouco, devido a dois factores, o aumento do número de países 

pobres independentes e a extensão do desenvolvimento económico que tem 

tornado o mundo um lugar mais seguro. 

Olhando historicamente a evolução das guerras31, constata-se que, na década de 

50, a possibilidade de eclosão da guerra civil diminuiu pelo facto de muitos PED 

serem ainda colónias, adicionando a isso o facto de os países tenderem a estar em 

paz no seu primeiro ano de independência. 

Da década de 50 para a de 70, houve um aumento da incidência do conflito que  

se poderá explicar pela existência de um maior número de países pobres 

independentes. 

Além disso, até aos finais dos anos 80, os conflitos tiveram menor tendência para 

terminar, atingindo o seu auge em 1990. A partir daí, ao longo da primeira 

metade da década, a paz generalizou-se.  É o caso da América Latina que viveu a 

década de 80 fortemente marcada por conflitos, mas que mostrou depois um 

notável desenvolvimento desde o fim da Guerra Fria. Também na Ásia, o período 
                                                 
29 ERIKSSON, WALLENSTEIN & SOLLENBERG (2003), p.594. 
30 HEGRE (2003), p.243 explica que a incidência da guerra é a melhor forma de medir o alcance da 
guerra civil como um problema global, devido à falta de medidas correctas que indiquem o número de 
pessoas mortas em conflito todos os anos e a quantidade de destruição física. 
31  COLLIER et al. (2003, p.95. 
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de 1950-2001 foi marcado por uma elevada incidência de guerras civis e, na 

África Subsariana, registou-se um aumento dos conflitos. Durante a década de 

80, a África tinha uma incidência média inferior, embora hoje seja a única região 

que não viu um decréscimo da  mesma32. 

Já no final da década de 90, estavam em curso tantas guerras, como antes do final 

da guerra fria, segundo SMITH (2003:8). 

Segundo o modelo de COLLIER e HOEFFLER (2002)33, a tendência para a 

guerra não melhorou nem piorou muito ao longo dos tempos. Apesar do fim da 

Guerra Fria ter trazido algum tempo de paz e de ter implicado um corte no 

financiamento de várias guerras potenciais, a queda da URSS deixou rebentar 

algumas guerras civis que antes tinham sido reprimidas. “As oportunidades de 

paz eram muito mais baixas nas décadas de 80 e 90 do que anteriormente” 

afirmam COLLIER, HOEFFLER & SODERBOM (2004:268).  

Este fenómeno é explicado por um modelo de COLLIER & HOEFFLER 

(1998:571-572)34, que recorre a um conjunto de variáveis explicativas da guerra, 

entre as quais o rendimento económico do país. O modelo diz que, quanto maior 

for o rendimento do país, mais curta é a guerra civil, pois a guerra é mais 

dispendiosa em países com níveis de rendimento elevado. Pelo contrário, os 

países pobres recorrem ao armamento convencional, o que os dissuade de 

terminar a guerra. 

Assim, se compararmos a década de 60 com a de 90, dizem COLLIER E 

HOEFFLER (2002)35, verificamos que, na primeira, os países independentes 

tinham um rendimento maior que nos anos 90, o que reduzia o risco de rebelião.   

Por exemplo, se virmos essa evolução ao nível de um conjunto de países 

previamente seleccionado pela OCDE em cada região do mundo em 

desenvolvimento, constatamos que a média global aponta para o crescimento do  

PIB pc, excepto na Oceânia, como nos indica o gráfico 1. 

 

                                                 
32 COLLIER et al. (2003), p.114. 
33 “Greed and Grievance in Civil Wars” in COLLIER et al.. (2003), p. 98. 
34 Rever o modelo que já detalhámos no ponto I2 relativo aos condicionalismos e motivações da rebelião. 
35 “Greed and Grievance in Civil Wars” in COLLIER et al. (2003), pp.98-99 
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Gráfico 1 – Comparação do PIBpc nos anos 60 e 90 
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            Fonte: FUHRER (1996) 

Porém, se nos debruçarmos sobre os países da OCDE (com informação 

disponível sobre o PIBpc nos dois espaços temporais)36, confirmamos que existe 

um conjunto de países cujo PIBpc em 1990 era inferior ao PIBpc em 1960. É o 

caso  do Sahel, do Zaire, do Sudão, de Moçambique, do Ghana, de Madagáscar e 

da Zâmbia, como podemos verificar no gráfico 2.  

 

Gráfico 2  - Países da África Subsariana com decréscimo do PIB pc de 1960 para 
1990 
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              Fonte: Fuhrer (1996) 

 

                                                 
36 Note-se que tabela que está na base dos dois gráficos apenas contém informação relativa a alguns 
países por região. No caso da África Sub-sahariana, estão incluídos os países referidos no gráfico. 
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O aumento da duração da guerra é ainda explicado pelo facto da rebelião se ter 

tornado uma forma de vida para os rebeldes. Se lutar é tão lucrativo, os rebeldes 

têm poucos incentivos para fazer a paz37. 

Por último, a incidência da guerra civil muda também consoante as regiões, o que 

se explica pelo facto de determinadas regiões partilharem características comuns 

que afectam o risco de conflito. Além disso, as guerras civis provocam o efeito 

de dominó nos países vizinhos. Assim, se um país tem um elevado número de 

conflitos, este facto aumentará também o risco nos países que ainda se encontrem 

em situação de paz.  

 
5. As consequências da guerra civil  

 
Os perpretores da guerra civil utilizam o argumento de que a guerra é o 

catalisador necessário para o progresso social, na medida em que o líder rebelde 

pode achar que os terríveis custos da guerra são um mal necessário para se 

conseguirem melhorias futuras38. Esta ideia está na base de teoria da “guerra 

como parteira do desenvolvimento”, na medida em que as perdas podem ser o 

mote para o desenvolvimento39. Como assevera AGERBACK (1996:29), “(...)a 

experiência no Zimbabwe, Nicarágua, Eritréia e África do Sul mostra que o 

conflito também pode criar novas estruturas sociais e formas de trabalho, e a 

solução política que ele traz pode trazer novas possibilidades para o 

desenvolvimento”40. 

Todavia, de forma geral, a guerra provoca a catástrofe económica e social, por 

dois grandes motivos: em primeiro lugar, a destruição dos recursos do inimigo 

para subjugá-lo politicamente é o objectivo estratégico destas guerras, como 

aponta ARMIÑO (1997:15); em segundo lugar, os recursos deixam de ser 

canalizados para as actividades produtivas para passarem a ser usados na 

violência, como afirmam COLLIER et al. (2003:12). 

                                                 
37 A este propósito, COLLIER et al. (2003) sublinham que esta condição faz acreditar que a 
implementação de medidas para reduzir o fluxos de fundos poderia levar os rebeldes a sentarem-se à 
mesa de negociações. 
38 COLLIER et al.. (2003), p.19. 
39 Ideia desenvolvida adiante no ponto I7. 
40 Tradução nossa. 
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Este ponto visa analisar os resultados da guerra civil, destacando três principais 

tipos de consequências para o país, para a região e para as populações: as 

consequências económicas, sociais e psicológicas. 

 
5.1– As Consequências Económicas 
 
Uma guerra provoca inevitavelmente consequências negativas para a economia 

nacional, primeiramente devido à perda de recursos humanos (por morte ou 

doença) e de recursos materiais ou desvio no seu uso (do sector civil para o 

militar). 

ARMIÑO (1997:22) afirma que o desvio de recursos públicos para fins militares 

faz com que estes deixem de estar disponíveis para o investimento no 

desenvolvimento económico e social. Esta é também a posição de COLLIER & 

HOEFFLER (1998:169) que apontam a diversão dos gastos públicos em 

actividades que potenciam output para a acção militar. 

Esse tipo de consequências é normalmente medido pela contabilidade das 

despesas militares ocorridas durante a guerra. Segundo COLLIER et al. (2003:14), 

os países com um PIBpc inferior a 3.000 USD tendem a gastar 2.8% do PIB em 

despesas militares em tempo de paz. Quando se inicia uma guerra, esse valor 

aumenta para 5%, fazendo descer as despesas públicas afectas a sectores como a 

saúde e as infra-estruturas e agravando o rendimento e os níveis dos indicadores 

sociais. 

O afastamento dos recursos produtivos é acompanhado pela redução da mão de 

obra produtiva devido ao êxodo da população, e por uma perturbação da 

circulação comercial devido à falta de segurança e à existência de minas 

antipessoais no país em guerra, segundo ARMIÑO (1997:22). 

As consequências económicas da guerra são também medidas pelos danos 

provocados nos recursos e pelo seu afastamento das actividades produtivas, que 

fazem parte da estratégia dos rebeldes, como afirmam  COLLIER et al. 

(2003:14). Exemplo disso é a destruição de infra-estruturas como pontes, 

aeroportos, portos, telecomunicações, escolas, unidades de saúde. 
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O  medo provocado pela violência é também incluído na lista de consequências 

económicas do relatório de COLLIER et al. (2003:15), considerando que as 

populações assustadas fogem das suas casas e abandonam os seus bens,  

deixando-os à mercê do comportamento oportunista de criminosos. No caso das 

populações rurais, regista-se ainda o abandono da produção agrícola. 

Aliás, a deslocação das populações não é apenas uma consequência da guerra, 

mas também, segundo ARMIÑO (1997:21), uma perniciosa táctica orientada 

para o controlo da população potencialmente hostil, que, forçada a assentar em 

aldeias protegidas ou em áreas de segurança, deixa de poder apoiar o inimigo. 

O Produto Interno Bruto (PIB) é talvez o indicador económico mais afectado 

pela guerra. Segundo um estudo de COLLIER & HOEFFLER (1998:181-182), 

durante a guerra, o PIB per capita declina numa taxa anual de 2.2%, devido à 

diminuição da produção e à perda gradual do stock de capital por destruição do 

capital ou pela substituição do mesmo no exterior. Porém, estes efeitos diferem 

de sector para sector, sendo que o sector intensivo em capital e transacções 

(transporte, distribuição e finanças) se contrai mais rapidamente do que o PIB no 

seu todo, enquanto que o sector com características opostas (agricultura de 

subsistência) se expande em relação ao PIB. 

Os efeitos adversos da guerra na economia continuam a registar-se no pós-

guerra, pois, segundo COLLIER & HOEFFLER (1998:181-182), a restauração 

da paz não recria as características da economia anteriores à guerra. Assim, o 

stock de capital é mais baixo do que antes da guerra e o seu declínio pode mesmo 

continuar no pós-guerra41.  

De facto, o leque de consequências económicas da guerra civil estende-se para 

além do seu fim. Como afirmam COLLIER et al. (2003:20), “a verdade é que 

muitos dos efeitos económicos adversos da guerra persistem, mantendo-se as 

                                                 
41 Segundo COLLIER & HOEFFLER (1998), pp.181-182, uma guerra civil que dure apenas 1 ano poderá 
provocar uma perda no crescimento de 2.1% por ano nos primeiros 5 anos do pós-guerra, valor que não 
seria muito diferente se a guerra tivesse continuado.   Por sua vez, quando a guerra é muito longa, o stock 
de capital ajusta-se a um nível abaixo do desejado nas condições do pós-guerra. Nesse caso, o 
repatriamento do capital permite que a economia cresça mais rapidamente do que na fase anterior à 
guerra. Assim, concluem os autores, empiricamente, o dividendo da paz nas guerras prolongadas é maior. 
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elevadas despesas militares no pós-guerra, justificadas como dividendo da paz”42.  

Segundo estudos econométricos referidos por  COLLIER et al. (2003:17), após 

uma guerra civil de 7 anos, os rendimentos terão diminuído 15% e a incidência 

de pobreza absoluta terá aumentado 30%, indicando que os custos da guerra se 

devem mais aos danos provocados pela violência do que ao desperdício de 

recursos (não canalizados para áreas como saúde, educação, etc.) 

Esta pode ser uma pista importante no estudo da temática desta dissertação, já 

que nos mostra que a destruição de recursos é mais gravosa do que a sua 

utilização em recursos militares. Desta forma, mesmo que se coloque a 

possibilidade da ajuda desvincular o Governo da sua obrigação de investir em 

sectores básicos,  aumentando as despesas militares, essa perturbação do sistema 

não alterará, em princípio, a premissa anterior.  

Os elevados gastos militares, acompanhados do empobrecimento do país, forçam 

frequentemente o recurso à dívida externa, que é facilitada após a adesão ao 

Fundo Monetário Internacional (FMI) e ao Banco Mundial (BM). O problema é 

que, tendencialmente, o país continua a endividar-se, já que a interrupção desse 

recurso poderá incorrer no risco de ver paralisada toda a actividade económica43. 

A guerra provoca também a fuga do capital, pois, mesmo após terminado o 

conflito, as pessoas preferem manter os seus recursos no estrangeiro.  O 

repatriamento requer mais do que paz. Este problema coloca-se também ao nível 

da fuga de capital humano (com capacidade financeira) que parte para os países 

industrializados durante e também após a guerra44.  

ARMIÑO (1997:22) acrescenta ainda a ausência de investimento estrangeiro 

devido à insegurança como mais uma das consequências da guerra. 

Além disso, um país desregrado e em guerra é um local atractivo para o 

contrabando de produtos ilegais como, por exemplo, as armas ou o comércio 
                                                 
42 Sobre este assunto, ver referência ao estudo de MASI & LORIE (1989) sobre a elasticidade das 
despesas militares durante a implementação de programas apoiados pelo FMI e as alterações dos gastos 
militares face aos ajustamentos nas despesas totais, no ponto 6 do Cap. III desta dissertação relativo à 
influência da ajuda no orçamento estatal dos receptores. 
43 Sobre este assunto, ver ARMIÑO (1997), p. 41. O autor utiliza o exemplo específico de Moçambique 
que, após ter aderido ao FMI e ao BM em 1984, recorreu cada vez mais aos empréstimos externos, 
convertendo-se no país mais endividado em relação ao tamanho da sua economia. A dívida externa de 
Moçambique em 1993 era de 5.300 milhões de USD, ou seja, 376% do seu PNB. 
44 COLLIER et al. (2003), p. 21. 
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ilegal de diamantes em alguns países, sendo o país em guerra civil o local 

apropriado para explorar estas fontes de rendimento. 

Por último, importa destacar que essas consequências ultrapassam fronteiras, 

pelo efeito de dominó que as guerras provocam nos países vizinhos. Com isso, 

dizem COLLIER et al. (2003:34), influenciam o orçamento militar global da 

região, os custos de transporte e deslocação, o afastamento dos investimento 

externo na região, o aumento do comércio regional de armas e ainda o aumento 

do risco de guerra nos países vizinhos. 

Também ARMENGOL et al. (2003:49-50) sustentam a ideia de que, apesar do 

seu carácter interno, a maioria dos conflitos actuais tem uma importante 

dimensão e influência regional e internacional, devido ao fluxo de refugiados, ao 

comércio de armas, aos interesses económicos e políticos  dos países vizinhos e 

também porque os grupos armados opositores dos Governos buscam apoio nos 

países vizinhos ou têm lá as suas bases. 

 
5.2 – As Consequências Sociais 
 
As principais consequências sociais da guerra civil são as baixas, que, na guerra 

civil moderna, são principalmente as populações civis. Segundo COLLIER et al. 

(2003:17), o maior impacto passou do pessoal militar para as populações civis. 

CAIRNS (1997)45 indica que, no início do século XX, 90% das vítimas eram 

militares, enquanto que, na década de 90, quase 90% das vítimas passaram a ser 

civis. SMITH (2003:38) acrescenta que 75% das pessoas mortas nas guerras dos 

nossos dias são civis46.  

Não sendo possível saber qual o número exacto de mortes provocadas pela 

guerra, estima-se que, só entre 1997 e 2002, tenham morrido mais de três 

milhões de pessoas. Como indica SMITH (2003:38), este número representa 

menos dois milhões e meio de mortes comparativamente às estimativas do que 

terá ocorrido na primeira metade da década de 90. Note-se que estes números 

                                                 
45 “A Safer Future: Reducing the human cost of war”, Oxford: Oxfam publications in HOEFFLER & 
REYNAL-QUEROL (2003), p. 7. 
46 As estatísticas dos civis mortos em guerra são mais incertas do que as dos combatentes, na medida em 
que não existe nenhuma organização a fazer essa contagem, ao contrário das forças militares e dos grupos 
de guerrilha que conhecem o número de homens em combate.  
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excluem aqueles que, sem perder a vida, foram vítimas de atrocidades 

inimagináveis, foram atingidos por minas anti-pessoais ou viram-se forçados a 

deslocar-se para outra região do país ou para países vizinhos. 

A título exemplificativo, SMITH (2003:40-41) refere que, em Timor Leste, cerca 

de 2000 civis foram assassinados pelas milícias instigadas pela Indonésia em 

1999, antes de ser aceite a independência do país, e que 2/3 foram forçados a 

abandonar as suas casas. No Ruanda, os extremistas do Governo Hutu 

prepararam um massacre contra a minoria Tutsi e contra os opositores do regime 

entre Abril e Junho de 1994, tendo sido mortas pelas milícias e por forças 

militares treinadas,  num período de seis semanas, 800.000 pessoas. Daqueles 

que sobreviveram ao genocídio, praticamente todas as mulheres com mais de 12 

anos foram violadas. Finalmente, no Perú, entre 1980 e 1999, morreram mais de 

30.000 pessoas devido à guerra, sendo mais de 80% civis.  Neste caso, o 

Governo foi responsável por pouco mais de metade dos casos de tortura, 

desaparecimento, execução e assassinato,  e as forças rebeldes pelo restante. 

Como já foi dito, a guerra civil pode ser um catalisador do progresso social, 

permitindo pôr fim a uma situação de injustiça social e de estagnação política e 

económica. Nestes casos, os rebeldes podem argumentar que os terríveis custos 

da guerra são um mal necessário para se conseguirem melhorias futuras. No 

entanto, a realidade mostra-nos que, independentemente desses eventuais 

benefícios futuros, a guerra deixa sempre um legado de pobreza e miséria que 

tem como principais vítimas as populações do país. 

O aumento das taxas de mortalidade e de morbididade pode ser explicado, de 

acordo com as referências de COLLIER et al.(2003), pelas doenças infecciosas 

nos campos de refugiados, bem como pelos efeitos psicológicos nas vítimas. 

As doenças terão sido, algumas vezes, usadas como arma de guerra. O recurso à 

violação das mulheres pelos soldados infectados com o HIV/Sida é apontado 

como um instrumento sistemático do estado de guerra.  Segundo COLLIER et al. 

(2003:28), o contágio é também feito de mães para filhos, já que, devido à falta 

de alimentos, as mães não têm outra alternativa senão dar de mamar aos filhos, o 

que aumenta o risco de infecção da nova geração. 
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Porém, o efeito da mortalidade depende também da duração do conflito, afirmam 

COLLIER et al. (2003:23). Por exemplo, numa guerra de 5 anos, a mortalidade 

infantil aumenta 13%. Uma vez que este efeito é persistente, a mortalidade 

mantém-se 11% mais elevada do que o habitual nos primeiros 5 anos do pós-

guerra. 

Acrescente-se ainda que os efeitos da guerra civil na saúde são particularmente 

persistentes devido ao facto de as mudanças nas condições de vida tornarem a 

saúde mais difícil, por um lado, e ao facto de o Governo ter menos verbas para 

despender na saúde pública, por outro lado. 

Além do flagelo das doenças, existe também o problema associado à fome e à 

perda de segurança alimentar, pois a guerra afecta o acesso aos alimentos em 

várias frentes, designadamente na diminuição dos recursos, no corte do 

abastecimento comercial e na criação de obstáculos à distribuição da ajuda 

humanitária, como afirma ARMIÑO (1997:23). Em muitos casos, a fome é 

mesmo utilizada como arma de guerra, escondendo um duplo objectivo47: 

debilitar o inimigo, destruindo a sua produção e provisões alimentares48 e, em 

simultâneo, criar na população uma dependência alimentar que a obrigue a dar 

apoio a um determinado grupo armado. 

As minas são um outro flagelo, visto que provocam no presente danos terríveis, 

apesar de terem sido activadas em guerra passadas. Anualmente, são atingidas 

cerca de 20.000 pessoas por minas anti-pessoais. 

Será também importante fazer referência à ruptura das instituições, consequência 

apontada por ARMIÑO (1997:23), que se manifesta no questionamento da 

autoridade do Estado, no desmoronamento da lei e da ordem pública, no aumento 

da delinquência e da corrupção. 

Mesmo no pós-guerra, mantém-se muitas vezes uma forte instabilidade política, 

devido à escassa legitimidade do Governo, questionado internamente pelas 

facções inimigas e externamente quando ainda não foi ratificado em eleições ou 

                                                 
47 ARMIÑO (1997), p.21 
48 ARMIÑO (1997:21) exemplifica com o caso do Sudão e da Etiópia onde se recorreu à táctica da terra 
queimada e às bombas incendiárias para destruir os cultivos. Em Angola, por sua vez, foram semeadas 
minas e em Moçambique foram feitas incursões destruidoras e mortíferas. 
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reconhecido como novo Estado soberano49. Segundo ARMIÑO (1997:25), essa 

instabilidade é tão mais significativa quando a guerra termina com um processo 

de paz e não com a vitória de uma das partes. 

ARMIÑO (1997:23) refere ainda a questão da alteração das relações de género, 

sendo as mulheres as mais prejudicadas, na medida em que, com a partida dos 

homens para a guerra, estas defrontam-se com uma sobrecarga no trabalho para o 

sustento familiar. Note-se que, apesar disso, não lhes é normalmente reconhecido 

o pleno controlo sobre os recursos, designadamente sobre o uso da terra e 

negociação de créditos. 

Por último, uma das mais complexas consequências da guerra é a questão dos 

deslocados internos e dos refugiados. De acordo com a OCHA50, os deslocados 

internos são “pessoas ou grupos de pessoas que foram forçados ou obrigados a 

fugir ou a abandonar as suas casas ou lugares de residência habitual, em 

particular em resultado de ou de modo a evitar os efeitos do conflito armado, 

situações de violência generalizada, violações dos DH ou catástrofes naturais ou 

provocadas pelo Homem, e que não atravessaram uma fronteira estatal 

internacionalmente reconhecida”51. Segundo a OCHA, existem no mundo pelo 

menos 25 milhões de deslocados internos espalhados por mais de 52 países, 

forçados a deslocar-se das suas zonas de origem devido à violência e 

perseguição. 

Quanto à figura do refugiado, por sua vez, é aquele que “(...) por medo de ser 

perseguido por razões de raça, religião, nacionalidade, pertença a um grupo 

social particular, ou com opinião política, se encontra fora do seu país de origem, 

e é incapaz, devido a esse medo, ou  não quer colocar-se sob protecção nesse 

país”, de  acordo com o art.º1 da Convenção de 1951 relativa ao Estatuto dos 

Refugiados52. Para que se tenha noção da proporção deste flagelo, no final do 

                                                 
49 ARMIÑO (1997),  p. 25. 
50 www.reliefweb.int. Compete à OCHA, designadamente à sua Unidade de Deslocados Internos,  
desenvolver iniciativas, no sentido de melhorar a resposta da comunidade internacional às necessidades 
dos deslocados internos. 
51 www.reliefweb.int/idp/docs/references/DefinitionIDPs.pdf 
52 Ver Convenção de 1951 relativa ao estatuto dos refugiados em www.unhcr.org (Tradução nossa). A 
Convenção esclarece que “um refugiado é um civil” e explica que antigos soldados podem ser 
considerados refugiados, mas uma pessoa que continua a tomar parte nas actividades militares não pode 
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século XX, havia 14 milhões de refugiados em resultado da guerra e da 

perseguição, dos quais 6 milhões viviam em situação de ostracismo, em que nem 

eram reconhecidos como refugiados, nem podiam regressar a casa, segundo 

SMITH (2003:42). 

O ACNUR (2000:293) diz que os conflitos armados se tornaram a principal 

causa dos fluxos de refugiados e considera mesmo que “os movimentos de 

refugiados não são mais efeitos colaterais de um conflito, sendo, em muitos 

casos, decisivos como objectivo e táctica da guerra” 53.  

 
5.3 – As Consequências Psicológicas 
 
A maioria dos conflitos modernos são endémicos, ou seja, prolongam-se por 

períodos de tempo tão vastos que as populações não passam pela situação do pós-

guerra ou pós-crise. Face a este cenário, COLLIER et al. (2003:30) sublinham 

que as consequências a nível psicológico são dramáticas para as populações, na 

medida em que os sobreviventes da guerra perdem família, amigos, a vivência e, 

por vezes, a própria identidade.  Passam a viver em campos de refugiados e 

continuam a ser vítimas da violência e de violação, o que provoca o aumento da 

taxa de suicídio feminino. 

MUSCAT (2002:8) manifesta a sua preocupação com o facto do conflito 

alargado e a vitimização puderem produzir um cultura de impunidade criminosa 

e de violência, associada, por vezes, ao problema dos soldados desmobilizados  e 

desempregados. 

Além disso, AGERBACK (1996:28) acrescenta que é difícil recuperar a 

confiança e a coesão social necessárias à recuperação pós-guerra  quando grande 

parte da população foi afectada pelo trauma. 

                                                                                                                                               
ser considerado para asilo. (UNHRC:15) A questão dos refugiados comporta outros problemas.  O 
ACNUR (2000:290) explica que muitos Estados adoptaram legislação que possibilita a entrada no país de 
imigrantes por três vias: (1) reagrupamento familiar; (2) emprego, educação ou acção investimento; (3) 
ajuda humanitária. Porém, as fronteiras entre estas três categorias são difíceis de estabelecer, na medida 
em que elas se interligam. Por exemplo,  uma mulher, membro de uma minoria perseguida,  deixa a sua 
terra e procura asilo num país rico onde as oportunidades de alcançar  auto-suficiência são melhores. 
Coloca-se a questão sobre se ela deve ser considerada um imigrante económico, apesar de entrar no país 
por motivos humanitários. 
53 ACNUR (2000), p.293. 
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Face a tudo isto, diz MUSCAT (2002:8), os programas de reconstrução pós-

conflito passaram a incluir a criação ou o fortalecimento dos serviços de saúde 

mental, bem como a implementação de projectos que tentem incentivar o 

convívio de diferentes comunidades étnicas e até mesmo reconciliá-las. 

Já SUMMERFIELD (1996:88) considera ser imprescindível ter sempre uma 

resposta de gestão de crise que deve, em princípio, passar pela criação e apoio a 

estruturas que ajudem as populações a sobreviver, sendo, neste prisma, 

fundamental a intervenção das ONGs. 

 
6.  Os actores da guerra 
 
6.1 – As relações entre Governo e forças rebeldes: pós-conflito e o papel da 
economia 
 
A presença de rebeldes armados mina a legitimidade e a soberania do Governo. 

Além disso, a paz só pode ser assegurada mediante a estabilização económica do 

país, já que esta é a questão-chave de um país em guerra civil, juntamente com  a 

confiança entre ambas as partes. 

Face a estas duas condicionantes, impõe-se a necessidade de uma solução 

nacional (e eventualmente externa), que evite as clivagens e que dificulte a 

rebelião, nomeadamente uma aposta forte no desenvolvimento económico.  

Alcançar esse objectivo não é tarefa fácil, mas também não é impossível, 

segundo COLLIER et al. (2003:122). Esse passo implica, sobretudo, uma agenda 

prática para o desenvolvimento económico e uma regulamentação eficaz dos 

mercados, no âmbito de uma acção global. Quando o país cresce rapidamente, 

está já a reduzir o risco do conflito por melhorar a sua performance económica. 

Deve também ser dada maior atenção à reforma das instituições políticas 

democráticas, que podem garantir estabilidade quando um país atinge níveis 

médios de rendimento54. 

Além destas, outras políticas são importantes para a reconstrução da paz, tal 

como o desarmamento, a desmobilização e a reintegração.  COLLETA (1997:4) 

acrescenta que é útil associar o programa de reforma macro-económica do país, 

                                                 
54 COLLIER et al. (2003), p.123. 
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principalmente a nível das despesas públicas, a um programa de reintegração. O 

autor explica que o reinvestimento de algumas poupanças da área militar para o 

desenvolvimento de uma força de defesa disciplinada pode produzir um 

dividendo da paz, aumentando a segurança, fomentando a confiança e reduzindo 

o medo público. 

O que acontece por vezes, segundo COLLIER et al. (2003:161), é que, apesar da 

manutenção do exército ser cara, os governos hesitam muitas vezes em 

desmobilizar os combatentes, pois os soldados desmobilizados sem acesso à terra 

fazem aumentar substancialmente as taxas de criminalidade local. Assim, há que 

desenvolver esforços no sentido de garantir que estes voltem à actividade 

económica normal.  

O timing para o desarmamento e desmobilização é fundamental, pois a sua 

logística tem que começar imediatamente após o acordo de paz. No entanto, a 

reintegração é um processo complexo e longo, dificultado pelo facto de se tratar 

de grupos com diferentes passados, experiências, expectativas e capacidades. É 

fundamental ponderar também os aspectos psicológicos, na medida em que a 

maioria dos ex-combatentes passou por uma experiência traumática. 

Posto isto, COLLIER et al. (2003:160) consideram que o sucesso da reintegração 

depende essencialmente do (1) apoio que os ex-combatentes recebem da família 

e da comunidade (pelo que há que fortalecer a capacidade de absorção das 

comunidades), (2) da informação dada às forças armadas e à sociedade (para 

evitar rumores ou expectativas irrealistas), (3) da necessidade de informação 

sobre a situação socioeconómica dos ex-combatentes, nomeadamente as suas 

origens geográficas, a situação familiar, educação, ocupações anteriores.  

Uma medida específica proposta por COLLIER et al. (2003:149)  é a integração 

das forças rebeldes no exército nacional. Essa solução garantirá emprego aos 

rebeldes e reduzirá os seus incentivos particulares para continuar a rebelião, 

embora esse tipo de medida seja mais comum quando há negociação do que 

quando há vitória. Em Angola, por exemplo, a tentativa de reintegrar os rebeldes 

no âmbito dos acordos de Lusaka em 1994 falhou, o que levou ao ressurgimento 

da violência em 1996. 
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COLLETA (1997:1), por sua vez, sublinha que é fundamental dar inputs à 

reabilitação das infra-estruturas sociais na ajuda aos ex-combatentes, 

particularmente aos mais vulneráveis, e respectivas famílias, e destaca três 

elementos essenciais dos programas de desmobilização e reintegração: (1) a 

desmobilização deve focar o desarmamento, orientação e realocação para uma 

comunidade da escolha do ex-combatente; (2) a fase de reinserção, marcada pelo 

aprovisionamento de uma rede de segurança transitória de dinheiro e pagamentos 

em espécie ao longo de um período de vários meses, e (3) assistência à 

reintegração social e económica na forma de acesso aos bens de produção 

(particularmente a terra e o capital), à formação e emprego e à informação e 

serviços de aconselhamento. 

COLETA (1997:1) explica que a reinserção e a reintegração não são fases 

distintas após a desmobilização, pois fazem parte de um processo de transição da 

vida militar para a vida civil, sem que haja um início ou um fim claro, e distingue 

um conjunto de acções para um programa bem sucedido: (1) a classificação dos 

ex-combatentes de acordo com características, necessidades e modo de 

subsistência desejado; (2) a oferta de um pacote de ajuda básica transitória; (3) a 

distribuição da ajuda simples, com custos minimizados e com benefícios 

maximizados; (4) o aconselhamento, informação, formação, emprego e apoio 

social, em simultâneo com a sensibilização da comunidade e aproveitamento do 

capital social existente; (5) uma coordenação central, com implementação 

descentralizada; (6) uma articulação com os esforços de desenvolvimento, 

através de uma restruturação dos portfólios existentes. 

 
6.2 - O papel da diáspora 
 
As diásporas têm um peso significativo no crescimento económico de muitos 

PED pelas remessas que enviam do estrangeiro, bem como pelas verbas que 

disponibilizam para o financiamento de variadas actividades, relembra o relatório 

de COLLIER  et al.(2003:162).  

CHEN (2004:28) indica que a filantropia da diáspora, que envia fundos para os 

seus países de origem, está a aumentar por entre os grupos hispânicos e asiáticos 
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nos Estados Unidos, atingindo cerca de 70 a 100 mil milhões de USD por ano, 

quase o dobro da  ajuda externa oficial dos países ricos para os pobres. 

COLLIER et al. (2003:162) chamam a atenção para o perigo efectivo que as 

diásporas podem representar para os países de origem devido ao facto de 

financiarem, por vezes, as organizações rebeldes, provocando a eclosão ou o 

prolongamento da guerra civil. Como vimos, as diásporas não sofrem as 

consequências da violência e não estão em contacto directo com o inimigo, o que 

tornará mais fácil esse financiamento. Alguns estudos mostram mesmo que estas 

tendem a ser mais extremistas que a própria população do seu país.  

Estatisticamente, as diásporas aumentam também o risco de um retorno à 

violência, devido à tendência de financiar organizações extremistas55. BYMAN 

et al. (2001:41) relembram que foram as comunidades de emigrantes 

provenientes da Argélia, do Azerbaijão, do Egipto, da Índia, da Indonésia, de 

Israel, Líbano, Rússia, Sri Lanka, entre vários outros, que apoiaram grupos 

rebeldes nesses países e instigaram a guerra, apesar de estarem a milhares de 

quilómetros de casa.  

Quanto às motivações da diáspora, BYMAN et al. (2001:55) afirmam que estas 

são consideravelmente diferentes das motivações dos financiadores do Estado. E 

prosseguem: “os Governos apoiam as insurreições por razões estratégicas; 

raramente o apoio a uma comunidade étnica ou religiosa é motivo para levar um 

regime a apoiar um movimento rebelde. As comunidades migrantes, pelo 

contrário, são fortemente motivadas pelo desejo de apoiar um grupo a que 

pertencem”, desejo esse que está associado à ideia de terra-mãe, de um passado 

comum, de uma experiência histórica e de uma língua partilhada. Segundo os 

autores, as diásporas podem ter o sentimento de culpa por estarem em situação 

segura enquanto os seus “irmãos” vivem um cenário de luta sangrenta e brutal, 

sendo o apoio financeiro e político uma forma de compensação da qual os grupos 

revoltosos se aproveitam. 

As razões ideológicas e a identificação com determinadas tendências políticas 

explicam também o apoio das diásporas. Ainda assim, BYMAN et al. (2001:56) 
                                                 
55 COLLIER et al. (2003),  p.74. 
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defendem que “a tendência ideológica de uma insurreição é menos importante 

para as comunidades de diáspora do que a sua representação numa comunidade 

com aspirações políticas e militares”.  

Uma outra explicação para o apoio das diásporas é a coerção por parte dos seus 

representantes nos países de emigração, através de pressão indirecta. Nestes 

casos, os rebeldes têm capacidade de influenciar os trabalhadores migrantes a 

contribuir com parte dos seus salários para o grupo e de levar homens de 

negócios a fazer donativos.  

A ajuda financeira das diásporas é o mais comum tipo de apoio, como apontam 

os autores, devido à sua maior facilidade em passar fronteiras. Menos 

frequentemente também se verifica a pressão política sobre os Governos vizinhos 

inimigos para que apoiem os rebeldes, a venda de armamento nos países aliados 

e o apoio de peritos em determinadas áreas (programadores informáticos, 

demolidores, peritos militares, etc.)56. 

Destaque-se o efeito de ciclo vicioso deste processo, na medida em que as 

vitórias militares dos rebeldes levam à conquista de maior apoio por parte das 

diásporas, traduzida na obtenção de mais dinheiro para um continuado processo 

de rebelião interna, segundo BYMAN et al. (2001:55). 

Face a este problema, COLLIER et al. (2003:162) consideram que governos, 

doadores e comunidade em geral, podem exercer alguma influência sobre as 

diásporas pela forma como as recebem nos países de acolhimento e também 

pelas condições que impõem à sua aceitação. Estes actores devem reconhecer o 

potencial das diásporas na reconstrução económica, já que estas têm negócios 

que constituem potenciais oportunidades de comércio, têm capacidades que estão 

em falta nos países de origem.  

Os doadores podem também encorajar as diásporas a ter um papel económico 

construtivo nos seus países de origem, defendem  COLLIER et al. (2003:162), 

estabelecendo ligações de negócio com as que vivem nos seus países (no caso 

dos doadores bilaterais) no âmbito de programas de ajuda pós-conflito, ou 

                                                 
56 BYMAN  (2001), pp.59-60. 
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realizando fóruns de negociação e projectos que prevejam um papel explícito 

para as organizações de diásporas (no caso dos doadores multilaterais).  

Por fim, também os governos dos países anfitriões devem assumir as suas 

responsabilidades, assegurando que as organizações de diásporas não financiem a 

violência. 

  
6.3 – A Influência dos Governos Hostis e das Potências Regionais  

 
A viragem para século XXI em África foi marcada por três questões divergentes 

que giram à volta do conflito, sustenta SHAW (2003:487). Em primeiro lugar, 

apesar da maioria dos conflitos contemporâneos ocorrerem dentro das fronteiras 

do país, todos passam pelo menos uma fronteira e alguns passam mesmo várias 

fronteiras. Em segundo lugar, a abordagem da economia política afirma que 

existem poderosas forças económicas por detrás das actuais guerras. Em terceiro 

lugar e em contradição com os pontos anteriores, há a consciência crescente de 

que os conflitos africanos não são todos iguais, ou seja, têm diferenças e vínculos 

próprios, apesar de todos eles terem uma dimensão regional. 

De forma genérica, a figura do Estado tem um papel fundamental no desenhar do 

conflito, na medida em que o financiamento de governos vizinhos hostis teve um 

enorme impacto na eficácia de muitas rebeliões desde o final da Guerra Fria, 

possibilitando o desenvolvimento das actividades militares, políticas e logísticas 

dos movimentos rebeldes (com vitórias rápidas e fáceis). Em determinados casos, 

não teve grande importância depois de 1991, segundo BYMAN et al. (2001:9),  

mas foi fundamental na década de 80. Os autores afirmam mesmo que “os 

Estados continuam a ser os mais importantes e activos apoiantes dos grupos 

rebeldes, fazendo-o de forma mais intensa do que as diásporas, os refugiados e 

outros actores não-estatais”57. 

Quanto ao tipo de Governo que apoia as rebeliões, o apoio mais comum provem 

dos governos vizinhos, sendo que até os Estados pobres podem contribuir para a 

                                                 
57 BYMAN et al. (2001) (2001:9). Sobre este assunto, ver o capítulo 2 dos autores, que  tem como  
objectivo fazer uma revisão das tendências recentes da ajuda do estado aos movimentos rebeldes, 
explicando as motivações dos estados apoiantes . 



  

 49 

emergência do movimento e aumentar a sua capacidade de aprovisionamento de 

armas, treino e dinheiro, pois os requisitos logísticos  para fazer uma rebelião são 

mínimos e modestos58.  

BYMAN et al. (2001:32-33-34-35-36) enumeram um conjunto de razões, que 

justificam o interesse geoestratégico desses governos em apoiar as guerrilhas. Em 

primeiro lugar, a desestabilização dos países vizinhos será uma forma menos 

directa do que a guerra de enfraquecer e debilitar um país inimigo.  

Em segundo lugar, os Estados usam a rebelião para derrubar o governo rival e 

conseguir a mudança de regime do país, o que é particularmente difícil, pois 

depor um governo implica normalmente um aumento exponencial na escala e no 

âmbito do apoio dado, considerando as assimetrias em termos de recursos 

humanos e de armamento. 

Em terceiro lugar, um país pode decidir intervir no país vizinho para assegurar 

que o movimento opositor nesse país não adopta objectivos ou políticas 

contrárias aos seus interesses. 

Em quarto lugar, os Estados podem querer colaborar com os rebeldes que lutam 

contra o governo no poder, o qual, por sua vez, apoia outras rebeliões. Outras 

vezes é o Estado inimigo que decide apoiar outros grupos por vingança. Alguns 

Estados evitam este tipo de política externa mais agressiva com medo de 

retaliação. 

Em quinto lugar, o objectivo de segurança interna leva alguns Estados 

financiadores a usar rebeliões contra os próprios rebeldes do seu país ou contra 

outros grupos governamentais. Podem também apoiar os rebeldes para controlar 

os refugiados e deslocados internos no seu próprio país e para dar uma 

justificação externa às suas frustrações.  

Em sexto lugar, o prestígio de um regime pode fazer aumentar o apoio a uma 

rebelião, principalmente se o líder ou o regime tiverem ambições no país vizinho. 

Por último, BYMAN et al. (2001:39-40) apontam a  pilhagem não como um 

objectivo do apoio a rebeldes, mas como um incentivo à sua continuidade, já que 

                                                 
58 BYMAN et al. (2001), p.10 
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esta pode trazer benefícios materiais aos Estados, particularmente ao pessoal 

militar e aos políticos directamente ligados às guerrilhas.  

Segundo BYMAN et al. (2001:10-17), o timing do apoio dos governos hostis é 

também essencial quando se defronta um inimigo poderoso, uma vez que essa 

ajuda é mais eficaz na fase inicial ao viabilizar a criação do grupo rebelde e 

proporcionar a sua longevidade.  De outra forma, o movimento rebelde pode ser 

esmagado mesmo antes de ter hipótese de se organizar e provocar danos 

mínimos. 

A influência de governos e potências regionais a nível institucional pode ser 

extremamente importante. Segundo BRAUER (1998:75), as instituições 

desempenham um papel fundamental, principalmente num contexto de guerra 

civil, de terrorismo interno e de corrida às armas, onde “as questões decisivas 

giram em redor dos incentivos oferecidos a quem os irá utilizar até ao fim, de que 

forma exactamente e em qual contexto institucional”59. 

BRAUER (1998:75) analisa o caso da África Austral, região marcadamente 

distinta pelas desigualdades na dimensão e na força dos seus países,  havendo 6 

países de dimensão média60, 6 de dimensão pequena61 e dois gigantes, em termos 

populacionais, Congo (ex-Zaire) e África do Sul. Em termos de desenvolvimento 

económico, o autor destaca o “gigantismo” da África do Sul, cujo PIB é três 

vezes maior do que todos os membros juntos da SADC (Comunidade para o 

Desenvolvimento da África Austral62). Segundo BRAUER (1998:77), a situação 

distinta da África do Sul complica a cooperação e a integração regional, na 

medida em que é impossível “ver parceiros iguais sentados a uma mesa de 

negociações, quando o que é objecto de negociação envolve matérias com custos 

e benefícios económicos”. 

Esta “característica institucional”, como a designa o autor, não pode ser 

negligenciada quando se debate a construção e manutenção da paz na África 
                                                 
59 BRAUER (1998), p.75. 
60 Segundo BRAUER (1998), p.77, os países de dimensão média da África Austral são Angola, Malawi, 
Moçambique, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe. 
61 Segundo BRAUER (1998), p.77, os pequenos países são Botswana, Lesotho, Ilhas Maurícias, Namíbia, 
Seychelles e Swazilândia. 
62 A SADC, em inglês Southern African Development Community, é uma organização que engloba os 14 
países da África Austral. 
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Austral. O autor vai ainda mais longe ao afirmar que “as ameaças à paz, à 

segurança e ao desenvolvimento, estão em ascensão à medida que emergem os 

desafios não militares, sob a forma de endividamento a credores estrangeiros, de 

desequilíbrios fiscais, de grave instabilidade política em vários países e – 

periodicamente – de secas, com as concomitantes crises de má nutrição e de 

fome, e dos fluxos migratórios para as tão ansiadas zonas de pastos verdes”63. 

 
6.4 – A influência das grandes potências mundiais 

 
A questão da influência das grandes potências mundiais na dinâmica das guerras 

civis terá atingido o seu auge no contexto da Guerra Fria, numa época em que os 

EUA, a URSS e os respectivos aliados, apoiavam frequentemente rebeliões no 

mundo inteiro, como afirmam BYMAN et al. (2001:39). Nessa altura, o 

enfraquecimento ideológico dos governos inimigos era uma necessidade 

estratégica, mesmo quando o país em questão estava geograficamente afastado. 

Assim, dizem BYMAN et al.(2001:17), Moscovo apoiou rebeliões esquerdistas, 

quer directa, quer indirectamente, na Nicarágua, El Salvador, Somália, Etiópia, 

África do Sul, etc., enquanto os EUA apoiaram grupos anticomunistas em 

Angola, Nicarágua, Albânia, Laos, Tibete, entre muitos outros países.  

É também o caso evidente do Afeganistão. De acordo com a Enciclopédia 

ENCARTA (2004a), a história do país nos últimos 30 anos do século XX é 

marcada por lutas internas entre as facções esquerdistas, ligadas ao Partido 

Popular Democrático do Afeganistão (PDPA) e apoiadas pela URSS, e as forças 

rebeldes lideradas pelas guerrilhas mujahideen e pelos Talibã-Pashtun, apoiados 

pelos EUA durante e após a guerra com a União Soviética. 

A resistência ao governo comunista de Kabul cresceu com o financiamento em 

armamento e dinheiro dos Estados Unidos, da Arábia Saudita, do Irão e da 

China. Em meados dos anos 80, os EUA gastaram centenas de milhares de 

dólares por ano na ajuda aos rebeldes afegãos sediados no Paquistão. Os EUA 

deram também aos mujahideen mísseis Stinger, capazes de derrubar os 

                                                 
63 BRAUER (1998), p.77 (Tradução nossa). 
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helicópteros soviéticos, que fizeram com que a guerra tivesse efeitos 

devastadores, apesar do moderno equipamento de que dispunham as tropas 

russas, apoiadas pelas forças  governamentais afegãs. Mesmo após a retirada das 

tropas russas, os EUA continuaram a dar armamento aos mujahideen, tal como a 

URSS continuou a dar alimentos, gasóleo e armamento aos comunistas, 

alimentando a guerra civil.  

Um outro exemplo da influência exercida pelas potências mundiais é o caso do 

apoio dos EUA ao derrube do Presidente Allende e à imposição do regime do 

ditador chileno, Augusto Pinochet Ugarte64. A oposição ao regime de Allende 

sentiu-se desde o início do mandato em 1970 até ao dia em que os militares 

entraram no palácio presidencial e tomaram o poder, tendo Allende sido 

encontrado morto.  

Com o colapso da URSS, as potências deixaram de apoiar os movimentos ou 

governos com base na ideologia marxista, como afirmam BYMAN et al. 

(2001:39). Isto não significa, porém, que os EUA tenham deixado de apoiar 

grupos rebeldes por motivos estratégicos, mas sim que Washington “confia” 

menos nos rebeldes como instrumentos da sua política externa65. 

Esta mudança nas motivações das rivalidades internacionais para o plano local 

constitui uma grande alteração desde o fim da Guerra Fria, afirmam os autores66.  

Além disso, o desinteresse das superpotências provocou também a diminuição da 

escala da ajuda, ou seja, os actuais apoiantes estatais dos grupos rebeldes não têm 

a mesma capacidade de financiamento que os EUA ou a URSS. Se, por exemplo, 

os EUA deram muitos milhares de milhões de dólares aos mujahedins afegãos, o 

Paquistão, que foi um dos financiadores mais “generosos” na década de 90, deu, 

no total, apenas 10 milhões de dólares aos movimentos que quis favorecer67. 

Mesmo assim, insistimos que essa mudança não significa que os grandes poderes 

actuais, principalmente os EUA, não continuem a exercer influência em 

determinados contextos de guerra civil por motivos  meramente geoestratégicos. 

                                                 
64 Enciclopédia ENCARTA (2004b).  
65 BYMAN et al.. (2001), p.31 
66 BYMAN et al. (2001), p.17 
67 BYMAN et al. (2001), p.17 
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Também o caso da RDC (antigo Zaire) é ilustrativo da influência dos governos 

locais. Neste conflito, marcado por assassinatos ilegais, tortura e estupro de civis 

cometidos pelas forças de todas as partes envolvidas, morreram mais de 3 

milhões de civis por fome e doença  desde agosto de 1998. Apesar disso, a 

OXFAM INTERNACIONAL (OI) & AMNISTIA INTERNACIONAL ( AI) 

(2003:2) afirmam que muitos países continuaram a enviar armas ao antigo 

Governo zairense, nomeadamente a Bélgica, China, França, Alemanha, Israel, 

Espanha, Reino Unido e EUA. As duas organizações afirmam também que “já 

foram usadas no conflito armas leves e equipamento militar, entregues pela 

Albânia, China, Egipto, Israel, Roménia, Eslováquia, África do Sul e outros 

países aos governos de Ruanda, Uganda e Zimbabwe”68. 

Segundo a OI & AI (2003:2), a AI encontrou provas do fornecimento militar, em 

novembro de 2001 em Kisangani69, na forma de cartuchos para metralhadoras 

pesadas (Coreia do Norte, China e Rússia), revólveres russos, fuzis automáticos 

da África do Sul, armamento antiaéreo chinês e lança granadas automáticos da 

Rússia, Bulgária e Eslováquia. A esta lista acrescentam-se ainda a Itália, que terá 

exportado armas, munição e explosivos no valor de quase 10 milhões de dólares, 

e o Reino Unido, que não proibiu os pilotos britânicos e as empresas aéreas de 

transporte de carga de fornecer armamento às forças armadas na RDC. 

Face a este cenário, extensível a muitos outros países, a OI & AI (2003:4) apelam 

a todos os governos para que controlem e limitem o fluxo e a expansão da 

produção de armas. As organizações sustentam que “no mínimo, (...) não devem 

fornecê-las em lugares onde há risco evidente de serem usadas para cometer 

violações de direitos humanos e das leis humanitárias internacionais”70. 

A este propósito, a OI & AI (2003:4) relembram que os cinco membros 

permanentes do Conselho de Segurança da ONU – França, Rússia, China, Reino 

Unido e EUA – são, por si só, responsáveis  por 88% da exportação mundial de 

                                                 
68 OI & AI (2003), p.2. 
69 Segundo a OI & AI (2003:2), Kisangani foi palco de intensos combates que provocaram a morte de 
muitos civis. 
70 OI & AI (2003), pp.4-5. 
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armas convencionais, as quais “contribuem de maneira regular para que ocorram 

graves violações dos direitos humanos”71. 

 
6.5 -  O papel da comunidade internacional  
 
Partimos da premissa de que a comunidade internacional desempenha um papel  

fundamental nos PED em geral e nos países em guerra civil em particular. Mas 

será que a comunidade internacional tem o direito de intervir? E em que moldes 

deve ser feita essa intervenção?  

Segundo COLLIER et al. (2003:8), esta não só tem o direito moral, como tem o 

dever prático de intervir no sentido de prevenir e encurtar os conflitos, porque 

quem toma decisões sobre o início ou o fim da guerra civil ignora os enormes e 

adversos efeitos de dominó que a guerra provoca.  

Para definir a agenda de acção internacional, COLLIER et al. (2003:7) 

consideraram as seguintes premissas relativas à incidência do conflito. Em 

primeiro lugar, o facto do risco de conflito ser bem mais elevado nos países com 

rendimento estagnado ou em declínio. Em segundo lugar, a ideia de que se o 

conflito típico fosse encurtado, também a incidência global do conflito diminuiria 

significativamente.  Por fim, o facto dos países que estão na primeira década do 

pós-guerra terem um risco de conflito extremamente elevado. 

Vários tipos de intervenção parecem destacar-se na agenda internacional: a 

ajuda72, as políticas de cooperação, as intervenções militares, as  forças de 

manutenção de paz, a aplicação de sanções económicas e a gestão dos recursos 

naturais. 

A ajuda em cenários de guerra associa-se necessariamente à ideia da paz como 

um “bem público internacional” que poderá motivar e explicar a intervenção da 

comunidade internacional em contextos de guerra. Desde logo, BRAUER 

(1998:72) sublinha que “construir e manter a paz no interior e entre os Estados-

Nação é, claramente, um problema de acção colectiva”. Quanto às razões deste 

“bem público”, o autor lembra os benefícios daqueles que têm paz; as vantagens 

                                                 
71 OI & AI (2003), p.4. 
72 Embora o tema da ajuda seja amplamente tratado nos caps. II e III, será útil fazer, desde já, uma 
chamada de atenção sobre esta questão. 
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das relações pacíficas entre os países de dada área geográfica; a inexistência de 

competição ou rivalidade sobre a paz. O autor sublinha ainda que os Estados 

podem retirar benefícios nacionais particulares da sua contribuição para a paz. É 

o caso do Canadá e da Noruega que têm estatuto, reconhecimento e admiração 

internacionais, pelo facto de serem “amantes da paz”. 

Porém, por vezes,  a comunidade internacional demonstra alguma impaciência 

face às guerras ou permanece inerte como se esse não fosse um problema seu73. 

Além disso, alguns países fazem contribuições para a paz demasiado pequenas 

comparativamente às contribuições de países vizinhos ou nem sequer 

contribuem, pois esperam “beneficiar da paz à custa dos outros Estados-Nações”, 

sem ter custos 74.  É  o problema do free-rider, isto é, daqueles que aproveitam a 

acção dos outros, beneficiando da mesma75.  

O problema, aponta BRAUER (1998:73) é que “se todos os Estados-Nação 

pensarem de maneira idêntica,  a construção da paz não será empreendida; não 

será de todo proporcionada ou será proporcionada de forma inadequada”. Como 

vimos, o mundo globalizado é também perigosamente afectado pela guerra, na 

medida em que a crise económica, as doenças, o terrorismo, os refugiados e o 

próprio risco de guerra passam as fronteiras do país em conflito.  

Também ao nível multilateral a cooperação nem sempre é fácil. FREY 

(1984:144-161) aponta o problema específico das tomadas de decisão ao nível 

das Organizações Internacionais (OIs) e sublinha que o tipo de votação tem um 

forte impacto no funcionamento interno e no comportamento externo na 

Organização. Embora existam várias formas de votação nas OIs (unanimidade, 

maioria, veto, mecanismo de revelação de preferências) prevalece a regra da 

maioria, apesar de se provocar decisões lentas e inadequadas, porque os Estados 

que participam nesses organismos mostram-se relutantes em abdicar da sua 

soberania.  

MUSCAT (2002:31-32), por sua vez, explica que os mandatos originais das 

agências multilaterais são estabelecidos nos acordos assinados pelos países 
                                                 
73COLLIER et al. (2003), P.172. 
74 BRAUER (1998),  p.73 in “Nação e Defesa” (1999), n.º 99 (Tradução nossa). 
75 BRAUER (1998), p.65. 
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membros fundadores, pelo que a mudança ou a expansão das actividades têm que 

ser aprovadas unanimemente. O autor refere esta questão a propósito da 

adequabilidade dos mandatos dessas agências para desenvolver a “reengenharia 

económica e social” necessária para melhorar a eficácia dos processos de 

resolução de conflitos. 

Apesar das dificuldades sentidas e particularmente a partir de meados da década 

de 90, a comunidade internacional começou a desenvolver esforços no sentido de 

implementar políticas de cooperação. Neste âmbito, o desenvolvimento 

económico parece ser um vector fulcral na redução da incidência do conflito, 

embora devidamente direccionado para contextos de elevado risco de conflito 

onde os problemas e as prioridades são distintos.  

Porém, os elementos standard da estratégia de desenvolvimento, designadamente 

o acesso ao mercado, a reforma política e a ajuda, podem não ser suficientes ou 

até mesmo adequados para tratar o problema, como sublinham COLLIER  et al. 

(2003:6). Em ambientes pós-guerra mais complexos, as intervenções não-

militares, podem não conseguir assegurar a paz durante os primeiros anos. 

Nesses casos, a intervenção militar externa pode ser o único garante político da 

paz, defendem COLLIER et al. (2003:167).  

IGNATIEFF (2001)76 defende que se deve “apoiar a intervenção humanitária 

apenas quando podemos prever sucesso e com consenso em casos de violações 

graves”. BRITO (2002:208) discorda dessa posição ao afirmar que “é certo que 

as falhas da comunidade internacional em responder ao genocídio diminuem a 

credibilidade do sistema, mas a receita minimalista (de Ignatieff) não convence”. 

E a autora questiona-se: “Devemos abster-nos de intervir para tentar travar um 

genocídio se os regimes locais não apoiam essa acção?”.  

Aliás,  COLLIER et al. (2003:167) afirma que as únicas intervenções militares 

que se revelaram eficazes empiricamente foram justamente as que apoiaram os 

rebeldes (indo contra os governos). Este facto mostra que o apoio militar externo 

pode mais facilmente derrubar um governo do que um grupo rebelde, pois as 

                                                 
76 “Human Rights as Politics and Idolatry” in BRITO (2002), p.207. 
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forças rebeldes normalmente refugiam-se nas montanhas em zonas inacessíveis 

para as forças exteriores.  

Quanto à eficácia da intervenção, em oposição a IGNATIEFF (2001), BRITO 

(2002:208),  acrescenta que “a previsão de sucesso é ainda mais exigente: nunca 

sabemos se um acto vai atingir os seus fins ou se terá efeitos contrários aos 

desejados”. 

Há ainda uma questão que nos parece ser fundamental e que se prende com a 

ilegitimidade e com o perigo que advém de uma intervenção unilateral (por uma 

grande potência, por exemplo). Constitui um exemplo recente o caso da 

intervenção (e continuada presença) dos Estados Unidos no Iraque desde Março 

de 2003, sob o argumento de que havia que pôr fim à ditadura de Saddam 

Hussein. 

WILCKE (2003:23), por exemplo, afirma que “os EUA e o Reino Unido 

controlam actualmente quase todas as decisões militares, financeiras e 

administrativas no Iraque”, apesar do Direito Internacional definir “uma potência 

ocupante como um guarda administrativo, temporário”77. Este facto, sublinha o 

autor, choca frontalmente com o mandato político/de desenvolvimento da 

Resolução 1483 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. DOWELL 

(2003:40-41), por seu turno, afirma que “a Administração Bush excluiu 

fortemente as Nações Unidas do processo (...)” e defende criticamente que 

“começa a ser tempo de transferir a responsabilidade para as Nações Unidas, 

antes que Washington dê por si a retroceder até ao colonialismo do século 

XIX” 78.  

Quanto às operações de manutenção de paz, MIRANDA (1995:351) defende que 

estas devem ser altamente priorizadas no pós-conflito79. Essa intervenção, isto é, 

a sua iniciativa, pode ser regional ou extra-regional, bilateral ou internacional, 
                                                 
77 Tradução nossa. 
78 Tradução nossa. 
79 Segundo MIRANDA (1995:351), as operações de manutenção de paz  remontam a 1948-1949, tendo-
se desenvolvido principalmente a partir de 1956, e consistem no “envio de destacamentos militares 
recrutados nas forças armadas de diversos Estados para países ou fronteiras de grande instabilidade, com 
a missão de minorar ou prevenir conflitos internacionais ou graves conflitos internos (ou, mais 
amplamente, com o objecto de restaurar ou preservar a paz). Estas operações não se confundem com os 
processos de resolução dos conflitos, porque não visam resolver diferendos, mas sim atingir os seus 
efeitos ou impedir que se produzam.  
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desde que as forças sejam credíveis e que não sejam vistas como uma das partes 

no conflito. No entanto, medidas como a intervenção regional, uma força de 

manutenção de paz que não seja das Nações Unidas ou a construção da paz, 

podem ser mais eficazes que a intervenção multilateral. Quanto às organizações 

regionais, estas podem ser um bom instrumento para a manutenção da paz e 

podem fazê-lo à luz da carta das Nações Unidas80. 

Em suma, a comunidade internacional pode e deve preocupar-se em assegurar a 

paz global, até porque a própria inércia também é cara. No entanto, essas 

intervenções devem ser eficazes, a custo razoável e à luz das Nações Unidas e do 

Direito Internacional. 

Passada a primeira década, a presença militar não pode continuar 

indefinidamente, afirmam COLLIER et al. (2003:168), até porque os riscos de 

novo conflito na segunda década são muito inferiores, desde que o país tenha 

implementado políticas económicas adequadas durante a primeira década.  

BRAUER (1998:73) aponta a possibilidade de se aprovarem sanções 

económicas, embora estas nem sempre provoquem as alterações desejáveis, 

atingindo muitas vezes a população comum e deixando incólumes os governantes 

do país em questão. A verdade é que essas medidas não podem ser catalogadas, 

admite o autor,  pois cada solução depende do contexto institucional vigente.  

Já na década de 80, FREY (1984: 118-119) explicava que as sanções económicas 

são frequentemente utilizadas como instrumento de política externa, quer de 

forma unilateral, quer por organizações colectivas como as Nações Unidas.  Para 

que sejam eficazes, o autor defende que as sanções devem ser aplicadas por um 

conjunto de países, o que pressupõe que o problema do free-rider inerente às 

acções colectivas, bem como as pressões internas de grupos de interesse 

afectados negativamente por uma sanção, são lentamente ultrapassadas. 

Neste contexto, será também  importante resolver o problema do acesso aos 

recursos naturais, nos países onde estes são utilizados pelos rebeldes para 

financiar a guerra. Uma das formas de os rebeldes terem acesso a esse lucros é , 

afirmam COLLIER et al. (2003:179), ameaçando as companhias envolvidas na 
                                                 
80 O capítulo 8 da Carta das Nações Unidas discute justamente a gestão regional do conflito. 
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extracção ou raptos e extorsão.  Os fluxos financeiros das companhias para os 

rebeldes são consideráveis, pelo que, quer os governos, quer a comunidade 

internacional, deveriam desencorajar as empresas a trabalhar nessas condições. A 

OCDE por exemplo, sugerem os autores, podia tomar medidas no sentido de 

recusar às empresas dos respectivos países a dedução nos impostos dos 

pagamentos de extorsão. 

 
7.  A Guerra e o (Sub-)Desenvolvimento  
 
A problemática das interacções entre conflito e (sub-)desenvolvimento tem sido 

uma área bastante pesquisada no âmbito dos estudos sobre o conflito, a ajuda e a 

construção da paz, e daí podem retirar-se ilações importantes.  

 
7.1 – Perspectivas da relação entre conflito e desenvolvimento 

 
TOMMASOLI (2003:2) explica que a relação entre conflito e desenvolvimento é 

recente, já que há dez anos atrás não era dada qualquer ênfase à necessidade de 

um cariz de desenvolvimento nos projectos de ajuda. As implicações sociais e 

políticas do desenvolvimento, bem como aquelas relacionadas com a 

participação das populações, estão hoje a merecer mais atenção no contexto do 

conflito. O autor afirma mesmo que o conflito “não é bom, nem mau, é antes 

uma realidade constante do desenvolvimento”81. 

GLEDISTH et al. (2003:1) dizem que há um consenso generalizado sobre a 

relação estatística entre subdesenvolvimento e conflito interno82, apesar de os 

mecanismos causais dessa relação estarem ainda mal definidos. Será que o 

                                                 
81 TOMASSOLI (2003), p.2 (Tradução nossa). 
82 A propósito destes dois conceitos,  parece-nos útil transcrever a definição feita por GLEDISTH et al. 
(2003). O conflito é “utilizado para descrever a violência física colectiva num variado conjunto de 
formas, entre quais guerras, comportamento conflituoso violento, motins, rebeliões, actos terroristas, 
genocídio e repressão sistemática”. O desenvolvimento,  por sua vez, tem diversas dimensões: o 
desenvolvimento económico prende-se com “a melhoria  das condições de vida das populações em geral, 
incluindo o crescimento, a redução da pobreza e a equidade económica”.  O desenvolvimento social 
implica “alterações demográficas, designadamente a diminuição da mortalidade infantil e o aumento da 
esperança de vida”. O desenvolvimento político está associado à “ emergência de um Estado eficaz que 
seja responsável e dê resposta às necessidades das populações, nomeadamente através de um governo 
democrático e da promoção de uma sociedade civil activa”. No âmbito deste debate, quando se refere 
“desenvolvimento” está-se a referir ao sentido multidimensional da palavra. 
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subdesenvolvimento é uma causa do conflito? Ou será o conflito violento o 

resultado de um processo de subdesenvolvimento?  

GLEDITSH et al. (2003) sistematizaram quatro perspectivas dessa relação: (1) o 

desenvolvimento como um processo inerentemente conflituoso, (2) o 

subdesenvolvimento como uma causa do conflito, (3) os custos do 

desenvolvimento provocados pelo conflito, (4) o conflito como um catalisador 

para o desenvolvimento e para a construção da paz. 

A primeira perspectiva considera que o conflito violento faz parte do processo de 

desenvolvimento, à semelhança do que aconteceu durante a formação dos 

Estados Europeus. Esta é a posição da economia política clássica marxista que 

explica o conflito pelas contradições inerentes aos modos de produção. No 

entanto, os autores relembram a diferença entre conflito potencial e conflito real 

que poderá depender dos níveis de desigualdade económica. Esta é a posição 

defendida pela literatura tradicional da guerra e da revolução  que ilustra o 

significado dessa desigualdade nas guerras civis da América Central, nas lutas 

pela independência em África e na revoluções europeias e asiáticas83.  

A segunda perspectiva considera o subdesenvolvimento uma causa do conflito, 

uma vez que o conflito violento ocorre com maior probabilidade em países 

pobres e menos em Estados democráticos e desenvolvidos. No entanto, essa 

correlação é ainda ambígua, na medida em que não só as democracias ocidentais 

parecem estar envolvidas na guerra tanto quanto os outros países, como as suas 

intervenções são tipicamente levadas a cabo em ou contra PED que não têm 

instituições democráticas84.  

NEWBURY (1988)85 argumentava mesmo que os baixos níveis de 

desenvolvimento económico podem proporcionar sociedades estáveis, 

principalmente não democráticas, na medida em que estabelecem a “coesão da 
                                                 
83 É o caso de GURR  et al.. (1991), “Revolutions of the Late Twentieth Century”;  PAIGE (1975), 
“Agrarian Revolution: Social Movements and Export Agriculture in the Underdeveloped World”; SCOTT 
(1976), “Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in South East Asia”;  SKOCPOL 
(1979), “States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China”;  e 
ZOLBERg et al. (1989),  “Escape from Violence: Conflict and the Refugee Crisis in the Developing 
World”, autores apontados por GLEDITSH et al.. (2003). 
84 GLEDITSH et al. (2003), p.5. 
85 “The Cohesion of Oppression: Clientship and Ethnicity in Rwanda, 1860-1960” in GLEDITSCH et al. 
(2003). 
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opressão”.  LIPSET (1959)86, em contrapartida, considerava que um certo nível 

de desenvolvimento económico é uma pré-condição para a emergência de uma 

democracia estável. Aquilo que nos é dado constatar é que tendencialmente os 

países democráticos e desenvolvidos têm uma maior tendência para a paz do que 

os PED, a maioria dos quais com regimes autocráticos. 

A terceira perspectiva argumenta que as perdas directas provocadas pelo conflito 

podem causar perdas maiores, designadamente no desenvolvimento económico, 

social e político.  

A quarta perspectiva defende que o conflito pode ser um catalisador do 

desenvolvimento e da construção da paz, já que as perdas podem ser o mote para 

o desenvolvimento. Por exemplo, os autores afirmam que “numa perspectiva 

histórica, verifica-se que o conflito serviu para pôr de lado os obstáculos 

estruturais à reforma política e económica em muitos países do Terceiro Mundo 

que tinham experimentado a violência durante a Guerra Fria.” Segundo 

GLEDISTSH et al. (2003:2), a ideia de que a intervenção armada podia ser a 

“parteira do desenvolvimento” começou mesmo a ganhar terreno, da qual 

surgiram novas questões e possibilidades, apesar do grande inconveniente de 

servir como justificativo para a intervenção armada. 

MUSCAT (2002:106), por sua vez, sublinha que tem sido muito generalizada a 

ideia de que os países em processo de desenvolvimento económico têm menos 

tendência, no longo prazo, de cair em conflito interno, tendo-se mesmo tornado 

“uma daquelas verdades óbvias que são mais um objecto de fé do que 

propriamente uma conclusão baseada numa análise histórica”, afirma o autor87.  

Ao contrário de outras posições, MUSCAT (2002:106) considera que a relação  

entre desenvolvimento e conflito sofre de alguma falta de precisão na sua 

formulação e questiona se essa relação será dinâmica ou estática e se o declínio 

do risco de conflito violento acelerará assim que se atinge um determinado nível 

de rendimento. 

                                                 
86 “Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy” in 
GLEDITSCH et al. (2003). 
87 MUSCAT (2002), p.106. 
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MUSCAT (2002:108) diz também que a posição mais comum é a de que o 

desenvolvimento tende mais a exacerbar o conflito do que a melhorá-lo e que, se 

assim for, então “esse é um defeito mais grave do que o ecocídio88, dado o facto 

de que os conflitos nos PED tomarem, por vezes, a forma de genocídio, durarem, 

algumas vezes, longos períodos, causarem graves acidentes e provocarem 

frequentemente extensos danos económicos, arruinando anos de 

desenvolvimento económico e social”89. 

 
7.2 – Aspectos culturais, políticos e económicos da relação 
conflito/desenvolvimento 
 
MUSCAT (2002:112) refere alguns aspectos importantes da relação 

conflito/desenvolvimento a nível cultural e político. O autor afirma que nem 

todas as culturas são compatíveis com o desenvolvimento económico moderno. É 

o caso de grupos com concepções pré-científicas do mundo, que têm uma total 

descrença em todos os que estão fora de determinados ciclos de parentesco, que 

penalizam o individualismo ou o não-conformismo e que constrangem a 

mobilidade económica individual, impondo uma rígida estratificação social. Para 

esses grupos, o desenvolvimento económico pode ser uma desvantagem. O 

exemplo oposto dado por MUSCAT (2002:112) é do das minorias - muitas vezes 

imigrantes, que proporcionam serviços de mercado para grandes populações 

indígenas agrícolas e que, portanto, têm uma vantagem mais agressiva face às 

diversas oportunidades oferecidas pelo desenvolvimento económico. É o caso 

dos libaneses em algumas partes de África.  

Em termos de regimes políticos, MUSCAT (2002:117) defende que a ditadura,  

por si só, não produz necessariamente a guerra civil, apesar de a grande maioria 

dos países em situação de conflito terem tido formas autoritárias de Governo. 

Assim,  por exemplo, em regimes totalitários com um elaborado aparato estatal e 

um grande domínio e controlo do Estado, a repressão do regime controla 

                                                 
88 Segundo MUSCAT, este termo resulta da crítica de uma escola ao desenvolvimento nos anos 80, 
devido à degradação ambiental provocada pelo mesmo. 
89 MUSCAT (2002), p.108. 
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qualquer tipo de potencial conflito interno, excepto contra os seus próprios alvos 

internos90.  

Por fim, até mesmo os valores democráticos liberais podem provocar tensões e 

fracassar no objectivo de promover a igualdade de direitos humanos. Por 

exemplo, diz MUSCAT (2002:118), o sistema indiano de preferências por grupos 

específicos em desvantagem (castas mais baixas e tribos) fez com que os 

membros desses grupos fossem favorecidos em termos do acesso à educação e a 

outros meios de mobilidade social  e económica, havendo um forte incentivo para 

que outros grupos reclamem a sua posição de desvantagem para alcançar direitos 

iguais. 

GISSINGER & GLEDITSCH (1999:1), por sua vez, analisaram o impacto da 

globalização da economia na guerra civil e na instabilidade política, tendo como 

ponto de partida um conjunto de hipóteses desenvolvido a partir das teorias 

liberais e das teorias da dependência. As primeiras sustentam que os países muito 

dependentes da economia global - devido ao comércio ou ao investimento directo 

estrangeiro (IDE) – têm um maior crescimento económico, uma democracia mais 

fortalecida e melhores condições para a paz a nível interno e externo. Pelo 

contrário, as teorias da dependência argumentam que grandes níveis de comércio 

e de investimento tendem a provocar maior desigualdade económica, ao que a 

teoria da perda relativa acrescenta que essa desigualdade aumenta o risco de 

instabilidade política. Os autores testaram as hipóteses dessas teorias, recorrendo 

à informação de 96 países de 1965 a 1993.  

Da análise efectuada, GISSINGER & GLEDITSCH (1999:18) concluíram que o 

IDE parece ter mais efeitos negativos na agitação política do que o comércio, 

sendo que ambos dependerão da estrutura da economia. A exportação de 

produtos agrícolas provoca menor bem-estar económico, mais desigualdade e 

agitação política, enquanto a exportação de bens manufacturados proporciona 

maior desenvolvimento económico, mais igualdade e instabilidade política. Os 

autores sublinham que os países exportadores de produtos primários são 

normalmente pobres e têm estados fracos.  
                                                 
90 MUSCAT ilustra com o exemplo da Alemanha Nazi. 
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A globalização pode ser favorável para os países ricos e desfavorável para as 

sociedades agrícolas pobres. No entanto, quer o IDE, quer elevados níveis de 

comércio, proporcionam maior bem-estar económico que, por sua vez, conduz à 

paz. Assim, GISSINGER & GLEDITSCH (1999:19) concluem que o países 

integrados no mercado internacional terão melhores condições humanas do que 

aqueles que vivem à sua margem, pelo que o grande desafio da comunidade 

internacional deverá ser o de envolver mais países no processo de globalização. 

 
8. Síntese e Conclusões 
 
Neste capítulo, traçámos o quadro da rebelião e da guerra com o objectivo de 

tentar perceber como  funciona a lógica do conflito no contexto das guerras civis 

e dos PED, tendo constatado que existe um conjunto de condicionalismos à 

rebelião, tais como as características do terreno e as características do país (o 

rendimento, os recursos naturais e a população) e do próprio Governo,  além da 

própria obtenção de financiamento para a rebelião. 

Entre as causas mais comuns da guerra civil, destacam-se as motivações 

económicas, relacionadas, quer com um sentimento de injustiça, de desigualdade 

e de falha no desenvolvimento económico, quer com o desejo de  extorsão de 

bens; as diferenças étnicas e religiosas; a existência de um Estado fraco, não 

democrático e incompetente; a existência de uma agenda política dos rebeldes 

ligada à aspiração pelo poder; o desrespeito pelos DH. Outras causas emergentes 

podem também motivar a guerra, designadamente a descoberta de um recurso 

natural valioso. 

Quanto às consequências das guerras civis, salientámos três tipos – económicas, 

sociais e psicológicas que, naturalmente, interagem entre si. A nível económico, 

destacámos a perda de recursos humanos e  materiais e de stock de capital e os 

efeitos no PIB. Particularmente importante é a questão do desvio dos recursos 

públicos (educação e saúde pública) para fins militares. Outras consequências 

apontadas prendem-se com o aumento da criminalidade, do comércio ilegal de 

armas, diamantes. Verificámos também o impacto da guerra a nível internacional 

pelo efeito de dominó destas consequências nos países vizinhos. A nível social, 
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além do aumento estrondoso das taxas de mortalidade e morbilidade, da 

propagação de doenças e da fome, a guerra tem um impacto terrível devido ao 

flagelo das minas, à ruptura das instituições e da credibilidade do Estado, aos 

deslocados internos e aos refugiados. Por fim, a nível psicológico, destacámos as 

consequências dramáticas da guerra para as populações que perdem  familiares, 

os  seus bens e as suas casas, ao mesmo tempo que são vítimas de violência e 

agressão durante anos. 

Várias forças interagem no palco de guerra e influenciam o desenrolar do 

conflito, designadamente as diásporas, as potências regionais, os Governos 

hostis, das potências mundiais e a comunidade internacional. Esta última tem 

desenvolvido instrumentos de actuação, nomeadamente a ajuda, as políticas de 

cooperação, as intervenções militares, as  forças de manutenção de paz, a gestão 

dos recursos naturais, a aplicação de sanções económicas e as instituições. 

Por último, descrevemos algumas teorias que analisam a interacção entre a 

guerra e (sub-) desenvolvimento e que debatem a possibilidade de 

desenvolvimento no seio do conflito. 

Este enquadramento geral da guerra civil permite-nos perceber a complexidade 

desse tipo de contexto. Apesar de tentarmos traçar as características comuns das 

guerras e as suas causas e consequências mais graves, não podemos ignorar que 

cada caso é um caso e cada conflito tem as suas especificidades. 
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II CAPÍTULO 
 

CONTORNOS E INSTRUMENTOS DA AJUDA 
INTERNACIONAL EM CENÁRIOS DE GUERRA CIVIL 

 
Este capítulo analisa as questões relevantes associadas à ajuda internacional 

prestada em cenários de guerra civil, com o objectivo de perceber como 

funciona, que objectivos visa e que resultados efectivamente surte. Para o efeito, 

começamos por traçar a evolução histórica da ajuda e o comportamento e as 

motivações de doadores e da comunidade internacional em geral, no sentido de 

concluir o que mudou ao longo do século XX e que efeitos a ajuda tem tido sobre 

os conflitos. 

Seguidamente, abordamos a questão dos instrumentos jurídicos à disposição da 

ajuda, cujo recurso é necessariamente associado ao debate sobre o direito de 

ingerência interna. 

Este capítulo inclui ainda uma análise detalhada da ajuda, observando-se 

isoladamente os seus tipos mais comuns no seio da ajuda pública ao 

desenvolvimento (APD) aos países que atravessaram períodos de guerra civil: 

ajuda humanitária, ajuda alimentar, ajuda ao desenvolvimento (ajuda-projecto e 

ajuda-programa, cooperação técnica, projectos de investimento e de 

equipamento), donativos e empréstimos concessionais, anulação e 

reescalonamento da dívida. 

 
1.  Evolução histórica e motivações da ajuda 
 
É ponto assente que as guerras civis provocam um impacto devastador nos países 

do terceiro mundo, que já têm sérias carências a nível de infra-estruturas e em 

sectores básicos como a saúde, a alimentação, a habitação e a educação. Nesse 

contexto, é também certo que a ajuda é fundamental, quer no apoio às populações 

durante a guerra, quer na prevenção do reacender do conflito.  

A questão da ajuda tem sido analisada ao longo dos tempos. Nos anos 80, 

CASSEN (1986:1) afirmou que a ajuda, de forma geral, é satisfatória, ou seja, 

“(...) alcança os seus objectivos (primários) de desenvolvimento”. No entanto, o 
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autor destacou também que “a ajuda, tal como todos os esforços humanos, está 

longe de ser perfeita”, já que “(..) a sua performance varia em cada país e em 

cada sector. E há uma parte substancial da ajuda que não funciona  - a qual pode 

ter uma baixa taxa de retorno, que pode ser abandonada logo após a sua 

conclusão, que pode nunca ser concluída, ou que pode ter efeitos prejudiciais”. 

Historicamente, a cooperação internacional foi marcada por diversas tendências 

que não tiveram sempre a mesma intensidade. Apesar de já desde o século XIX 

se assistir a algumas acções de ajuda entre povos91, foi a 2ª Guerra Mundial que 

marcou o nascimento de uma nova perspectiva do desenvolvimento e da 

cooperação internacional. FERNANDES (2004:1) explica que, nessa altura, a 

melhoria das condições de vida das populações se tornou uma preocupação dos 

governos do Ocidente. Esse objectivo estendeu-se também aos designados 

“países em desenvolvimento”, após a queda das potências coloniais. 

Durante as décadas de 50 e 60, as teorias desenvolvimentalistas fizeram a 

cooperação depender de estratégias económicas, uma vez que consideravam o 

crescimento económico ilimitado. Associada à corrente keynesiana que defendia 

o papel central do Estado como agente investidor, a APD92 tinha como principal 

função injectar recursos em economias debilitadas com o objectivo de 

desbloquear e acelerar o seu processo de crescimento, como afirma 

FERNANDES (2004:1).  

Paul Rosenstein-Rodin (1943) e Nurkse (1953), por exemplo, defenderam a 

abordagem do crescimento equilibrado que tinha como objectivo romper os 

ciclos viciosos do subdesenvolvimento nos PED onde rendimentos, poupança e, 

consequentemente, os investimentos era fracos. Para combater essa situação, era 

necessário um big push inicial efectuado simultaneamente em vários sectores da 

economia, através de um papel interveniente do Estado93. 

                                                 
91 A este propósito, ver mais adiante o ponto II2.2 relativo à origem das Convenções de Genebra. A ajuda 
dada aos soldados feridos na Batalha de Solferino em 1859 é uma referência importante que está na 
origem da criação do Comité Internacional da Cruz Vermelha e do estabelecimento das Convenções de 
Genebra. 
92 Ver definição de APD no ponto II. 3.1. 
93 Esta informação tem por base os apontamentos da disciplina de Teorias do Desenvolvimento do 
Mestrado em DCI / ISEG. 
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A década de 70, marcada pelas crises petrolíferas e pela recessão económica, 

direccionou as preocupações para os problemas estruturais do continente africano 

e para a dívida externa dos países da América-Latina. Foi nesse contexto que 

surgiram os programas de ajustamento estrutural do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), que assentavam numa ideologia neo-liberal pró-crescimento 

económico como forma de combate à pobreza e de desenvolvimento. Porém, 

explica FERNANDES (2004:2),  as desigualdades agudizaram-se devido à 

complexidade da realidade dos PED, pelo que as políticas aplicadas pelo Fundo 

viriam a ser extremamente criticadas. 

A década de 80 assistiu, por sua vez, a um papel mais interventivo das 

Organizações Não Governamentais (ONGs) que surgiram em maior número e 

com maior eficácia, principalmente na área da ajuda humanitária.  

Segundo MUSCAT (2002:10-11), a existência de conflitos internos em países 

com economias marginalizadas, caracterizados por terem uma população 

pequena, uma localização pouco estratégica e poucos laços históricos ou 

sentimentais com grande potências, terá induzido os grandes poderes a intervir 

ou a usar a ajuda ao desenvolvimento com a perspectiva de os tornarem clientes 

da competição global. 

Já na década de 90 - marcada pelo fim da Guerra Fria e pela eclosão de uma série 

guerras civis, até então abafadas pelo mundo bipolar – houve a necessidade de 

redefinição das formas de actuação e perspectivas de intervenção política.  

Nessa altura, as grandes potências mostraram menor inclinação para intervir 

quando os interesses nacionais vitais deixaram de estar em perigo, apesar de uma 

eventual intervenção internacional não constituir um risco credível de confronto 

para as grandes potências, como refere MUSCAT (2002:10-11). 

TOMMASOLLI (2003:6) fala mesmo de um novo conceito – o de “novas 

guerras” - que traduz as novas implicações à escala regional de alguns conflitos e  

em relação ao qual passou a haver a consciencialização das dificuldades em 

apoiar o processo de paz. Como defende o autor, o que está em causa “é a 

economia política das guerras e o facto de a motivação inicial de alguns conflitos 
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poder mudar e ser influenciada por outros incentivos económicos no contexto das 

economias de guerra nacionais ou regionais”.  

Este novo cenário internacional nos anos 90 veio mostrar que os instrumentos 

analíticos utilizados pelos doadores e pelas agências de ajuda eram inadequados, 

tornando-se imperativo o repensar da ajuda94. 

A APD, especificamente, tem-se debatido com o dilema do papel da ajuda 

humanitária e de desenvolvimento que se intensificaram com a proliferação dos 

conflitos locais violentos e com a influência que os doadores exercem na 

dinâmica do conflito, sublinha TOMMASOLI (2003:2).  

FERNANDES (2004:2) indica, por exemplo, que o aumento das situações de 

crise humanitária fez emergir a reabilitação e a reconstrução como áreas 

importantes de actuação das organizações da sociedade civil, ao mesmo tempo 

que se evidenciaram novas áreas de cooperação como a diplomacia preventiva, a 

gestão e resolução de conflitos e os processos de reconciliação. 

Nessa altura, também a avaliação ganhou terreno e os estudos de impacto 

passaram a  salientar  a importância da condicionalidade política, a par da 

condicionalidade económica. Com isto, princípios como o respeito pelos direitos 

humanos, a boa governação, o multipartidarismo e a democracia, passaram a ser 

exigências para a ajuda. Todavia, como afirma FERNANDES (2004:2), “esta 

condicionalidade da ajuda coloca as relações entre parceiros numa perspectiva 

hierárquica e de relação de forças (quem dá e quem recebe), não 

responsabilizando verdadeiramente o receptor da ajuda, comprometendo-se com 

os seus beneficiários.” 

Note-se, por fim, que os anos 90 foram marcados por um decréscimo dos fluxos 

de APD, que passaram a ser preteridos em prol de fluxos financeiros ligados ao 

investimento directo estrangeiro.  

 
2.  Instrumentos jurídicos e sua eficácia 
 
Os instrumentos jurídicos que, à luz do Direito Internacional Humanitário (DIH) 

e dos Direitos Humanos (DU), permitem aos doadores e actores internacionais 

                                                 
94 TOMASOLLI (2003),  pp.1-2. 
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prestar uma melhor ajuda, parecem-nos ser um aspecto importante numa análise 

da relação guerra civil/ajuda. 

Antes disso, importa clarificar as diferenças entre estes dois ramos do Direito 

Internacional Público, questão que gerou alguma controvérsia ao longo dos 

tempos. 

 
2.1 -  O Direito Internacional Humanitário e os Direitos Humanos 

 
De acordo com a CRUZ VERMELHA PORTUGUESA (2001)95, a confusão 

surgiu e acentuou-se desde a assinatura da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos em 1948. Em 1968, foi determinado na Conferência de DH da ONU 

que o conceito de DIH equivalia a “DH em período de conflito armado.” 

As posições quanto a esta definição dividiram-se. SWINARSKY96, por exemplo, 

defendeu que “o DIH é um direito de execução, de urgência, que intervém em 

caso de ruptura da ordem jurídica internacional” (prevendo a protecção de 

pessoas, civis e militares, em tempo de guerra), “enquanto os direitos humanos se 

aplicam, principalmente, em tempos de paz, embora alguns deles sejam 

inderrogáveis em qualquer circunstância.” Em síntese, o artigo sublinha que “o 

DIH e os DU são normativos complementares na perspectiva da sua aplicação”.  

Os DH são “os direitos e liberdades inerentes de que gozam todas as pessoas para 

viver com liberdade e dignidade”, segundo ARMENGOL et al. (2003:30). Esses 

direitos são “universais, inalienáveis e indivisíveis e devem ordenar-se de acordo 

com a seguinte divisão tríplice: a) civis e políticos, b) económicos, sociais e 

culturais e c) aqueles vinculados à solidariedade e à paz.” 

ARMENGOL  et al. (2003:72) afirmam que o DIH é, por sua vez, “o conjunto de 

normas internacionais destinadas a ser aplicadas em contextos de conflito armado 

internacional e intra-estatal”. O seu objectivo é “proteger as pessoas vítimas de 

confrontos bélicos (sejam elas combatentes ou não combatentes) e em limitar os 

meios e os métodos de fazer a guerra”. Os autores acrescentam ainda que as 

                                                 
95 “Direito Internacional Humanitário e Direitos Humanos – Diferenças e Pontos de Contacto” in CRUZ 
VERMELHA PORTUGUESA (2001). 
96 SWINARSKY in CRUZ VERMELHA PORTUGUESA (2001). O obra e o ano do original de 
SWINASKY não são referenciados pela fonte. 
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normas do DIH têm força moral e política (o que gera responsabilidade 

internacional) e que a sua incorporação no ordenamento jurídico interno implica 

responsabilidades jurídicas que afectam todos os Governos signatários de 

convénios e protocolos. 

Na base do DIH, está a figura da “protecção humanitária” que, como indica 

MIRANDA (1995:299), “(...) é um instituto destinado a proteger, em caso de 

guerra, militares postos fora de combate (feridos, doentes, náufragos, 

prisioneiros) e populações civis” . Ainda segundo este autor, “os seus princípios 

devem aplicar-se hoje, quer às guerras internacionais, quer às guerras civis e a 

outros conflitos armados”97. O autor explica também que a protecção humanitária 

se refere a situações de extrema necessidade, integráveis no Direito Internacional 

de Guerra, em que avulta o confronto com um poder exterior (ou equiparado).   

Por fim, MIRANDA (1995:300) explica que a protecção humanitária se 

assemelha à protecção internacional dos direitos do Homem pela consideração 

das pessoas afectadas só como pessoas, independentemente de outros factores, 

mas distingue-se desta por representar um minus e por o seu móbil ser a 

compaixão e não a promoção de direitos. 

 
2.2 - As Convenções de Genebra e os Protocolos Adicionais 
 

A “protecção humanitária” remonta à Convenção de 1864 e tem como principais 

fontes as quatro Convenções de Genebra de 1949 e os respectivos protocolos 

adicionais98, que são o principal instrumento de DIH99. 

A história das Convenções100 remonta, por sua vez, à batalha de Solferino, 

travada entre franceses e italianos contra austríacos no norte de Itália, em 1859. 

Impressionado com o cenário de guerra, o suíço Henry Dunant reuniu os 

habitantes da região para socorrer os soldados feridos. Esta acção motivou a 

redacção do livro Uma recordação de Solferino, no qual Dunant defendeu a ideia 

                                                 
97 MIRANDA  (1995), p.300. 
98 Sobre as Convenções de Genebra e Protocolos Adicionais, ver 
www.icrc.org/ihl.nsf/WebCONVFULL?OpenView 
99 OXFAM INTERNATIONAL (2003), p.10. 
100 Sobre história da origem das Convenções, ver folheto “A História da Cruz Vermelha Portuguesa”. 
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de que fosse criada em todos os países uma sociedade de socorros aos feridos, 

reconhecida oficialmente em tempo de guerra pelos Estados. O livro viria a ter 

uma enorme repercussão, designadamente com a criação do Comité Internacional 

da Cruz Vermelha (CICV)101.  

Em 1864, foi adoptada a “Convenção de Genebra para melhorar a sorte dos 

militares feridos nos exércitos em campanha”, que viria a ser aplicada aquando 

da guerra entre a França e a Prússia entre 1870 e 1872, onde a Cruz Vermelha 

prestou auxílio indiscriminado aos feridos de guerra. Em 1899, por ocasião da 

guerra dos Boers no Transvaal, os princípios do DIH estenderam-se à guerra no 

mar. Em 1919,  a 1ª Guerra Mundial trouxe um confronto não de simples 

exércitos, mas de povos inteiros, e, mais tarde, a 2ª guerra mundial implicou 

necessidades de socorro enormes. 

A evolução do contexto de guerra e a adaptação progressiva do DIH concluíram 

o estabelecimento das quatro Convenções de Genebra de 1949 e dos Protocolos 

Adicionais de 1977102, que protegem todas as vítimas de guerra: feridos e doentes 

(Convenção I), náufragos (Convenção II), prisioneiros de guerra (Convenção III) 

e populações civis (Convenção IV)103. 

 
2.3 – A Carta Humanitária / Projecto Esfera e outros instrumentos 

 

                                                 
101 O CICV foi criado na sequência de uma reunião decisiva em Fevereiro de 1863 onde estiveram 
envolvidas quatro  personalidades: General Dufour, o Doutor Appia, o jurista Moynier e o Doutor 
Maunoir. 
102 Sobre as Convenções de Genebra e os Protocolos Adicionais, ver “Resumo das Convenções de 
Genebra”  em www.conectasur.org/files/+9p4.pdf. 
103 As Convenções e protocolos designam-se: “Convenção de Genebra (I) para melhorar a situação dos 
feridos e doentes nas forces armadas em campanha” de 12 de agosto de 1949; “Convenção de Genebra 
(II) para melhorar a situação dos feridos, dos doentes e dos náufrago das forças armadas no mar” de 12 de 
agosto de 1949;  “Convenção de Genebra (III) relativa ao tratamento dos prisioneiros de Guerra” de 12 de 
agosto de 1949;  “Convenção de Genebra (IV) relativa à protecção das pessoas civis em tempo de guerra” 
de 12 de agosto de 1949; “Protocolo Adicional às Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949, 
relativo à protecção de vítimas em conflitos armados internacionais” (Protocolo I de 8 de junho de 1977.); 
“Protocolo Adicional às Convenções de Genebra de 12 de agosto de 1949, relativo à protecção de vítimas 
em conflitos armados não-internacionais” (Protocolo II de 8 de junho de 1977). 
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A “Carta Humanitária”, redigida no âmbito do Projecto Esfera104, é um 

instrumento utilizado pela comunidade internacional em caso de guerra ou 

catástrofe. O seu texto refere,  “a Carta Humanitária apresenta os requisitos 

básicos que devem estar presentes em todas as acções de defesa da vida e da 

dignidade daqueles que são afectados por catástrofes ou conflitos (...)”, sendo 

eles princípios como o direito à vida com dignidade; o non-refoulement105 e a 

distinção entre combatentes e não combatentes. 

A distinção entre combatentes e a população civil serve justamente de base às 

Convenções de Genebra e Protocolos Adicionais. No entanto, esse princípio tem 

sofrido um desgaste crescente, sendo substituído  pelo enorme aumento da 

proporção de baixas civis durante a segunda metade do século XX.  

O facto de se designarem os conflitos internos como “guerras civis”, não deve 

fazer-nos esquecer a necessidade de distinguir os que participam activamente nas 

hostilidades dos civis e militares que já não intervêm directamente nos conflitos 

(doentes, feridos e prisioneiros). Ao abrigo do DIH, os não combatentes têm 

direito à protecção e devem gozar de imunidade contra os ataques106. 

A Carta representa uma tentativa de definir papéis e responsabilidades em 

contextos de catástrofes ou conflitos, onde é reconhecida a responsabilidade do 

Estado na assistência às necessidades básicas das populações; a definição pelo 

direito internacional das obrigações dos Estados e das partes beligerantes em 

assegurar os DH fundamentais e a assistência às vítimas; e a capacidade das 

                                                 
104 O Projecto Esfera é um programa do Comité Directivo para a Resposta Humanitária (Steering 
Committee for Humanitarian Response) e da InterAction, com o apoio da VOICE (consórcio de 
Organizações Europeias Voluntárias para Cooperação em Situações de Emergência), do CICV (Comité 
Internacional da Cruz Vermelha) e do ICVA (Conselho Internacional de Agências Voluntárias). O 
Projecto, lançado em 1997, desenvolveu um conjunto de normas mínimas em áreas vitais da assistência 
humanitária, com o objectivo de melhorar a qualidade da assistência prestada às pessoas afectadas por 
desastres e desenvolver a capacidade de prestação de contas do sistema de assistência humanitária em 
resposta a situações de desastre. O conjunto das normas foi reunido na “Carta Humanitária e Normas 
Mínimas de Resposta Humanitária em Situação de Desastre”. 
105 O non refoulement é um princípio do direito internacional previsto no artigo 33 da Convenção de 
Refugiados de 1951 e Protocolo de 1967, que abrange todas as medidas atribuídas a um Estado que não 
podem forçar o retorno de pessoas que peçam asilo ou de refugiados às fronteiras de territórios onde a sua 
liberdade esteja ameaçada, ou onde esteja em risco de perseguição, incluindo intercepção, rejeição na 
fronteira ou refoulement indirecto. Para mais informações, ver as conclusões sumárias sobre o Princípio 
de Non-Refoulement da Mesa Redonda de Cambridge de 9 e 10 de Julho de 2001 em 
www.unhrc.bg/global_consult/principle_non_refoulement_en.pdf 
106 Carta Humanitária – Sphere Project. 
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organizações humanitárias prestarem ajuda às populações quando os respectivos 

Estados não o podem fazer107. 

ZIEGLÉ (2004:51) reconhece que o Projecto Esfera é a melhor iniciativa 

estabelecida de controlo da qualidade da ajuda. No entanto, sublinha que esse 

guia não pondera os contextos locais em que os projectos humanitários são 

aplicados, na medida em que utiliza uma lista de princípios standard, que nem 

sempre se adequam ao ambiente ou às necessidades das populações locais. 

Em alternativa, ZIGLÉ (2004:51) propõe o “Programa de Sinergia de 

Qualidade”108, criado pelo grupo das principais organizações humanitárias, que 

consiste numa “tentativa de criar uma abordagem mais equilibrada ao controlo de 

qualidade”109. Segundo a autora, o Programa não funciona como uma check list, 

mas sim como um instrumento para os gestores de projectos que pode ser usado 

em cenários de guerra, catástrofe, deslocamentos, fome e epidemias. Para o 

efeito, identifica seis elementos que determinam a qualidade da ajuda 

humanitária: ética, gestão de recursos humanos, governo, diagnóstico inicial e 

levantamento das necessidades, satisfação das necessidades das populações 

beneficiárias e critérios técnicos. 

Além das Convenções de Genebra e Protocolos Adicionais, da Carta Humanitária 

e do Programa de Sinergia de Qualidade, existem outros instrumentos jurídicos 

de DIH. ARMENGOL et al. (2003:72) referem, por exemplo, o Tribunal Penal 

Internacional110 e o Tratado de Otawa sobre minas anti-pessoais111. Quanto a este 

último, a OXFAM INTERNACIONAL & AMNISTIA INTERNACIONAL 

(2003:5) sublinham que “foi realizado graças a uma combinação de governos 

                                                 
107 Ver no ANEXO 1 cópia do ponto 2 relativo aos “Papéis e Responsabilidades”  da Carta Humanitária. 
108 No original, “Quality Sinergy Programme”. 
109 ZIEGLÉ (2004), p.51 (Tradução nossa) O Programa identifica seis elementos que determinam a 
qualidade da ajuda humanitária: ética, gestão de recursos humanos, governo, diagnóstico inicial e 
levantamento das necessidades, satisfação das necessidades das populações beneficiárias e critérios 
técnicos. 
110 O Tribunal Penal Internacional ou Tribunal de Haia foi criado por um tratado internacional com o fim 
de julgar os delitos mais grave contra os DH. Países como a China, Estados Unidos, Filipinas, Índia, 
Israel, Sri Lanka e Turquia votaram contra. Ver Revista Aleph 
111 O Tratado de Otawa foi assinado em 1997 por vários Estados com o objectivo de banir o uso, 
produção, armazenamento, venda, cedência ou exportação de minas terrestres. O tratado entrou em vigor 
em 1 de março de 1999, não tendo a assinatura de alguns dos grandes produtores ou armazenadores de 
minas, como a China, a Índia, o Paquistão, a Rússia e os Estados Unidos. Ver Revista Aleph. 
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activos e apoio popular mundial” e que, “embora o flagelo das minas terrestres 

ainda não tenha sido erradicado, nenhum país comerciou abertamente estas armas 

desde 1997”112. 

 
2.4 – A  eficácia dos instrumentos jurídicos 
 
Apesar do mundo assistir a uma evolução progressiva do DIH, continuam a 

colocar-se sérios obstáculos relativos à validação das normas internacionais em 

situações de guerra civil. Assim, durante a  54 ª Sessão da Assembleia-Geral das 

Nações Unidas em Setembro de 1999, o Secretário-Geral, KOFFI ANNAN, 

apontou as contradições entre as normas internacionais relativas à soberania e as 

violações humanitárias e defendeu um Conselho de Segurança mais credível  que 

tivesse legitimidade para deter líderes governamentais perpretores de crimes 

contra a humanidade e para lhes retirar a imunidade de soberania113. 

No entanto, uma vez que essa proposta não teve unanimidade114, ANNAN apelou 

à criação de um novo paradigma de intervenção que permitisse à comunidade 

internacional actuar eficazmente em futuros casos semelhantes aos do Ruanda115. 

Este parece ter sido mais um passo nos esforços para estabelecer os DH como 

uma norma internacional, diz MUSCAT (2002:12). Gradualmente assistimos a 

                                                 
112 OXFAM INTERNACIONAL & AMNISTIA INTERNACIONAL (2003), p.5 
113MUSCAT (2002), p.12. 
114 Esta questão é ainda muito polémica. Sob a alçada da lei internacional, diz MUSCAT (2002:12), os 
princípios de soberania e de autodeterminação colidem com os princípios dos direitos humanos universais 
e com a Carta das Nações Unidas que permite a acção do Conselho de Segurança em conflitos 
internacionais que constituam uma “ameaça à paz.” Por isso mesmo, muitos autores consideram que o 
estabelecimento de um princípio de intervenção internacional nos casos de violação massiva dos direitos 
humanos poderia ser uma “perigosa cruzada”, porque a  frequência com que as atrocidades acontecem 
poderia significar um estado de guerra interminável. Desta perspectiva, MUSCAT (2002:12) defende que 
os acordos regionais para intervir nesse tipo de situação poderão ser mais eficazes. 
115 As origens do conflito no Ruanda remontam a 1890 quando o Ruanda-Urundi, país dividido em dois 
reinos distintos, cuja população era constituída essencialmente por Hutus e Tutsis, ficou sob o controle de 
europeus, Alemanha e, mais tarde, Bélgic, que exacerbaram as diferenças socioeconómicas entre Gutus, e 
Tutsi e Twa. Os primeiros massacres só ocorreram em 1959 quando apotência tutelar impôs a menção das 
origens “raciais” na identificação das pessoas, impossibilitando o intercâmbio social. Já em 1990, perante 
um crise político-económica grave, o Presidente Habyarimana iniciou um processo de democratização, 
embora não tenha permitido o regresso dos cerca de 500.000 refugiados tutsis que tinham saído do país 
em 1959, o que levou os guerrilheiros da Frente Nacional Patriótica a assaltar Kigali, dando início a uma 
longa guerra civil. Em consequência, Goma foi “invadida” por mais de 1 milhão e 200 mil pessoas, que se 
instalaram em campos de refugiados, sem tendas, sem alimentos, sem água e com um solo vulcânico que 
impossibilitava o enterro de cadáveres, generalizando epidemias. Em 1996, a degradação política dos 
países que receberam os refugiados após o massacre dos Tutsi em 1994 (Zaire, Tanzânia, Burundi e 
Uganda) obrigou milhares pessoas a regressar ao seu país, agravando ainda mais a situação. 
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uma diminuição da tolerância face à guerra interna e face aos líderes 

governamentais que violam esses direitos impunemente.  Ainda assim, lamenta o 

autor, a aceitação de normas internacionais que regulam estes aspectos e as suas 

implicações operacionais não são claras, na medida em que é utópico o objectivo 

de pôr fim à violação dos DH no mundo116.  

Na Conferência de Istambul em 1999, registaram-se novos avanços quando os 

membros da OCDE adoptaram um tratado que legitima uma possível intervenção 

dos Estados em conflitos inter-estatais, mesmo antes de esses conflitos terem 

atingido o estatuto de estado de guerra. Apesar do tratado só prever a intervenção 

em zonas instáveis da Europa, o seu princípio, diz MUSCAT (2002:13), está a ter 

um grande alcance em termos da primazia da violação dos DH sobre a 

inviolabilidade da soberania. 

A OXFAM INTERNATIONAL (2003:10) revela também alguma confiança ao 

afirmar que “quando a comunidade internacional quer ajudar as populações civis, 

ela pode muitas vezes fazê-lo”. Para tal, a organização defende que “a acção 

necessária (...) varia consoante as necessidades específicas de protecção dos civis 

afectados pelo conflito, e nem sempre tem que ser apoio militar: a pressão 

diplomática ou o acesso negociado, entre outros, são frequentemente a forma de 

salvar vidas e de permitir que as pessoas vivam com dignidade”. 

A outra possibilidade de intervenção internacional “legítima” prende-se, segundo 

MUSCAT (2002:16), com a imposição de sanções económicas, utilizadas, a 

partir dos anos 90, como instrumento punitivo para forçar os governos a cessar as 

políticas de violação das normas internacionais como a agressão externa ou o 

apoio ao terrorismo, sendo muitas delas legitimadas pelos mandatos das Nações 

Unidas117. É o caso da Líbia a quem foi decretado um embargo de armas em 

1988 por não cooperar com as investigações do atentado aéreo de Pan Am118; o 

                                                 
116 MUSCAT (2002), p.13. 
117 Segundo MUSCAT (2002:16), grande parte das sanções foram impostas contra estados que 
fomentavam o conflito interno através do desrespeito pelos DH ou da agressão a etnias. Exemplo disso 
foram as sanções aplicadas ao Ruanda, Burma, Ex-Jugoslávia e Serra Leoa, todas elas legitimadas pelas 
Nações Unidas. 
118 Trata-se de um atentado terrorista contra um avião da Pan Am sobre Lockerbie, na Escócia, no dia 21 
de Dezembro de 1988, que provocou a morte às 259 pessoas que seguiam a bordo e a 11 em terra. O 
agente líbio, Abdel Basset al.i al-Megrahi, foi condenado a pena de prisão perpétua, sob a acusação de ter 
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Iraque devido à invasão do Koweit em 1990 ou a China embargada pela UE na 

sequência dos acontecimentos da Praça Tiananmen em 1989119. 

Desde então, e apesar das sanções serem restrições ao comércio internacional, às 

viagens e ao investimento, foram feitos cortes nos fluxos da ajuda, 

designadamente suspensões dos apoios do BM e de outros tipos de actividade 

bancária. A única excepção, diz MUSCAT (2002:16), foi a ajuda a refugiados ou 

outro tipo de ajuda humanitária. 

O autor critica, no entanto, o recurso às sanções, na medida em que o considera 

tardio: “porque as sanções foram empregues apenas para forçar a suspensão de 

um conflito ou abuso em curso, e não como instrumento de prevenção, elas são, 

na nossa perspectiva, demasiado tardias”120. Além disso, as sanções causam 

quase sempre grandes dificuldades às populações desses países e raramente 

provocam mudanças significativas nos regimes que condenam. 

NOBRE (1999) é mais pessimista quanto àquilo que designa de “o alibi do 

humanitário” ou “direito de ingerência pervertido”. O autor explica que esse 

direito foi criado por razões humanitárias e para que as instituições humanitárias 

civis tivessem acesso às vítimas das catástrofes humanitárias, excluindo 

naturalmente objectivos político-militares. Todavia, esse objectivo parece ter-se 

invertido, pois “os donos do mundo parecem (...) querer transformar o 

Humanitário no alibi para as mais obscuras e tenebrosas operações político-

militares quando não é para, deitando-nos areia para os olhos, esconderem a sua 

inoperância”. NOBRE (1999) ilustra a sua posição com o caso da guerra 

desencadeada pela NATO nos Balcãs, vítimas de uma “amálgama político-

militar-humanitária perniciosa e manipuladora”. 

Perante as dificuldades da ordem internacional em fazer prevalecer o DIH, a 

OXFAM INTERNATIONAL (2003:6) sustenta que a segurança interna depende 

em grande parte dos Governos e das instituições nacionais que são ainda “as 
                                                                                                                                               
participado no atentado. A Líbia ofereceu o pagamento de 2.7 bilhões de dólares em indemnizações às 
famílias das vítimas, estando esse pagamento vinculado à suspensão das sanções impostas ao país pela 
ONU e pelos EUA. A par disso, a ONU exigiu também o explícito reconhecimento da responsabilidade 
pelo atentado e o fim do apoio ao terrorismo internacional. Para mais informações, ver 
www.brasilnews.com.br/News3.php3?CodReg=5185&edit=Mundo&Codnews=999 
119 Os exemplos de embargos descritos foram retirados de ARMENGOL (2003), p.25. 
120 MUSCAT (2002), p.16 (Tradução nossa). 
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principais fontes de protecção”121. O grande problema é que muitas vezes falta a 

vontade política, afirma CHARD (2003:18), “não apenas devido aos 

constrangimentos da política global e das lutas pelo poder local, mas 

frequentemente devido a outras pressões menos directas”. 

 
3. Análise da Ajuda Pública ao Desenvolvimento 
 
Este ponto visa descrever a APD prestada pela comunidade internacional, através 

da definição dos diversos tipos de ajuda, da demarcação das principais vantagens 

e desvantagens de cada um deles e da quantificação dos fluxos de ajuda.  

 
3.1 -  Ajuda pública ao desenvolvimento 
 
A Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) consiste “nos fluxos para os PED e 

instituições multilaterais, providenciados por agências oficiais, incluindo Estado 

e governos locais, ou pelas suas agências executoras, cujas transações cumprem 

os seguintes critérios: 

a) Ter como principal objectivo a promoção do desenvolvimento económico 

e do bem-estar dos PED; 

b) Ter um carácter concessional e compreender um elemento de dádiva de  

pelo menos 25%”122 

É uma das quatro componentes do esforço financeiro global da cooperação de 

um país doador, de acordo com as definições estipuladas pela OCDE123, sendo as 

restantes categorias “outros fluxos do sector público”, “fluxos privados” e 

“donativos das organizações não governamentais para o desenvolvimento 

(fundos próprios)”. 

Note-se que as diferenças essenciais entre as quatro categorias da cooperação  se 

distinguem pela fonte dos recursos, que é pública no caso da APD e dos “outros 

fluxos do sector público”, e privada nos restantes casos; pelos objectivos da 

ajuda, que são o desenvolvimento e as ONGDs no caso da APD e os fins 

comerciais no caso dos “outros fluxos da função pública” e “fundos privados”; e 
                                                 
121 OXFAM INTERNATIONAL (2003), p.6. 
122 FUHRER (1996), p.24. OCDE 
123 Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento (2003). 
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pela concessionalidade da ajuda, que é igual ou superior a 25% no caso da APD, 

e inferior a 25% no caso dos “outros fluxos do sector público”. 

Os fluxos  de APD com carácter concessional são “transferências de recursos, em 

dinheiro ou sob a forma de bens e serviços (...), que podem incluir donativos, 

empréstimos e outras transacções internas de capital a longo prazo (iguais ou 

superiores a um ano)”, sendo que os donativos “não comportam qualquer 

contrapartida para os beneficiários” e os empréstimos “situam-se abaixo das 

taxas de juro de mercado e comportam um elemento concessional mínimo de 

25%”. 

A APD divide-se ainda em dois tipos relativamente à sua origem - bilateral e 

multilateral124: 

-  A APD multilateral consiste em “fundos públicos colocados à disposição de 

organismos multilaterais”. Conforme indica o IPAD (2003),  “uma contribuição 

pode ser aqui contabilizada se a instituição beneficiária consagrar toda ou parte 

das suas actividades ao desenvolvimento e aos países beneficiários da ajuda.”.  

-   A APD bilateral consiste em “transacções bilaterais realizadas por um país 

doador directamente para o país beneficiário, constante da parte I da lista do 

Comité de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD)125.”  

Note-se, porém, que, quando os fundos são canalizados por um país doador para 

países beneficiários conhecidos e especificados, mesmo que através de um 

organismo multilateral, de uma ONG nacional ou internacional, a ajuda deve ser 

classificada como bilateral. 

No quadro da APD, existem vários grupos de doadores: o grupo dos países 

industrializados membros do CAD126, o grupo que reúne os países produtores de 

                                                 
124 IPAD (2003). 
125 Ver no ANEXO 2 a lista dos países da OCDE - membros e não-membros do CAD, os observadores do 
CAD e os países receptores da ajuda do CAD (Fonte:www.oecd.org). 
126 O CAD foi criado em 1961 no seio da OCDE,  reunindo hoje agências de 23 países doadores. O seu 
principal objectivo é coordenar os esforços e recurso internacionais a favor dos países receptores da 
ajuda. Apesar de não financiar, nem executar projectos, o CAD tem ainda como objectivos a 
harmonização dos procedimentos e práticas dos doadores de forma a melhorar a eficácia da ajuda. Assim, 
trata-se de um fórum internacional onde participam regularmente os principais doadores bilaterais, que 
debatem os elementos de orientação para o planeamento das políticas de ajuda e cooperação dos 
doadores. Sobre este assunto, PLATAFORMA ONGD (2004), pp.4 e 5. 
O CAD  tem como observadores o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
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petróleo  e ainda, embora de forma dispersa e menos sistemática  os países do Sul 

que cooperam entre si127. 

A APD pode ainda ser decomposta em vários tipos de ajuda consoante a forma 

como a ajuda irá atingir o sector beneficiário, designadamente ajuda humanitária, 

ajuda alimentar, desenvolvimento (ajuda-projecto e ajuda-programa,  cooperação 

técnica, projectos de investimento e equipamento) donativos e empréstimos 

concessionais e anulação e reescalonamento da dívida. 

Referimos atrás que a APD tem como principal objectivo promover o 

desenvolvimento económico e o bem-estar dos PED. A este objectivo poderemos 

acrescentar outros, conforme indicados por TOMMASOLI (2003:10-11), 

segundo o qual a APD tem quatro categorias de objectivos, que são: 

(1) “Influenciar o comportamento dos actores, ou seja,  os doadores usam a 
APD para encorajar os actores do conflito a agir de forma mais pacifista 
ou desencorajam-nos do contrário. Exemplo disso são os montantes dados 
aos governos durante as negociações de paz.  
 

(2) Modificar as capacidades dos actores, isto é, fortalecer as capacidades 
dos actores que já actuam em prol da paz e enfraquecer as daqueles que 
favorecem o conflito. Por exemplo, apoiar ONGs que lutam pela paz e 
pelos direitos humanos.  
 

(3) Mudar as relações entre actores, fazendo com que se tornem mais 
inclusivos e menos violentos. Por exemplo, criar espaços neutros para 
comunicação e diálogo ou fazer projectos de justiça.  
 

(4) Influenciar o ambiente social e económico em que se desenrola a guerra e 
a paz, tomando medidas como o perdão da dívida para relançar a 
economia, o acompanhamento de eleições livres e democráticas ou a 
reconstrução de infra-estruturas sociais e económicas”. 

 
O autor explica que os exemplos referidos são todos de carácter político e que 

este tipo de questão necessita de actores internos, pois a paz não pode ser 

importada. No entanto, a APD pode colaborar e apoiar o processo de paz, ainda 

que para isso necessite de um mandato ético e de uma forte ligação com a 

sociedade. 

                                                 
127 Sobre este assunto, ver PLATORMA PORTUGUESA das ONGDS (2004), p.2.  
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Segundo TOMMASOLI (2003:10-11), os instrumentos de ajuda não-APD 

produzem maior impacto a nível do quarto objectivo  (ambiente social e 

económico do conflito). A APD, por sua vez, é mais forte no apoio à dinâmica 

doméstica, provocando alterações nos recursos dos actores e nas relações entre 

actores. 

Em termos numéricos, a APD da OCDE de 1973 a 2003 foi de 1.286.644 

milhões de dólares. O Gráfico 3 indica a distribuição por tipo de ajuda:  

 

Gráfico 3 – Peso relativo da APD por tipo de 1973 a 2003 (OCDE) 

Peso relativo da APD por tipo de 1973 a 2003 
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                       Fonte: Elaborado pela autora a partir de OECD (act :2004a), Base de Dados. 
 
Como podemos verificar, predominaram ao longo das três décadas os donativos 

oficiais (40%), seguidos dos empréstimos concessionais (34%) e de outros fluxos 

oficiais multilaterais (26%). Os outros donativos e o investimento de capital não 

têm expressão no gráfico. 

Quanto aos principais doadores, o Gráfico 4 destaca os países e organismos que 

doaram mais APD. 
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Gráfico 4 – Principais doadores de APD entre 1973 e 2003 (OCDE) 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de OECD (act :2004a), Base de Dados. 
 
Ao nível bilateral, o Japão destacou-se como principal doador (205.478 milhões de 

USD), seguido dos EUA (147.330 milhões de USD) e da Alemanha (78.804 milhões). 

Ao nível multilateral, o BIRD (Banco Mundial) foi o principal doador com 298.857 

milhões de USD, seguido da IDA (Banco Mundial) com 139.457 milhões e da CEC 

(FED) com 63.097 milhões. 

Se avaliarmos a evolução da ajuda no tempo, verifica-se uma tendência de 

crescimento nas últimas três décadas do século XX, apesar de se registarem 

algumas descidas, designadamente em 1975, 1989, 1992, 1996, 2000 e 2003. 

Gráfico 5 – Evolução da APD de 1973 a 2003 
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      Fonte: Elaborado pela autora a partir de OECD (act :2004a), Base de Dados. 
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A REUTERS FOUNDATION (2004:2)128 indica, de acordo a entrevista a 

Egeland, que a ajuda está a diminuir. Em Novembro de 2004, a ONU conseguiu, 

através dos seus apelos consolidados, apenas 52% dos 3.4 mil milhões de dólares 

pedidos. O autor explica que o montante de ajuda que se pede corresponde 

apenas a uma fracção da percentagem das despesas militares mundiais e a menos 

de 1% dos subsídios agrícolas mundiais. 

Em seguida, definimos os principais tipos de ajuda em que se pode desdobrar a 

APD, designadamente a ajuda humanitária, a ajuda alimentar, ajuda à 

reabilitação, o desenvolvimento (ajuda-projecto, ajuda-programa, a cooperação 

técnica e projectos de investimento / equipamento), os donativos e empréstimos 

concessionais e a anulação e reescalonamento da dívida. 

 
 3.1.1 -  Ajuda humanitária (emergência) 
 
A ajuda humanitária de emergência é “uma intervenção que ajuda as 

populações vítimas de uma catástrofe natural ou provocada pelo Homem, a ter 

acesso às suas necessidades básicas, tais como cuidados de saúde adequados, 

água, saneamento, nutrição, alimentos e abrigo”, segundo a ECHO (1999:60).  

Este tipo de ajuda é dada em situações de “crise humanitária”. Segundo 

ARMENGOL et al. (2003:43), estas ocorrem quando se verifica um ou vários 

dos seguintes indicadores: uma emergência alimentar, os países receptores de 

ajuda humanitária da ECHO129 e os deslocamentos forçados das populações 

(deslocados internos e refugiados). 

A ajuda humanitária pode ser realizada fora da APD (por exemplo, através de 

ONGs que angariam fundos da sociedade civil e empresarial para a realização de 

missões humanitárias) e dentro da APD, que, de forma directa ou através do 

financiamento de ONGs, apoia projectos e programas dessas áreas130. 

                                                 
128 Jan Egeland é coordenador da ajuda humanitária das Nações Unidas. As afirmações referidas foram 
feitas numa entrevista  da REUTERS FOUNDATION (2004). 
129 Este critério prende-se com o facto de a ECHO (actual DG para a Ajuda Humanitária da União 
Europeia) financiar unicamente projectos com carácter de emergência.  
130 As considerações relativas à ajuda humanitária prendem-se com todo o tipo de assistência humanitária 
prestada, quer através de privados, quer através do Estado, na medida em que os princípios de base 
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No que concerne aos objectivos da ajuda humanitária, verificamos que a maior 

parte teve como destino, entre 1973 e 2003, a emergência / auxílio (25.480 

milhões de USD), seguida da ajuda a refugiados no país receptor (6.486 milhões) 

e da ajuda alimentar de emergência (5.734 milhões), como indica o Gráfico 6. 

Gráfico 6 – A ajuda humanitária de emergência por objectivo entre 1973 e 2003 
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          Fonte: Elaborado pela autora a partir de OECD (act :2004a), Base de Dados. 

 
As agências de ajuda ao desenvolvimento têm canalizado enormes verbas para os 

países vítimas de guerra. Segundo MUSCAT (2002:10), estima-se que, entre 

1990 e 1994, tenham sido gastos cerca de 6 mil milhões de USD só em ajuda de 

emergência, que constituíram 10% do total da APD. 

O papel da ajuda é fundamental. Egeland explica à REUTERS FOUNDATION 

(2004:2) que a falta de ajuda provoca um conjunto de efeitos no terreno, 

designadamente a falta de capacidade de distribuir alimentos e cuidados básicos 

de saúde aos refugiados e à população em geral, frustração e, consequentemente, 

maior tensão, mais violência e mais extremismo. 

Lamentavelmente, os fluxos de ajuda em geral (não apenas humanitária) estão, 

por vezes, associados a interesses políticos, económicos e ao fenómeno das 

“crises mediáticas”. Segundo a OXFAM INTERNATIONAL (2003:2-3), 

olhando para o contexto das emergências, os mesmos doadores dão uma ajuda 
                                                                                                                                               
aplicados devem ser sempre os mesmos, designadamente a humanidade, a neutralidade e a 
imparcialidade. 
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muito superior em crises mais mediáticas (e com maior alcance publicitário) 

como a do Iraque do que noutras crises esquecidas como a do Burundi ou a da 

Guiné. Segundo a OXFAM INTERNATIONAL (2003:2), a rápida ajuda dada ao 

Iraque consistiu num montante médio de 74 USD por pessoa, enquanto que, na 

RDC, a ajuda foi de 17 USD por pessoa e, na Indonésia, de 7 USD. Um outro 

bom exemplo é o do Afeganistão, para o qual se destinou quase metade dos 

fundos dos doadores (provenientes de apelos das Nações Unidas) em 2002, sendo 

o restante dividido por vinte e quatro países. 

Para tentar ilustrar esta questão, analisámos os dados disponíveis sobre os 

volumes de ajuda entre 1973 e 2003 de doadores e receptores da ajuda 

humanitária (ajuda de emergência em geral, ajuda alimentar de emergência, 

outros tipos emergência e auxílio, ajuda a refugiados)131. Desse exercício, 

seleccionámos todos os países que receberam a partir de 2,5% do total da ajuda, 

tendo obtido os resultados ilustrados no gráfico 7.  

Gráfico 7 – Destino da APD (de emergência) da OCDE entre 1973 e 2003 
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           Fonte: Elaborado pela autora a partir de OECD (act :2004a), Base de Dados. 
                                                 
131 A nível dos países doadores, a tabela em questão inclui todos os Estados-Membros da OCDE e ainda 
11 Fundos / Organizações  Internacionais (UNICEF, BIRD, FED, FNUD, etc.). A nível dos países 
receptores, a tabela em questão inclui um total de 186 países e zonas em desenvolvimento para onde foi 
canalizada APD, no período de 1973 a 2003. 
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Como seria de esperar, o principal destino da APD, desde o início da década de 

70, foram os países PED, sem destino mais especificado, com 20%. Para esse 

destino, os principais doadores foram os EUA (com quase 3.400 milhões de 

USD), a CEE (FED) (com cerca de 1.200 milhões), o Canadá (843 milhões) e a 

Suécia (710 milhões). 

Quanto aos países que receberam mais ajuda de emergência, destacam-se o 

Afeganistão, a Etiópia, o Iraque, o Sudão e ainda o Sul do Sahara (montante não 

alocado). O caso da ajuda dada ao Afeganistão e ao Iraque revela a “preferência 

internacional” por esses países, à semelhança do que aconteceu com os fundos 

das Nações Unidas referidos pela OXFAM INTERNATIONAL (2003). 

O problema da mediatização das crises, associado a interesses geopolíticos, 

choca frontalmente, a nosso ver, com os três grandes princípios humanitários: a 

humanidade, a neutralidade e a imparcialidade. Segundo NIELSON (2003), 

“estes três princípios são e provavelmente continuarão a ser o principal garante 

da segurança do pessoal132 e do acesso às vítimas em situações de conflito. A 

ajuda humanitária, só não se tornará um alvo fácil para os rebeldes e guerrilhas, 

se se mantiver afastada da política e se for vista como uma força neutra no 

conflito”133. 

A própria relação entre o humanitário e o militar é perigosa, na medida em que 

poderá prejudicar as populações, a ajuda e os próprios trabalhadores 

humanitários. BLANCHET (2003) afirma que, antes dos bombardeamentos 

contra o Afeganistão, a preparação de sacos com alimentos pelo exército 

americano na fronteira paquistanesa fez pensar num humanitário ao serviço do 

soldado, como nos tempos de Henri Dunant e da Batalha de Solferino, o que 

seria um enorme retrocesso face às reformas efectuadas. O autor afirma ainda 

                                                 
132 A questão da segurança dos trabalhadores em cenários de guerra  tem sido alvo da preocupação das 
grandes agências humanitárias. Poderemos referir o exemplo da ECHO – Serviço de Ajuda Humanitária 
da União Europeia, que aprovou, em Maio de 1998,  um documento de trabalho sobre a segurança dos 
trabalhadores humanitários. Esta foi a primeira tentativa de combater este problema e de proporcionar 
algumas recomendações às agências humanitárias. Como é afirmado pela ECHO (1999), p.13, “a 
segurança dos trabalhadores humanitários é uma área que ainda tem que ser trabalhada. No entanto, esta 
questão já devia ser incluída em todas as avaliações”. 
133 NIELSON (2003). Tradução nossa. Afirmação de POUL NIELSON no discurso de abertura do curso 
intensivo NOHA (Network on Humanitarian Affairs) a 5 de Setembro  2003 na Université Catholique de 
Louvain-La-Neuve. O discurso tem a referência SPEECH/03/388. 
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que “as relações entre as populações em perigo e os trabalhadores humanitários 

são pervertidas por uma desconfiança face ao Ocidental que, aos seus olhos, tem 

de um lado uma seringa e no outro uma espingarda M-16”134. 

NIELSON (2003), por sua vez, explica que o uso de recursos militares na 

distribuição da ajuda humanitária pode gerar uma confusão de papéis. O antigo 

Comissário Europeu para o Desenvolvimento afirma que “se os militares 

envolvidos no conflito armado estiverem envolvidos na distribuição da ajuda 

humanitária, os inimigos podem ver essa acção como um acto de guerra. Se a 

ajuda humanitária for vista como parte no conflito e como parte da estratégia de 

guerra, a ajuda e os trabalhadores humanitários tornar-se-ão um alvo de guerra e 

o acesso às vítimas ser-lhes-á  negado” 135. 

Questionamo-nos sobre qual será o papel da ONU no binómio 

humanitário/militar. As Nações Unidas chamam para si uma forte capacidade de 

intervenção ao nível político, militar, económico e também humanitário. Neste 

último campo, é a OCHA (Agência das Nações Unidas de Coordenação dos 

Assuntos Humanitários) que coordena a ajuda humanitária internacional e a 

intervenção das várias ONGs e OIs num país em guerra, sendo a mais recente e 

principal organização com esse fim136. 

O papel da OCHA é fundamental, pois, como indica OVERLAND (2003:11), o 

grande objectivo da coordenação é aumentar o custo-eficácia da ajuda aos 

beneficiários. Assim, “a coordenação tornou-se o mantra do negócio da ajuda”, 

afirma o autor, na medida em que “denota coesão, compatibilidade, 

harmonização, sinergia e gestão, as quais parecem estar em falta nas 

organizações humanitárias”137. Porém, ela é vista como uma ameaça às outras 

agências, designadamente a  outras agências das Nações Unidas. Como 

exemplifica OVERLAND (2003:12), o envolvimento desta agência na questão 
                                                 
134 Tradução nossa. 
135 NIELSON (2003). Ver discurso de abertura do curso intensivo NOHA. 
136 OCHA (1999). O mandato da OCHA é “mobilizar e coordenar os esforços colectivos da comunidade 
internacional, em particular os do sistema das Nações Unidas, de forma a responder coerentemente e em 
devido tempo às necessidades dos seres humanos vítimas de sofrimento e destruição material em 
desastres e emergências. Isto envolve a redução da vulnerabilidade, a promoção de soluções que 
combatam os problemas na raiz e que facilitem uma transição progressiva da ajuda para a reabilitação e 
para o desenvolvimento” (Tradução nossa). 
137 OVERLAND (2003), p.11. 
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dos deslocados internos implica um confronto desta com o Alto Comissariado 

das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR)138. 

A este propósito, OVERLAND (2003:12) levanta uma reflexão importante: 

“numa altura em que a soberania dos Estados-Nação é questionada e corroída, 

como e com que propósito pode ser construída a soberania das organizações 

internacionais?”. A posição mais extremista sobre a OCHA tende a vê-la, detalha 

OVERLAND, “como uma conspiração para tornar as Nações Unidas uma 

estrutura rígida, centralizada  e hierárquica – um passo para o Governo mundial”. 

Já segundo ARMIÑO (1997:135-138), “as agências das Nações Unidas cobrem 

um amplo espectro  de áreas de intervenção, pelo que estão capacitadas para 

aplicar uma abordagem integrada que abarque as múltiplas intervenções 

políticas, socioeconómicas e humanitárias relacionadas com a pacificação e a 

reabilitação de emergência ao desenvolvimento”139. No entanto, o autor lamenta  

a falta de coordenação entre as agências e a fraca clarificação sobre a respectiva  

direcção estratégica, na medida em que cada agência tem o seu programa e o seu 

orçamento, sem responder ao Secretário-Geral. 

Por último, refira-se a dicotomia clássica entre o conceito de ajuda humanitária e 

desenvolvimento, assumida tradicionalmente pelas ONGs e agências 

humanitárias e reforçada pelas burocracias impostas pelos doadores no 

financiamento de programas e projectos. ARMIÑO (1997:29) critica o facto de 

as intervenções ao nível da ajuda humanitária de emergência  tenderem a 

combater mais os sintomas do que propriamente as causas profundas das crises, 

sendo essa intervenção feita ao nível de estruturas paralelas que gerem a 

dependência da ajuda externa (em vez de se apostar no reforço das instituições 

locais). 

 
3.1. 2 – Ajuda alimentar 

 
A fome é um flagelo nos PED, principalmente em cenários de guerra, ocupação, 

distúrbios civis e catástrofes naturais, bem como em situações de violação dos 

                                                 
138 O ACNUR é a agência responsável por excelência pelos refugiados. 
139 ARMIÑO (1997), p.135 
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DH e de políticas socioeconómicas inadequadas. A CONFERÊNCIA MUNDIAL 

SOBRE NUTRIÇÃO140 alerta para a existência de dezenas de milhões de 

refugiados, deslocados internos, civis vítimas da guerra e migrantes, cuja 

situação de deficiência nutricional os coloca entre os grupos mais vulneráveis do 

mundo. Face a isto, “a ajuda alimentar pode ser usada para prestar assistência em 

emergências, para auxiliar refugiados e apoiar a segurança alimentar das famílias 

e o desenvolvimento comunitário e económico” 141. 

As estatísticas indicam que, para combater essa situação, só a OCDE enviou 

5.955 milhões de USD em donativos de ajuda alimentar de emergência doada 

entre 1973 e 2003. Relativamente aos empréstimos nesse sector, o montante 

ascendeu aos 275 milhões. 

Tabela 1 – Ajuda alimentar da OCDE  entre 1997 e 2003142 

 Fluxos (APD/Ajuda Oficial) 

Montante em 
milhões de USD 

APD 
/Donativos 

Oficiais 
APD/Outros 
donativos 

APD/Empréstimos 
oficiais 

Outros fluxos 
oficiais 
(apenas 

multilaterais) 

Ajuda Alimentar de 
Emergência, geral 155 - 66 -

Ajuda Alimentar de 
Emergência 5.525 - 209 -

                         Fonte: Elaborado pela autora a partir de OECD (act :2004a), Base de Dados. 

  
Egeland em entrevista à REUTERS FOUNDATION (2004:1) afirma que é mais 

fácil obter financiamento para alimentos do que para a reconstrução, por 

exemplo.  “Sem alimentos, as pessoas morrem. Por isso, não podemos cortar na 

comida”, afirma o autor. Além disso, é cada vez mais intolerável para a 

comunidade internacional ver as pessoas morrer através dos canais de televisão. 

Por isso, consegue-se dar ajuda alimentar em muitas situações.  Ainda assim, no 

                                                 
140 FAO (1992). Ver ponto 9 da “1992 International Conference on Nutrition”. 
141 FAO (1992). Ver ponto 14 da “1992 International Conference on Nutrition”. 
142 De acordo com a OCDE, a ajuda alimentar inclui a distribuição gratuita de géneros alimentares ou 
programas de alimentação suplementar especiais. Esta ajuda é dada a curto prazo a populações afectadas 
por cenários de emergência. Não inclui os programas de segurança alimentar. 
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último ano, houve mais situações em que se teve que cortar rações do que 

situações em que se pôde aumentá-las143. 

Face às carências em termos de ajuda alimentar, o “Projecto Esfera”144 define 

três grandes objectivos deste tipo de ajuda: (1) “sustentar a vida, garantindo que 

as pessoas afectadas por um desastre tenham uma disponibilidade suficiente de 

alimentos e um acesso adequado aos mesmos”; (2) “proporcionar recursos 

alimentares suficientes para eliminar a necessidade de recorrer a estratégias de 

sobrevivência que podem acarretar consequências negativas a longo prazo para a 

dignidade humana, para a viabilidade do agregado familiar, para a segurança da 

subsistência e para o meio ambiente”; (3) “possibilitar a transferência ou 

substituição a curto prazo dos rendimentos das pessoas afectadas para que 

possam investir os recursos familiares na recuperação”. 

Apesar dos programas de ajuda alimentar, a fome continua a matar. Quais serão 

as razões deste flagelo, principalmente nos contextos de guerra? 

Em resposta a essa pergunta, BUKMAN e  SCHMALBRUCH (2003)145 afirmam 

que existem dois tipos de causas do agravamento da situação de insegurança 

alimentar no mundo. Em primeiro lugar, a insuficiente atenção dada aos 

agricultores locais e aos comerciantes, na medida em que “(...) as negociações de 

comércio internacional e as discussões políticas sobre agricultura são conduzidas 

de forma a favorecer a dependência em larga escala dos produtores agrícolas 

industriais e do comércio agrícola global.” Em segundo lugar, “(...)as políticas de 

governos irresponsáveis dependentes do apoio da população urbana, que ignoram 

as necessidades da comunidade agrícola”. 

É ponto assente que “ajudar as populações a sair da pobreza e a caminhar para 

um desenvolvimento sustentável é crucial em ambientes dominados pela crise e 

pelo conflito”, afirma SCHMALBRUCH (2003:36). Assim, prossegue o autor, 

“as agências de ajuda e os doadores deveriam ultrapassar a divisão entre a 

                                                 
143 REUTERS FOUNDATION (2004), p.1. 
144 “Carta Humanitária e Normas Mínimas de Resposta Humanitária em Situação de Desastre – O 
Projecto Esfera (2000), p.132.  Ver “Normas mínimas em matéria de ajuda alimentar”.  
145 “Message of the President and the Secretary General”  in EURONAID (2003), p.3. Bukman e 
Schmalbruch são o Presidente e o Secretário-Geral da EuronAid, respectivamente. 
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tradicional ajuda ao desenvolvimento e a ajuda humanitária, ultrapassando as 

barreiras intelectual, institucional e financeira”146. 

A CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE NUTRIÇÃO147 acrescenta ainda outras 

medidas importantes a tomar, designadamente (1) disponibilizar recursos para a 

fase de reabilitação, por forma a assegurar a capacidade do país actuar em futuras 

emergências; (2) não criar dependência; (3) evitar impactos negativos nos hábitos 

alimentares e no marketing e produção alimentar local; (4) alertar os países 

receptores com a maior antecedência possível para que estes possam 

implementar recursos alternativos, antes de se reduzir ou interromper a ajuda 

alimentar. Por último e sempre que adequado, (5) a ajuda alimentar deve ser 

canalizada através de ONGs com a participação local e popular, de acordo com a 

legislação interna de cada país. 

A ajuda alimentar está muito ligada ao contexto da guerra, na medida em que é 

uma das primeiras a chegar aos cenários de guerra, juntamente com a assistência 

médica. Por isso mesmo, a ela estão associados alguns problemas como a 

efectiva recepção dos alimentos pelos beneficiários planeados, a imposição do 

medo pelos beligerantes, a exigência de pagamentos e subornos a vários níveis, o 

aumento dos roubos e assassínios, que tornam frequente a perda da ajuda 

humanitária em cenários de guerra. 

Devemos questionar-nos sobre a forma como a ajuda alimentar é efectuada, 

como são definidos os seus destinatários (se seleccionamos umas das partes, a 

outra poderá assumir as agências de ajuda como inimigas), onde é dada essa 

ajuda (se escolhemos uma zona do país em guerra em detrimento de outra, 

poderemos provocar algumas alterações no teatro da guerra), etc. 

A este nível, refira-se a questão dos programas internacionais de ajuda, 

designadamente do Programa “Petróleo por Comida”148 das Nações Unidas, 

                                                 
146 Relembramos que esta questão foi também abordada no ponto 3.1.1. relativamente à ajuda 
humanitária, sendo, de facto, uma preocupação comum aos dois tipos de ajuda. 
147 FAO (1992). Ver pontos 9 e 14 da “1992 International Conference on Nutrition”. 
148 No original,“Oil for food”. Após a adopção da Resolução 661 pelo Conselho de Segurança das 
Nações Unidas em Agosto de 1991 que impôs sanções económicas ao Iraque devido à sua invasão ao 
Koweit, uma missão das Nações Unidas ao país em Março de 1991 concluiu que o povo iraquiano 
poderia enfrentar uma catástrofe iminente, que incluiria epidemia e fome, caso não lhe fosse dada 
rapidamente ajuda à sua sobrevivência. Face a esta situação, foi aprovada a Resolução 986, em Abril de 
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suspenso aquando da intervenção dos EUA no Iraque em Março de 2003, depois  

do Secretário-Geral ter declarado não estarem reunidas as condições de 

segurança do seu pessoal no terreno. Já no dia 28 de Março viria a ser adoptada 

nova resolução (1472) que veio ajustar o Programa e dar a Koffi Hannan 

autoridade para facilitar a entrega e recepção de bens pelo governo iraquiano 

destinados a colmatar as necessidades humanitárias do povo iraquiano149. 

Este exemplo bem recente mostra como os programas de ajuda alimentar de 

emergência em cenários de guerra estão tão dependentes das condições de guerra 

e de negociações políticas, mesmo quando se trata de programas das Nações 

Unidas, retirando às populações um direito fundamental que lhes assiste. 

 
      3.1.3 -  Ajuda à Reabilitação 
 
A reabilitação é “uma fase conceptual, embora não necessariamente cronológica, 

que serve de ponte entre as acções de emergência a curto prazo e as estratégias de 

desenvolvimento a longo prazo”, segundo a definição de ARMIÑO (1997:27). 

Porém,  começa a esbater-se a distinção rígida entre emergência – reabilitação e 

desenvolvimento.  

Ainda segundo ARMIÑO (1997:27), o conceito teórico de reabilitação é ainda 

provisório, correspondendo a visões fragmentadas. O autor explica que, para uns, 

o conceito refere-se apenas a questões sociais, culturais e institucionais, enquanto 

que, para outros, se aplica a questões físicas e económicas. Existe ainda uma 

terceira corrente que abarca as várias esferas (reparação de infra-estruturas, 

reactivação económica, reconstrução institucional, reintegração dos refugiados, 

etc.), constituindo uma visão mais abrangente. 

Segundo ARMIÑO (1997:27), “a confusão conceptual contribuiu para que a 

reabilitação sofra um notável esquecimento institucional e político, visível a dois 

níveis.” Por um lado, não existem agências de ajuda especializadas na 

                                                                                                                                               
1995, que estabeleceu o programa “Oil for Food”, que proporcionou ao Iraque uma oportunidade para 
vender petróleo para poder comprar bens humanitários. O Programa teve apenas início em Dezembro de 
1996 e só viria a ser interrompido em Março de 2003, por ocasião do ataque dos EUA ao país e ao 
derrube do regime de Saddam Hussein. Para mais informações sobre o Programa, ver 
www.un.org/Depts/oip/background/index.html 
149 Sobre este assunto, ver www.un.org/Depts/oip/background/index.html. 
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reabilitação (nem mesmo a nível das Nações Unidas), o que faz com que os 

programas de ajuda sejam fragmentados a esse nível; por outro, quase não 

existem linhas financeiras dos doadores para projectos de reabilitação. ARMIÑO 

(1997:28) refere como excepção uma linha orçamental da União Europeia de 

ajuda à reabilitação aberta sob a alçada da IV Convenção de Lomé. 

Em termos processuais, ARMIÑO (1997:28) explica que a programação do 

desenvolvimento é feita geralmente para o período de 1 a 3 anos, não sendo de 

curto prazo e intensiva como na emergência, nem de planificação lenta e  de 

procedimentos rigorosos como no desenvolvimento. 

O autor sublinha a importância da reabilitação como ponte entre a ajuda de 

emergência e o desenvolvimento, devendo corrigir os possíveis impactos 

negativos da ajuda humanitária (por exemplo, a dependência criada ou o 

desencorajamento da economia local150), ao mesmo tempo que consolida os 

serviços sociais entretanto criados e ajuda a criar sistemas de subsistência 

sustentáveis151. 

No entanto, as verbas para a reabilitação parecem ser insuficientes. Egeland152 

explica que se dá o suficiente para manter as pessoas vivas, mas que não se ajuda 

o suficiente para que os refugiados retornem às suas terras, para que os sem-

abrigo reconstruam as suas casas e para que as vítimas da guerra voltem a 

trabalhar a terra e a criar os seus meios de subsistência. 

Voltando à explicação de ARMIÑO (1997:27) a qual indica que, segundo uma 

terceira corrente de pensamento, a reintegração dos refugiados se inclui na ajuda 

à reabilitação. Deveremos sublinhar que, segundo o autor, o apoio ao retorno às 

zonas de origem das populações que fugiram para outros países (refugiados) ou 

para outras zonas do país (deslocados internos), bem como a sua reintegração 

social e económica são um dos maiores desafios do pós-guerra153 e uma das 

peças essenciais para assegurar uma pacificação e conciliação duradouras154. No 

                                                 
150 A este propósito, refira-se a importância do “dinheiro por trabalho” (money for work)  dos alimentos 
por trabalho (food for work) e dos programas de crédito, como refere ARMIÑO (1997), p.31. 
151 ARMIÑO (1997), p.32. 
152 REUTERS FOUNDATION (2004), p.1. 
153 ARMIÑO (1997), p.65. 
154 ARMIÑO (1997), pp.65-66. 
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entanto, face à carência de recursos, poder e capacidade por parte das autoridades 

locais, essa gestão só será viável e bem sucedida quando descentralizada para o 

âmbito local ou distrital, contribuindo assim para a redução da dependência face 

à ajuda internacional155. 

 
3.1.4 – Desenvolvimento (Ajuda-Projecto, Ajuda-Programa, Cooperação Técnica, 
Projectos de Investimento e de Equipamento) 

 
Ao longo da última década, a clareza da distinção linear entre ajuda – reabilitação 

– desenvolvimento começou a ser posta em causa, principalmente em situações 

de emergência política de longo prazo relacionadas com a guerra civil. Começou 

a perceber-se que algumas acções de desenvolvimento podem e devem ser feitas 

no seio do conflito. Assim, os novos conceitos não fazem o desenvolvimento 

depender do fim das hostilidades, segundo COMMINS ET AL  (1996:9). 

Como afirma TOMMASOLI (2003:2), “o conflito não é bom ou mau, mas sim 

uma realidade constante do desenvolvimento.” Assim, o autor defende que o 

conflito já não pode ser uma externalidade ignorada, devendo ser previsto ao 

traçar-se os objectivos de desenvolvimento, na medida em que poderá acarretar 

alguns custos provocados pela guerra. 

Também ARMIÑO (1997:29) concorda que a divisão clássica deixou de se 

adequar a partir da década de 80, na medida em que muitos países africanos 

passaram a viver quase permanentemente em emergência, com a população mais 

vulnerável vítima de uma miséria equiparável à das crises humanitárias. 

De forma geral, a APD inclui programas ou projectos específicos de 

desenvolvimento, onde incluímos a ajuda-projecto, a ajuda-programa, a 

cooperação técnica e projectos de investimento e de equipamento, que são 

vertentes da ajuda por sector ou por objectivos principais. 

A ajuda-programa engloba as contribuições destinadas a ajudar o país 

beneficiário a  implementar programas de desenvolvimento em sectores como a 

agricultura, o ensino, os transportes, etc. Essa ajuda pode ser fornecida em 

dinheiro ou em géneros, com ou sem restrições quanto à utilização precisa desses 

                                                 
155 ARMIÑO (1997), p.72. 
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fundos, mas na condição do beneficiário implementar um programa de 

desenvolvimento em favor do sector em causa. A ajuda a programas abarca o 

apoio orçamental e a ajuda à balança de pagamentos156. 

Esse tipo de ajuda passou a ser privilegiado a partir da década de 80, por forma a 

dar resposta à crise da dívida externa e à necessidade de se proceder a 

ajustamentos estruturais e a reformas políticas, económicas e institucionais. 

Assim, inclui a ajuda ao ajustamento estrutural e todas as despesas para 

programas sectoriais que sejam financiados em paralelo ou relacionados com os 

Programas de Ajustamento Estrutural do FMI e do Banco Mundial157. 

A ajuda-projecto procura afectar recursos a acções específicas, tais como 

projectos de investigação agrícola, desenvolvimento dos sectores rural, dos 

transportes e comunicações, irrigação, projectos pastorais, desenvolvimento de 

pequenas empresas, educação e formação, saúde, planeamento familiar, entre 

outros158. 

A cooperação técnica compreende o financiamento de actividades “com o 

objectivo essencial de aumentar o nível de conhecimentos, qualificações, know-

how  técnico ou as capacidades produtivas da população do país em 

desenvolvimento, isto é, aumentar o stock de capital intelectual desse país, ou a 

sua capacidade de utilizar mais eficazmente os factores doados”159. 

Este tipo de cooperação envolve  peritos, cooperantes, professores e voluntários.  

Os projectos de investimento são “programas de investimento destinados a 

aumentar e/ou melhorar o stock de capital físico do beneficiário”160. 

Os projectos de equipamento, por sua vez, são os “financiamentos para 

aprovisionamentos em bens e serviços indispensáveis a esses programas”161.  A 

contribuição dada pelos planificadores, os engenheiros, os técnicos, entre outros, 

desde a concepção à implementação dos projectos será considerada como 

fazendo parte integrante do projecto em questão. Serão também incluídos nesta 

                                                 
156 IPAD (2003), p.6. 
157 IPAD (2003), p. 6. 
158 MOREIRA (2002), p.15. 
159 IPAD (2003), p.6. 
160 IPAD (2003), p.6. 
161 IPAD (2003), p.6 
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rubrica os programas integrados de desenvolvimento que incluam uma forte 

componente de investimento. 

 
3.1.5 –  Donativos e empréstimos concessionais 

 
Os donativos e empréstimos concessionais pelo BM e pelo FMI aos PED são 

efectuados em condições favoráveis, na medida em que os donativos não 

implicam reembolso e os empréstimos contêm um elemento de liberalidade 

equivalente a 100% ou um grau de concessionalidade sempre superior a 25%162. 

Segundo MUSCAT (2002:128), esta modalidade de ajuda está na base dos 

Programas de Ajustamento Estrutural (PAE), os quais se tornaram a principal 

imposição para os empréstimos das instituições de Bretton Woods quando muitos 

PED viram as suas economias destabilizadas devido aos efeitos do choque do 

preço do petróleo nos anos 70 (inflação severa, aumento da dívida externa,  

aumento do défice fiscal e externo e sobrevalorização das moedas).  

Nessa altura, a vontade dos credores externos de continuar a fazer transferências 

financeiras sem ver uma melhoria da situação económica e o reequilíbrio da 

balança financeira, atingiu os seus limites, pelo que se tornou imprescindível a 

realização de grandes ajustamentos na política económica163. 

O FMI e o BM passaram a condicionar os seus empréstimos aos governos que se 

mostrassem disponíveis para implementar os ajustamentos necessários na política 

económica dos seus países, diz MUSCAT (2002:128).  

O acesso aos recursos do FMI era, estatutariamente, limitado aos países que 

procuram resolver actuais ou previsíveis problemas na balança de pagamentos, 

independentemente de serem ou não PED164. SERRA (2004) explica que estes 

programas não visam o desenvolvimento económico a curto prazo, podendo 

                                                 
162 MOREIRA (2002), p. 13. O elemento de liberalidade de um empréstimo APD indica o grau de 
liberalidade na definição da taxa de juro, da duração do empréstimo (o período de tempo até ao último 
reembolso) e do prazo de diferimento da amortização (o espaço de tempo até ao vencimento do primeiro 
reembolso de capital). Para efeitos de cálculo, o elemento de liberalidade de um empréstimo APD 
corresponde à percentagem do empréstimo que constitui a parte de donativo, a qual é determinada 
subtraindo ao valor nominal do empréstimo o custo actualizado e esperado para os reembolsos futuros de 
capital e de juros, sendo a taxa de actualização convencionalmente fixada em 10%. 
163 MUSCAT (2002), p. 128. 
164 www.iseg.utl.pt/disciplinas/mestrados/dci/dcipedcap9.htm 
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apenas surgir ligados ao objectivo da viabilização da balança de pagamentos e ao 

equilíbrio externo. 

Ainda assim,  SERRA (2004) sublinha que nos últimos anos tem-se assistido a 

uma maior preocupação com o objectivo de crescimento económico, com a luta 

contra a pobreza e, desde 1987/88, com a inclusão nos PAE do Banco Mundial 

de projectos destinados a aliviar os efeitos sociais negativos da estabilização 

conjuntural, atribuindo-lhes uma dimensão social. 

Apesar disso, na actual terceira fase, “é inegável que (...) o peso da visão 

tradicional - prioridade aos problemas do equilíbrio externo - é ainda  

determinante”. Segundo SERRA (2004), a primeira fase, que decorreu entre 1981 

e 1984, tinha objectivos essencialmente económicos e de mera estabilização, e na 

segunda fase, entre 1984 e 1986, começou já a sentir-se alguma preocupação 

com os efeitos sociais negativos das políticas adoptadas. Porém, só na terceira 

fase, a luta contra a pobreza veio a ser considerada como um dos objectivos. 

Além disso, SERRA (2004) afirma que na selecção dos países candidatos aos 

programas de ajustamento, o FMI impôs  um conjunto de condicionalidades, 

designadamente (1) condições prévias, que são medidas de política económica 

dos países candidatos, como, por exemplo, desvalorizações, políticas de taxas de 

juro e de preços, medidas de liberalização dos mercados; (2) critérios de 

avaliação de cumprimento dos programas de estabilização, que se traduz numa 

avaliação de metas (quantitativas) relativas a variáveis económicas; (3) outras 

medidas dos pacotes de programas, resultantes de uma tentativa de adaptação às 

condições do país, por debaixo de uma “inegável capa uniformizadora”165 e da 

necessidade de responder a uma grave situação económica e financeira; (4) grau 

de flexibilidade do FMI em relação à definição e à execução do programa, na 

medida em que o programa não é um “contrato-tipo” a que se adere, mas sim um 

programa que pretende estar adaptado às condições de cada país, embora num 

quadro de referência relativamente fixo e marcado por uma tendência pró-

capitalista (5) prazo de execução e prazo de efeito do programa, sendo que o 

próprio FMI reconhece que os efeitos benéficos na balança de pagamentos se 
                                                 
165 SERRA. (2004). 
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fazem sentir no médio prazo, eventualmente entre os 3 e 5 anos, e nunca em 

menos de dois anos; (6) condicionalidade cruzada ou dupla e a condicionalidade 

política, que se prende com a aceitação de pré-condições  impostas pelo FMI ao 

país tomador de empréstimo para o apoio financeiro a ser prestado por outros 

financiadores como as agências bilaterais de ajuda e a banca comercial; além 

disso, os empréstimos são condicionados por uma matriz de medidas de política 

económica a adoptar; (7) imposição de plafonds de crédito enquanto principal 

instrumento de política económica desses programas, devido à realidade histórica 

de escassez de dados económicos e devido à influência do modelo de Polak de 

1957 que recorria preferencialmente à informação económica disponível sobre a 

balança de pagamentos. 

Os programas do FMI e do BM foram muito estudados e criticados e as opiniões 

dividem-se. Assim, colocam-se duas grandes questões: será a ajuda dada através 

dos empréstimos benéfica para os países beneficiários? Serão os PAE 

adequados? 

Em relação à primeira questão, FEENY & McGILLIVRAY (2003:989) 

analisaram a relação entre os empréstimos ao sector público nos PED e a ajuda 

ao desenvolvimento, partindo da conclusão de vários estudos de que a ajuda leva 

a um aumento dos empréstimos face aos constrangimentos orçamentais e às 

condições da ajuda. Através de uma análise econométrica, os autores concluíram 

que a ajuda pode ser positiva quando associada a esse tipo de empréstimos166. 

No que concerne especificamente os PAE, SERRA (2004) sublinha que o 

ajustamento ajudou a criar um quadro mais favorável para o crescimento 

económico e contribuiu para um crescimento real consistente durante vários 

anos. No entanto, sublinha que “esta é uma tendência frágil, que pode ser 

interrompida pelo mau tempo, termos de troca adversos e flutuações da 

assistência internacional”. SERRA (2004) afirma que esses programas têm custos 

sociais (e políticos) muito elevados, provocando um aumento da pobreza, 

acentuando a diferenciação social e dificultando um crescimento equitativo. 

                                                 
166 FEENY & McGILLIVRAY (2003), p.996. 
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ARMIÑO (1997:25), por sua vez, sublinha o facto de as imposições dos 

organismos financeiros internacionais e da própria comunidade de doadores em 

realizar reformas económicas e fortes restrições orçamentais, ocorreram em 

cenários frequentemente marcados pela destruição de infra-estruturas e da 

economia e pela ampla miséria das populações, “precisamente quando é urgente 

enfrentar um maior número de necessidades.”167 Aliás, o BM e principalmente o 

FMI têm sido muito criticados pelo seu carácter prescritivo mais do que 

consultivo e pelo facto de imporem políticas macro-económicas muito duras e 

inadequadas aos países destruídos pela guerra, afirma ARMIÑO (1997:134).  

Ainda assim, ARMIÑO (1997:134-135) admite que “as instituições de Bretton 

Woods (BM e FMI) jogam um papel determinante a nível financeiro: 

renegociação da dívida, concessão de crédito, assistência técnica sobre medidas 

de estabilização macro-económica, etc.” e acrescenta que o apoio do BM à 

estratégia de reconstrução de um país constitui normalmente para os doadores a 

prova de credibilidade que requerem para mobilizar a ajuda. 

A verdade é que o impacto dos PAE terá variado de país para país, sendo este um 

bom exemplo de como, por vezes, a ajuda contribui favoravelmente para o 

desenvolvimento, enquanto que noutras vezes o prejudica, podendo também 

exacerbar o conflito. Como afirma MUSCAT (2002:127-128), “algumas vezes, 

estes aspectos (do processo de desenvolvimento) – políticas específicas, 

programas, projectos, muitos dos quais envolveram agências internacionais de 

desenvolvimento – exacerbaram os conflitos, noutras melhoraram-nos.”  

A este propósito, o autor refere dois tipos de abordagem. A abordagem “big 

bang” consiste na introdução de uma só vez de um pacote de transição política e 

de mudança institucional para impedir que interesses dos regimes anteriores 

minem essa acção. Foi o tipo de medida implementado na Polónia. A segunda 

abordagem defende um processo de transição gradual, caso da Rússia168. 

Assim, MUSCAT (2002:127-128)  conclui que o contexto e a forma como os 

programas são implementados é fundamental, na medida em que um programa 

                                                 
167 ARMIÑO (1997), p.25 (Tradução nossa). 
168 MUSCAT (2002), p.129. 
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de melhoria do conflito em dadas circunstâncias, pode ser um factor de 

exacerbação noutras. 

 
3.1.6 -  Anulação e reescalonamento da dívida 

 
A restruturação da dívida pode assumir a forma de reescalonamento ou perdão.  

O reescalonamento da dívida169 é um processo normalmente conduzido no 

âmbito do Clube de Paris através do qual credores e devedores acordam a 

alteração dos prazos de pagamento da dívida em atraso, segundo SERRA (2004). 

O Clube de Paris é constituído por países industrializados da OCDE que, desde 

1956, se reúnem com o objectivo de estabelecer acordos que incluem, de forma 

geral, uma componente de perdão de dívida. 

O perdão da dívida170, por sua vez, traduz a conversão por mútuo acordo de um 

empréstimo num donativo. Segundo MOREIRA (2002:16), este enquadrava, até 

1993, a dívida APD e a dívida originada por outros fluxos não-APD. Desde 

então, a dívida não-APD foi subdividida em dívida para fins militares e dívida de 

outros empréstimos não-APD. Além disso, a primeira passou a ser registada 

como OFO (Outros fluxos oficiais), enquanto que a segunda continuou a ser 

contabilizada como donativos. 

STAINES (2004:18) explica que os países emergiram dos conflitos com uma 

dívida externa aumentada, constituindo em média 117% do PIB e 743% das 

exportações, o que se tornou insustentável. Além disso, o autor diz que as 

obrigações do serviço de dívida171 eram extremamente elevadas e mais de metade 

dos países emergiram do conflito com dívidas que, em alguns casos, constituíram 

um obstáculo à obtenção de ajuda internacional. 

Face a este cenário, muitos países necessitavam urgentemente de um perdão da 

dívida, tendo 2/3 deles sido subsequentemente elegíveis para receber assistência 

no âmbito da iniciativa HIPC (Iniciativa de redução da dívida dos países 

altamente endividados).  

                                                 
169 Debt rescheduling no original. 
170 Debt relief no original. 
171 O Serviço da dívida consiste no somatório dos pagamentos de juros e repagamentos de principal (i.e., 
repagamentos de capital) sobre a dívida externa, segundo SERRA (2004). 
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Esta iniciativa,  proposta pelo BM e pelo FMI e acordada por vários governos do 

mundo inteiro em 1996, consistiu na primeira abordagem abrangente de redução 

da dívida externa dos países mais endividados e representou um passo importante 

na resolução do problema da dívida no âmbito da redução da pobreza172.  

 
4.  Síntese e conclusões 

 
Neste capítulo, vimos como evoluiu a ajuda internacional desde a 2ª Guerra 

Mundial e como as teorias sobre o desenvolvimento e a posição dos doadores se 

foram alterando ao longo da segunda metade do século XX. Se as décadas de 50 

e 60 foram marcadas pelo imperativo de injectar recursos e fazer crescer a 

economia dos PED, na década de 70 verificou-se a preocupação com problemas 

de cariz estrutural e com a questão da dívida externa. Nos anos 80, as ONGs 

passam a actuar activamente, principalmente a nível da ajuda humanitária, e nos 

anos 90, após a Guerra Fria, a ajuda internacional foi repensada face a um novo 

contexto internacional.  

Revimos depois alguns dos instrumentos jurídicos que legitimam a intervenção 

da comunidade internacional, no quadro do DIH e da ajuda internacional, 

designadamente as Convenções de Genebra de 1949 e os Protocolos Adicionais, 

a Carta Humanitária do Projecto Esfera, o PSQ, não subestimando a importância 

de outros  instrumentos como tratados internacionais (por exemplo, o Tratado de 

Otawa) e o Tribunal Penal Internacional. 

A revisão desses instrumentos suscitou uma reflexão sobre a eficácia dos 

mesmos e sobre os avanços dados pela comunidade internacional no sentido de 

ajudar as populações vítimas da guerra e de assegurar que o respeito pelos 

direitos humanos não seja violado, a par  do debate sobre ingerência interna. 

Concluímos que, progressivamente, a comunidade internacional tem vindo a 

intervir mais activamente nestas questões, quer através da imposição de sanções, 

quer através de outros tipos de medidas. 

                                                 
172 Os países pobres só são elegíveis para uma elevada ajuda concessional da IDA (Banco Mundial), de 
parte do Banco Mundial que apenas empresta mediante elevados termos concessionais e do FMI (Poverty 
Reduction and Growth Facility).Sobre este assunto, ver 
www.worldbank.org/hipc/about/hipcbr/hipcbr.htm 
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Dissecámos depois os vários tipos de ajuda em que se decompõe a APD em 

contextos de guerra ou pós-guerra, de modo a poder posteriormente compreender 

a dinâmica da mesma sobre o conflito. Assim, ao nível da emergência, revimos 

os principais indicadores de uma crise humanitária e quantificámos os fluxos da 

ajuda face ao país destinatário no contexto da OCDE, destacando-se o caso da 

ajuda dada ao Afeganistão. Do ponto de vista qualitativo, referimos os princípios 

da humanidade, neutralidade e imparcialidade e apontámos o caminho sinuoso 

entre o humanitário e o militar, designadamente no contexto da ONU. 

Concluímos que, na sua acepção mais simplista, a ajuda humanitária – enquanto 

mera distribuição de bens de primeira necessidade às populações durante uma 

guerra – é fundamental para os seus beneficiários e poderá não ser prejudicial. 

No entanto, os doadores são selectivos ao destinar a ajuda, o que faz com que os 

países mais pobres e menos mediáticos sejam tendencialmente os mais carentes.  

Além disso, a ajuda humanitária não contribuirá muito para o desenvolvimento 

do país que acode, nem para o seu crescimento económico, pelo que, ao contrário 

do que acontece com outros tipos de ajuda, a emergência deve ser analisada de 

um prisma específico que não o do desenvolvimento económico do país. Ainda 

assim, o conceito de ajuda humanitária tende a ser mais complexo e a confundir-

se mais com o de desenvolvimento, pelo que a ajuda tem que ser cuidadosamente 

pensada, por forma a não prejudicar aqueles que pretende ajudar.  

Sobre a ajuda alimentar, questionámo-nos sobre os seus objectivos e sobre 

eventuais motivos que fazem com que continue a haver fome em todo o mundo, 

nomeadamente em países em guerra, tendo concluído que esta se deverá 

essencialmente a razões de ordem política que priorizam o comércio agrícola 

global em detrimento dos agricultores locais e comerciantes e a população urbana 

em detrimento da rural. Abordámos depois algumas das propostas para combater 

este flagelo e concluímos a importância de medidas e precauções, como a 

disponibilização de recursos para a reabilitação, a forma como a ajuda é dada, 

como são definidos os destinatários da ajuda, onde é dada essa ajuda, questões 

particularmente delicadas em contextos de guerra. 
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Numa linha entre a emergência e o desenvolvimento, situámos a ajuda à 

reabilitação, cuja implementação é prejudicada pela existência de diversas 

abordagens desse tipo de intervenção e pela ausência de agências especializadas 

no mesmo, bem como pela pouca disponibilidade de linhas de financiamento. 

Sublinhámos ainda o papel fundamental da reabilitação na correcção de erros e 

lacunas da emergência e na preparação da comunidade para a sustentabilidade, 

sendo um bom exemplo o trabalho feito ao nível do retorno e da reintegração de 

refugiados e deslocados de guerra.  

Com vista ao desenvolvimento em contextos de conflito, sublinhámos que o 

esbatimento entre o desenvolvimento e outros tipos de ajuda mais imediatos 

começa a desaparecer e que pode efectivamente ser dada ajuda ao 

desenvolvimento em contextos de guerra.  

Vimos também que a ajuda pode ser feita em termos de ajuda-projecto, ajuda-

programa, de cooperação técnica e de projectos de investimento e de 

equipamento. As duas primeiras consistem num leque de programas de ajuda ao 

desenvolvimento em vários sectores ou por objectivos, enquanto a terceira foca a 

qualificação e a capacitação no país receptor da ajuda. Os programas de 

investimento e de equipamento visam aumentar o stock de capital físico do país 

beneficiário e aprovisionar bens e equipamentos para esses programas. Este tipo 

de programas foram menos esmiuçados, uma vez que a sua implementação é 

menos comum em contextos de guerra. 

Revimos também os donativos e empréstimos concessionais e a anulação e 

reescalonamento da dívida, que resultam da ajuda financeira prestada por outros 

países ou por instituições internacionais e que estão directamente associados aos 

PAE do FMI e do BM, cujas características e resultados tentámos resumir. 

Realçámos as severas críticas a esses programas por exigirem reformas 

económicas demasiado rígidas aos países beneficiários. Apesar de as posições se 

dividirem, salientamos a afirmação de MUSCAT (2002), que considera que 

nalguns casos estes programas favoreceram o desenvolvimento dos países, 

enquanto noutros tenderam a exacerbar o conflito, o que leva o autor a concluir 
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que é  fundamental a forma e o contexto em que os programas são 

implementados. 

Concluindo, a cada tipo de ajuda estão inerentes obstáculos e problemas próprios 

da complexidade de uma intervenção num país em guerra. Apesar disso, 

podemos constatar que a comunidade internacional tem desenvolvido esforços no 

sentido de dinamizar o debate sobre a ajuda internacional e de desenvolver 

instrumentos e medidas que permitam melhorar a eficácia da ajuda, podendo 

talvez com isso minimizar um possível impacto negativo da ajuda na guerra. Este 

assunto será desenvolvido no próximo capítulo. 
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III CAPÍTULO  

O IMPACTO DA AJUDA INTERNACIONAL  

NAS GUERRAS CIVIS 

 
Quatro questões fundamentais parecem impor-se para se avaliar o impacto da 

ajuda internacional e para se verificar a sua eficácia ou a sua má influência sobre 

o desenrolar da guerra civil:  quem,  quando,  como e porque se ajuda?  

Assim, em primeiro lugar, tentamos retratar os receptores da ajuda e a altura em 

que os doadores tendem a ajudar. Seguidamente, analisamos como é realizada 

essa ajuda, dividindo-a em ajuda humanitária de emergência e em financiamento 

do desenvolvimento. A essas questões associamos o problema da dependência 

dos receptores e da condicionalidade dos doadores e analisamos o caso específico 

da abordagem do Banco Mundial “Boas Políticas Mais Dinheiro?”.  É também 

focada a influência da ajuda no orçamento estatal.  

Questionamo-nos depois sobre os objectivos que estão por detrás da ajuda 

disponibilizada pelos doadores internacionais, quer  bilaterais, quer multilaterais. 

Analisamos, por fim, dois tipos de abordagem: os incentivos e desincentivos para 

a paz , e a abordagem Do No Harm (não prejudicar). 

 
1.  Os receptores da ajuda 
 
Uma das principais críticas dirigidas à ajuda internacional prende-se com o facto 

de serem priorizados os países com rendimento médio em detrimento dos países 

pobres, tendência que ignora as necessidades mais prementes e que poderá ser 

explicada essencialmente pelas motivações económicas dos países doadores, 

como afirmam COLLIER et al.(2003:157).  

CHAUVET (2002:33-36-39-55), por exemplo, desenvolveu um estudo 

econométrico para analisar de que forma a instabilidade sociopolítica dos países 

receptores influencia a afectação de ajuda internacional, tendo concluído que os 

doadores tendem a reagir consoante três factores: (1) o tipo de instabilidade 

sociopolítica; (2) as características dos países receptores e (3) o tipo de ajuda 

recebida (multilateral ou bilateral). 
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CHAUVET (2002:39) considerou três tipos de instabilidade sociopolítica: 

violenta (inclui assassínios políticos, guerras de guerrilha e guerras civis), social 

(sinais de descontentamento da população, tais como greves, protestos, etc.) e de 

elite (ruptura na vida política, através de golpes de Estado, revoluções, grandes 

crises governamentais, etc.).  

CHAUVET (2002:39-40) afirma que, se o objectivo da ajuda externa é reduzir a 

pobreza, então os países menos estáveis deveriam receber mais apoio e a 

instabilidade deveria aumentar a quantidade de ajuda recebida. Os próprios 

doadores deveriam querer ajudar mais esses países, independentemente do tipo 

de instabilidade sociopolítica, por forma a tentar estabilizá-los, preservando os 

seus próprios interesses comerciais, de investimento, de segurança e geopolíticos. 

O problema é que a instabilidade pode modificar os interesses dos doadores. Se 

as perdas políticas e económicas daí resultantes forem muito significativas, a 

ajuda pode diminuir. Por exemplo, se um país sofre instabilidade política com 

destruição massiva de infra-estruturas e mortes, os doadores adversos ao risco  

poderão desviar a ajuda desse país, afirma CHAUVET (2002:40). 

Quanto ao tipo de ajuda, CHAUVET (2002:41-54) sustenta que doadores 

bilaterais e multilaterais reagem de forma diferente à instabilidade. Por exemplo, 

é consensual a importância dos interesses estratégicos, históricos e comerciais na 

alocação da ajuda bilateral, pelo que a instabilidade sociopolítica poderá atrair os 

interesses dos doadores bilaterais. Esse tipo de instabilidade tende a ser uma 

variável de necessidade, pois os doadores altruístas podem responder-lhe 

positivamente. 

No entanto, o tipo de ajuda também depende das características dos países 

receptores, designadamente a pobreza e a exportação de petróleo. Os países de 

baixo rendimento recebem menos ajuda dos doadores bilaterais, desencorajados 

de apoiar e compensar o país. Há, assim, um efeito de desencorajamento face à 

instabilidade violenta e social, mas não para a instabilidade de elite. Já no caso 

dos países de rendimento médio, a instabilidade tem um efeito positivo na 
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afectação da ajuda bilateral numa primeira fase173. No caso da ajuda multilateral, 

o cenário é bem diferente, pois esta reflecte o mérito dos países receptores e pode 

tender a recompensar os países mais estáveis, diz CHAUVET (2002:41). Assim, 

a influência da instabilidade violenta e de elite é positiva, enquanto a social é 

negativa para os países pobres. 

Os exportadores de petróleo, por sua vez, possuem riqueza e representam uma 

aposta geopolítica para os doadores, o que torna esta característica uma variável 

de interesse, afastando os efeitos da instabilidade na alocação da ajuda 

multilateral174. Porém, quando instáveis, esses países recebem menos ajuda 

bilateral, independentemente do tipo de instabilidade, na medida em que os 

doadores bilaterais são influenciados pela aversão ao risco175.  

No caso dos países de rendimento médio não exportadores de petróleo, a 

instabilidade de elite e violenta influencia a alocação de recursos, enquanto a 

social não o faz, quer ao nível da ajuda bilateral, quer ao nível da multilateral. 

A propósito dos vários comportamentos possíveis pelas OIs quanto à escolha dos 

receptores da ajuda, FREY (1984:162) indica o caso do Banco Mundial (BM) em 

que foram comparados quatro modelos comportamentais que definiram aqueles a 

quem foram dados ou alargados os créditos: o modelo das necessidades priorizou 

os países que mais precisam; o modelo do merecimento priorizou os que mais 

mereciam; o modelo da benevolência em que as acções benevolentes do BM 

agiram em conformidade com os objectivos oficialmente estipulados; e o modelo 

político-económico em que o BM é considerado uma burocracia que acompanha 

a utilidade dos seus membros, sujeitos a constrangimentos políticos e 

económicos176. FREY (1984:162) indica que o modelo político-económico 

revelou ter a melhor performance, o que sugere que, além dos factores 

económicos (PIB pc, inflação, balança de pagamentos deficitária, etc.), também 

se deve ponderar factores políticos (clima capitalista ou a instabilidade política 

resultante de greves e motins). Os resultados revelam ainda que as influências 
                                                 
173 CHAUVET (2002),  p.41. 
174 CHAUVET (2002),  p.41. 
175 CHAUVET (2002),  p. 55. 
176 FREY (1984), pp.153-154. No original,  needs model, deserts model, benevolence model e politico-
economic model. 
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económicas, culturais e políticas resultantes do antigo estatuto do país receptor 

como colónia, são importantes pelo menos no caso da França e dos EUA. 

Apesar da tendência verificada em apoiar mais os países de rendimento médio 

face aos pobres e países em situação política mais estável face aos países com 

instabilidade política, a excepção à regra poderá ser a Iniciativa LICUS (Países 

de Baixo Rendimento sobre Stress177) do BM iniciada em 2001 que consiste num 

novo tipo de abordagem de actuação em países onde os programas de ajuda 

tradicionais não foram eficazes. Ou seja, países LICUS caracterizados por 

políticas, instituições e governos fracos; por terem falta de capacidade ou 

tendência para usar as finanças para reduzir efectivamente a pobreza e que, 

frequentemente, restringem a liberdade de diálogo e de participação pública178. 

 O grande objectivo da Iniciativa é promover uma agenda para o 

desenvolvimento que, apesar dos constrangimentos provocados pela pobreza, 

aposte na reforma das políticas económicas e se centre em duas áreas 

fundamentais: desenvolvimento de capacidades (capacity building) e reforma 

gradual. Por exemplo, em situações de pós-conflito, ilustram COLLIER et al. 

(2003:176), há que apostar no fortalecimento das capacidades técnicas através do 

financiamento do regresso da diáspora.  

 
2.  O timing da ajuda 
 
A tendência que se verifica é que os doadores ajudam um país quando este se 

encontra já numa situação de guerra civil e tendem a retirá-la prematuramente. 

Mas será que os doadores ajudam na altura certa? 

No entanto, esta situação alterou-se mais recentemente, nomeadamente na última 

década do século XX. Segundo STAINES (2004:27), a ajuda externa aos países 

de baixo rendimento em geral e aos países da África Subsariana, em particular, 

declinou significativamente desde o início dos anos 90, ao mesmo tempo que 

                                                 
177 Tradução nossa. No original, “Low Income Countries Under Stress”.  
178 Onze países (Angola, Burundi, República Centro-Africana, Comoros, Guiné-Bissau, Haiti, Libéria, 
Papua Nova Guiné, Somália, Sudão, Tajiquistão , Togo, and Zimbabwé)  voluntarizaram-se para ser 
pilotos desta experiência em 2003 e 2004.Sobre este assunto, ver www1.worldbank.org/operations/licus/. 
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tendeu a apoiar menos os países em conflito e mais os esforços de recuperação 

pós-guerra. Estas tendências são ilustradas na tabela 2179. 

 
Tabela 2 – Fluxos de Recursos Líquidos Oficiais dos Países Receptores  

(% do PIB)180 
 1-5 anos antes 

do conflito 
Durante o 
conflito 

1-2 anos pós-
conflito 

3-5 anos pós-
conflito 

Antes – 1990 16 19 11 6 
Pós-1990 12 9 13 7 

Fonte: World Economic Outlook181 

 
STAINES (2004:27) acrescenta que, se durante a Guerra Fria a ajuda esteve na 

linha de combate frequentemente antes da eclosão do conflito, na década de 90 a 

ajuda esteve mais afastada e, por vezes, terminou antes do fim do conflito. 

Normalmente, a ajuda aflui logo após o eclodir do conflito e durante os primeiros 

anos de guerra devido à publicidade internacional e à vontade dos doadores de 

estarem envolvidos no acontecimento, segundo COLLIER et al. (2003:157). 

Passada essa primeira fase, a ajuda rapidamente diminui e, no 3º ou 4º ano após o 

início do conflito, posiciona-se abaixo dos níveis normais, o que se deve a 

factores como a política deteriorada do país em guerra, o seu rendimento per 

capita e a sua população, além de ser também uma resposta à política e à duração 

da guerra. Assim, ao fim do 4º ano de guerra, a ajuda terá declinado em mais de 

50% do PIB simplesmente devido a esse efeito. 

Segundo COLLIER et al. (2003:157-158), a ajuda deveria ser maior na primeira 

década pós-conflito e, posteriormente, deveria ser reduzida de forma gradual.  

Nessa primeira década, é também fundamental que o Governo canalize a ajuda 

recebida para as reformas políticas e económicas, com o objectivo de assegurar 

um crescimento económico rápido e uma sociedade mais segura no futuro. 

Todavia, o  problema é que a maior parte dos doadores não tem um processo 

sistematizado de distribuição da ajuda no palco de guerra. 

                                                 
179 STAINES (2004:27) indica que os fluxos de recursos externos líquidos oficiais equivalem às 
transferências oficiais mais os empréstimos, menos o serviço de dívida pago. 
180 De acordo com STAINES (2004:27),  os fluxos de recursos líquidos oficiais equivalem às 
transferênciais oficiais mais os empréstimos menos o serviço de dívida pago.  
181 World Economic Outlook in STAINES (2004). 
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Também UVIN (2001:II-11) sublinha a importância do timing  da ajuda. O autor 

afirma que, quanto mais polarizados se tornam os conflitos antes da intervenção 

dos doadores, mais dispendiosa é a ajuda e menos significativos são os seus 

resultados. Além disso, as novas oportunidades de paz tendem a surgir após a 

assinatura de acordos de paz, o que implica uma capacidade de resposta dos 

doadores mais rápida nessa fase. 

Mais eficaz que a ajuda durante e no pós-guerra é a prevenção do conflito e da 

degradação do contexto socioeconómico e político do país. MUSCAT (2002:16) 

afirma que, nessa altura, ainda há alguma margem de manobra para iniciativas de 

prevenção e alguma capacidade para mitigar o conflito, antes que a violência 

implique intervenção pela força. A prevenção é mais eficaz do que a resolução. 

Assim, o autor considera que é irónico o facto de haverem menos razões ou 

justificações para as agências de desenvolvimento internacional se preocuparem 

com as implicações dos seus programas, em termos de exacerbação ou melhoria 

do conflito, na fase em que as partes ainda revelam alguma flexibilidade e em 

que a retórica política ainda não foi deteriorada. É também nos anos anteriores ao 

conflito que a consciência internacional e as atenções face às potencialidades do 

conflito ainda estão adormecidas. 

No entanto, durante os anos em que os conflitos políticos e socioeconómicos 

internos se mantêm não-violentos, assume-se que a gestão ou a resolução desses 

conflitos é da responsabilidade da política local e das instituições e processos 

jurídicos, afirma MUSCAT (2002:16). Só quando os processos locais falham e os 

conflitos se tornam violentos é que os esforços de resolução de conflito 

internacional assumem legitimidade e se iniciam.  

Ainda sobre a questão do timing, CHARD (2003:18) aponta um problema 

importante. Segundo a autora, “a cultura de financiamento de projectos a termo 

certo” tornou-se uma forma conveniente de contabilizar a preocupação dos 

governos doadores, apesar de ter provado ser incompatível com a abordagem do 

processo de aprendizagem que requer um desbloqueamento flexível dos fundos 

na altura em que estes podem ser absorvidos eficazmente. Neste sentido, UVIN 

(2001:II11) sublinha o facto da promoção da paz ser um processo dinâmico que 
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requer uma visão e compromisso de longo prazo por parte dos doadores, a par de 

uma maior coordenação entre estes. 

 
3. O impacto da ajuda humanitária no conflito e as teorias dos maximalistas 
e dos minimalistas humanitários 
 
Nem sempre a performance dos doadores e os resultados da ajuda são positivos, 

pelo que se instituiu o debate sobre a eficácia da ajuda, sobre o tipo de ajuda mais 

adequado em cenários de conflito e sobre a forma como esta se rege. 

MUSCAT (2002:9) diz, por exemplo, que se coloca a questão de se decidir se as 

agências humanitárias devem ou não continuar a socorrer os refugiados, quando 

se sabe que enormes quantidades de alimentos e outros bens são desviados para 

os combatentes.  Já AGERBACK (1996:29) afirma que é necessário fazer uma 

cuidadosa avaliação das necessidades antes da intervenção para que a ajuda não 

exacerbe os problemas subjacentes e as causas do conflito. 

PERRIN (1998:1) analisou o impacto da ajuda humanitária no prolongamento do 

conflito com o objectivo de retirar conclusões para o trabalho futuro. O autor 

considera que “ideias pré-concebidas devem ser desmontadas – como por 

exemplo, a de que a ajuda humanitária prolonga sempre o conflito – se queremos 

analisar, de um modo justo, de que forma a ajuda humanitária influencia o 

desenvolvimento do conflito”182. 

PERRIN (1998:2) começa por sublinhar os efeitos positivos da abordagem 

abrangente da ajuda que combina a assistência e a protecção com estratégias de 

médio prazo e que tem o mérito de salvar vidas, aliviar o sofrimento, melhorar a 

saúde, etc. Todavia, o autor aponta seis formas através das quais a ajuda 

humanitária pode ter um efeito negativo nas vítimas e nos sistemas locais183: (1) 

a ajuda pode desencorajar aqueles que optam por confiar nela a longo prazo em 

detrimento dos seus próprios meios de ultrapassar a crise184; (2) “as operações 

mal geridas podem prejudicar mais do que fazer bem”, afirma PERRIN (1998:4). 

Por exemplo, diz o autor, a descontrolada distribuição de leite em pó feita no 

                                                 
182 PERRIN (1998), p.1 (Tradução nossa). 
183 PERRIN (1998), p.4. 
184 PERRIN (1998), p.4. 
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início da década de 80 a grandes grupos populacionais causou-lhes problemas de 

saúde; (3) a ajuda atrai pessoas que tendem a concentrar-se nos centros de 

distribuição. Esta situação provoca um excesso de pessoas nos campos, que já 

têm problemas de saúde e de segurança; (4) a ajuda pode provocar alterações 

significativas  no tipo de vida dos beneficiários, encorajando, por exemplo, uma 

tendência para a produção agrícola orientada para o lucro, enquanto as 

necessidades alimentares básicas são asseguradas pela ajuda. Com o fim desta, as 

populações passam fome; (5) a ajuda pode estimular os líderes nacionais a 

transferir recursos dos programas socioeconómicos para outros fins, tais como a 

aquisição de armas; (6) por último, PERRIN (1998:4) afirma que a ajuda pode 

ser interpretada como um apoio aos sistemas políticos em vigor quando é 

entregue directamente aos seus líderes, que os distribuem em seu nome ou lhe 

dão outro uso. 

PERRIN (1998:5) sustenta que, para analisar o impacto da ajuda no conflito, se 

deve ter em conta: o nível de violência e a duração do conflito.  

Quanto ao primeiro parâmetro, “a ajuda humanitária pode aumentar a violência 

no conflito”, afirma PERRIN (1998:5), quando os beneficiários da ajuda (quer a 

população em geral, quer os prisioneiros) se tornaram o alvo dos grupos armados 

que buscam bens de auxílio, o que pode ser conseguido de diversas formas: (1) 

pressão ou intimidação dos beneficiários para que dêem a ajuda recebida; (2) o 

alistamento forçado de jovens ou o deslocamento forçado de grandes grupos 

populacionais para as zonas onde é distribuída a ajuda alimentar ; (3) captura de 

reféns num grande grupo populacional para servirem de isco à ajuda humanitária; 

(4) ataques directos à população beneficiária da ajuda (sequestro, assassínio); (5) 

ataques aos armazéns  e comboios humanitários.  

Neste quadro, PERRIN (2004:5) sustenta que “onde o Estado está enfraquecido, 

a ajuda humanitária contribui directamente para exacerbar a situação, 

principalmente estabelecendo uma economia paralela ou um sistema de saúde 

não-estatal, desenvolvido pelas organizações humanitárias”. Este efeito “é ainda 
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mais sério quando o Estado já está em colapso, na medida em que acelera esse 

colapso e aumenta o risco de violência descontrolada”185. 

Quanto ao segundo parâmetro – a duração do conflito, PERRIN (1998:6) afirma 

que a ajuda pode influenciá-lo, na medida em que o seu desvio para a aquisição 

de armas tende a prolongar o conflito. Além disso, a ajuda tende a substituir a 

acção política na resolução do conflito. Assim, “a ajuda contribui para reduzir o 

nível de violência (...), mas, aos olhos do mundo político, este facto minimiza a 

necessidade de resolver o conflito e, dessa forma, prolonga-o”186.  

Por outro lado, PERRIN (1998:5-6) sublinha que a ajuda pode também 

influenciar positivamente o conflito e contribuir para a redução da violência, 

aliviando e prevenindo o sofrimento humano, a fome, a sede e a doença, e 

lutando contra as violações do DIH. A ajuda pode ainda encurtar o conflito, 

quando a presença de pessoal humanitário estimula o diálogo entre beligerantes  

e influencia as negociações para pôr fim às hostilidades. 

Quanto à actuação da ajuda humanitária face a uma consequência muita 

específica das guerras – o fluxo de refugiados, o ACNUR (2000:293) defende 

que  “(...) a assistência humanitária aos refugiados já não é necessariamente 

encarada como um acto neutro, exterior à dinâmica do conflito”. A agência 

explica que, quer o ACNUR, quer outros intervenientes humanitários, tendem a 

ser cada vez mais considerados como partes no conflito, especialmente quando 

um dos beligerantes é “claramente mais responsável do que o outro pelas 

atrocidades que provocam as deslocações”. Exemplo disso é a guerra na Bósnia 

em que se temia que a retirada das minorias em perigo para zonas de segurança 

facilitasse a limpeza étnica, ou a crise de refugiados no Ruanda entre 1994 e 

1999, em relação à qual o ACNUR foi muito criticado pelo facto de alimentar os 

responsáveis pelo genocídio e, assim, alimentar novos conflitos. 

Face a isso, o ACNUR (2000:293) sustenta que “a assistência humanitária pode, 

inadvertidamente, prolongar o conflito, manter os violadores, manter os 

violadores dos DH e minar as instituições locais que asseguram a auto-

                                                 
185 PERRIN (1998), p.5 (Tradução nossa). 
186 PERRIN (1998), p.5 (Tradução nossa). 
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suficiência das populações”, embora reconheça que o preço a pagar pela 

suspensão da assistência para evitar consequências indesejadas pode implicar o 

sofrimento e a morte de pessoas inocentes. Decisões deste tipo são inerentemente 

políticas, como afirma a agência, cabendo aos intervenientes humanitários a 

decisão ingrata de “escolher entre nada fazer ou optar pelo mal menor”187. 

Também no contexto pós-guerra são apontadas críticas à ajuda internacional. 

ARMIÑO (1997:16-17) considera a ajuda cara e pouco eficiente e afirma mesmo 

que “os seus resultados são escassos e, por vezes, mesmo negativos e pouco 

sustentáveis no tempo”.  O autor explica esta ineficácia pelo facto de se priorizar 

a ajuda humanitária e o desenvolvimento em detrimento da reabilitação pós-

guerra – área que considera fundamental para promover a reconciliação e a 

reconstrução económica, social e política. Defende, assim, a promoção da ajuda à 

reabilitação vocacionada para (1) a pacificação e a manutenção da segurança, 

através de acções de desmobilização, desminagem, supervisão de acordos de paz; 

(2) a reabilitação material e económica, através da reintegração de refugiados e 

deslocados de guerra, da segurança alimentar, da reabilitação de infra-estruturas; 

(3) a reabilitação dos serviços sociais básicos, designadamente de saúde, 

educação e abastecimento de água potável; (4) a reabilitação da sociedade, 

através do apoio às populações mais vulneráveis – mulheres e crianças - , da 

superação de sequelas psicológicas; e (5) a reabilitação política e institucional, 

através do apoio à criação de instituições novas e pluralistas. 

GOODHAND & ATKINSON (2001:11) explicam que os argumentos de que a 

ajuda pode, em alguns casos, fazer mais mal do que bem, alimentando a 

economia de guerra, corroendo o contrato social entre governos e populações, 

legitimando a acção de grupos hostis e minando as estratégias de luta locais, 

levaram a que, em meados da década de 90, tivessem surgido movimentos 

críticos relativos ao papel da ajuda humanitária em contextos de países em 

conflito. Essa crítica levou à análise sobre o papel das agências de ajuda e à 

                                                 
187 ACNUR (2000), p.293. 
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busca de novas abordagens de que resultaram as escolas dos maximalistas e 

minimalistas humanitários188. 

Segundo os maximalistas humanitários, as “novas guerras” implicaram novas 

respostas que passam por combater as causas do conflito e não apenas abordar os 

sintomas. Esta perspectiva impulsionou um alargamento do mandato 

humanitário, incluindo nele objectivos de desenvolvimento e de construção de 

paz, além da distribuição tradicional de bens humanitários. Trata-se de uma 

forma mais expansiva de humanitarismo que tem por base a convicção de que a 

ajuda deve estar associada a um sistema mais vasto e coordenado de resposta à 

crise, que inclua também a diplomacia e o comércio como formas de prevenção, 

mitigação e resolução do conflito. 

Segundo GOODHAND & ATKINSON (2001:12), a escola maximalista 

representa a convergência de diversos actores, políticas e práticas e não um único 

organismo individual de conhecimento e prática, o que se reflectiu em mudanças 

institucionais. É o caso do Departamento de Conflitos e Assuntos Humanitários , 

antigo Gabinete de Ajuda de Emergência do Departamento de Desenvolvimento 

Internacional, cuja intervenção se alterou de uma visão da ajuda “paliativa” às 

crises humanitárias para uma ajuda com um papel activo na redução do conflito. 

Um outro exemplo é a evolução no mandato do Alto Comissariado das Nações 

Unidas da protecção para uma função de entrega de serviços, reflectindo a 

mudança política do Ocidente do asilo para a contenção189. 

Na prática, a abordagem dos maximalistas traduziu-se no seguinte conjunto de 

debates políticos e princípios, esquematizado por GOODHAND & ATKINSON 

(2001:13): 

(1)     Assistência ao desenvolvimento: a ajuda deveria ser desenhada de forma 

a apoiar estratégias locais de longo prazo, deslocando-se o salvamento 

de vidas para a sustentação de vidas. 

                                                 
188 Neste ponto, seguir-se-á de perto a abordagem de GOODHAND & ATKINSON (2001). 
189 GOODHAND & ATKINSON (2001), p.13. 
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(2)  “Não fazer mal”190: a necessidade de assegurar que a ajuda não tem 

efeitos perversos e que apoia,  sempre que possível, o restabelecimento 

da paz. 

(3)   Resolução do conflito e  construção da paz: a ajuda deve ser usada na   

reconciliação de grupos hostis e no restabelecimento da harmonia social. 

(4)   Boa governação: os maximalistas defendem a inclusão do conflito na 

política de desenvolvimento e a justificação da assistência ao 

desenvolvimento em termos de boa governação e de antídoto ao conflito 

estrutural. 

(5) Estabilidade estrutural: a ajuda é vista como um instrumento político, 

que visa combater as causas estruturais do conflito e promover uma 

situação de desenvolvimento económico sustentável, democracia, 

respeito pelos direitos humanos, estruturas políticas viáveis, condições 

ambientais e sociais saudáveis, com capacidade para gerir a mudança 

sem o recurso ao conflito. 

(6) Coerência da ajuda: os vários instrumentos políticos deveriam definir 

um conjunto de objectivos coerente, que estabelecesse uma ligação entre 

as respostas políticas e humanitárias ao conflito”.  

 
A abordagem maximalista foi fortemente criticada pelo facto de atribuir à ajuda 

objectivos e propósitos para os quais nunca foi desenhada, levando assim à 

distorção dos princípios humanitários, designadamente a substituição da 

“neutralidade” e da “imparcialidade” pelo “humanitarismo político”. 

Segundo GOODHAND e ATKINSON (2001:11), os críticos dos maximalistas 

consideraram que esta abordagem expansiva representa um ataque aos princípios 

centrais do humanitarismo e uma perigosa manifestação da má vontade dos 

actores políticos em se ocuparem de conflitos intrinsecamente políticos, para os 

quais são necessárias respostas políticas. 

                                                 
190 No original, “do no harm”. Expressão muito utilizada no seio destes debates, que traduz uma 
abordagem sobre a ajuda internacional a países em conflito. 
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Por sua vez, os minimalistas humanitários defendem que o humanitarismo 

deveria regressar aos seus objectivos primários, reafirmando os seus princípios-

chave, designadamente a primazia da vida humana, a neutralidade, a 

imparcialidade e o DIH, como explicam GOODHAND & ATKINSON 

(2001:11). Consideram os minimalistas que é com esses instrumentos que as 

agências devem negociar o seu espaço humanitário para a distribuição da ajuda. 

Estes críticos vão ainda mais longe, dizendo que, apesar de ser reconhecida a 

necessidade da ajuda “não prejudicar”, não faz parte do seu mandato tentar “fazer 

bem”, já que isso significa corroer os princípios humanitários e afastar-se da sua 

tarefa de salvar vidas. 

As ideias da escola minimalista (back to basics) reflectem-se num conjunto de 

iniciativas de agências de ajuda que tentam reorientar os seus princípios com 

base nas lições aprendidas nas décadas de 80 e 90.  É o caso do Código de 

Conduta da Cruz Vermelha191 e do Programa Esfera192.  

Segundo GOODHAND & ATKINSON (2001:14), os críticos da escola 

minimalista, ou “back to basics”,  temem que este tipo de abordagem se converta 

numa doutrina demasiado rígida e limitada. 

O debate entre maximalistas e minimalistas foi polarizado. Por um lado, os 

maximalistas terão provavelmente sobrestimado o impacto que a ajuda pode ter 

nos processos políticos, afirmam GOODHAND e ATKINSON (2001:11); por 

outro, os minimalistas parecem abdicar de qualquer responsabilidade de 

compromisso com um contexto político mais abrangente, o que se torna 

                                                 
191 O “Código de Conduta no Socorro em Caso de Desastre para o Movimento Internacional da Cruz 
Vermelha e do Crescente Vermelho e as Organizações Não Governamentais” trata-se de um código 
voluntário, aplicado com base na vontade das organizações de o aceitar e manter os padrões nele 
definidos. Foi preparado em conjunto pela Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente 
Vermelho e pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha. O seu principal objectivo é tentar manter os 
altos padrões de independência, eficiência e impacto na resposta às catástrofes aos quais aspiram as 
ONGs e a Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho. No caso de conflito armado, o Código define que será 
interpretado e aplicado em conformidade com o direito humanitário internacional. Para mais informações, 
consultar www.icrc.org/web/por/sitepor0.nsf/html/654H33 
192 GOODHAND & ATKINSON (2001), p.14. O Projecto Esfera trata-se de um conjunto de normas 
mínimas sobre assistência humanitária, com o objectivo de melhorar a qualidade da assistência prestada 
às pessoas afectadas por desastres e desenvolver a capacidade de prestação de contas do sistema de 
assistência humanitária em resposta a situações de desastre. Sobre este assunto, rever ponto II 2.3. 
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igualmente inútil, constatam os dois autores. No entanto, ambas as escolas 

trouxeram ideias importantes e que contribuíram para melhorar a  ajuda. 

PERRIN (1998:9), que pertence ao Comité Internacional da Cruz Vermelha 

(CICV), defende que cada situação deve ser analisada e enquadrada no respectivo 

contexto socioeconómico e cultural. Deve ser assegurado o acesso às vítimas 

através dos princípios da imparcialidade e da neutralidade, bem como o respeito 

pelo DIH. 

 
4. O financiamento do desenvolvimento 
 
Na década de 60, Hollis Chenery desenvolveu um modelo de planeamento de 

financiamento do desenvolvimento aplicável a economias cujo crescimento 

económico não pode ser financiado por uma aumento da poupança interna, 

devido à necessidade de satisfação de necessidades básicas, nem pela utilização 

de reservas acumuladas no passado193.  

MAGRIÇO (2001:52) explica que, na base do Modelo do Dual-Gap194 de 

Chenery, está a ideia de que o desenvolvimento económico exige uma expansão 

do investimento físico (I) pelo sector privado e pelo Governo que não pode ser 

financiada por uma expansão equivalente da poupança interna (S), devido à 

escassez crónica de meios financeiros ao dispor da economia. Essa situação gera 

um desequilíbrio do tipo I > S e uma necessidade crónica de se recorrer ao 

financiamento externo traduzido por um desequilíbrio ao nível da balança 

comercial, na medida em que as importações são superiores às exportações. 

Assim, o autor explica que existem dois gaps por preencher: um gap entre a 

procura e a oferta de recursos financeiros para investimento e um gap entre as 

despesas de importação e as receitas das exportações. 

O Modelo de Chenery veio defender que o financiamento externo (quer através 

da ajuda, quer através de empréstimos) pode preencher ambos os gaps e, assim, 

financiar o desenvolvimento, pois reforça a poupança interna, permite alcançar o 

investimento desejado e equilibra a balança comercial com a entrada de moeda 

                                                 
193 MAGRIÇO (2001), p.52. 
194 Em português,  também referido como Modelo dos Dois Hiatos. 
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estrangeira195. Porém, levanta três questões: Qual o volume de financiamento 

necessário? Donde pode vir esse financiamento? Como é que os recursos 

financeiros destinados a financiar o crescimento económico podem ser afectados 

de forma eficiente?  

MAGRIÇO (2001:52-53-58) explica que o modelo “permite  calcular ex ante o 

montante de financiamento necessário (...)”, sendo que este é estimado “a partir 

da taxa de crescimento fixada para o produto e de funções que explicitam o 

comportamento da economia em causa”. CHENERY propôs ainda que o 

financiamento externo deveria ser tão elevado que permitisse preencher o maior 

dos gaps, pelo que o montante deverá ser sempre determinado pelo maior dos 

gaps. Esse financiamento terá de vir de fontes exteriores, dado o desequilíbrio 

estrutural da economia, e a sua eficácia deverá ser assegurada pelo 

reconhecimento da importância do investimento público no crescimento 

económico e pelo estabelecimento de prioridades pelo Governo em termos das 

necessidades da população196. 

O Modelo do Dual-Gap sofreu algumas críticas, designadamente por parte dos 

defensores do Modelo de Liberalização Financeira, o qual se distingue pela 

persistência de um desequilíbrio e pela ausência de um papel para o ajustamento 

dos preços. Segundo MAGRIÇO (2001:61), “alguns crêem que, na realidade, as 

economias estão normalmente num estado de desequilíbrio e não respondem, de 

forma flexível, às variações de preços. Outros argumentam que os ajustamentos 

de preços são muito fortes e legitimam o uso de modelos de equilíbrio”.  

COLLIER, HOEFFLER & PATTILLO (2003:6), por sua vez, explicam que a 

visão tradicional da ajuda como financiadora dos dois gaps (poupança e câmbio) 

evoluiu para um papel de financiadora do investimento. A ajuda passou, assim, a 

afirmar-se como financiadora do investimento público, o qual incide 

grandemente no sector das infra-estruturas. Os autores explicam, porém, que, 

face à fungibilidade da ajuda, esta acaba por nem sempre financiar os projectos 

de investimento público a que se propõe. 

                                                 
195 MAGRIÇO (20019, pp.52-53. 
196 MAGRIÇO (2001), pp.53-54. 



  

 120 

RANAWEERA (2004:638) alerta para um aspecto menos debatido da ajuda que 

se prende com os modelos analíticos que, à semelhança do modelo do Dual-Gap, 

determinam as necessidades de cada país em termos de ajuda internacional. Para 

o efeito, o autor compara o modelo de HARROD-DOMAR (1999), utilizado pelo 

BM, FMI e pelas agências regionais, para medir os recursos externos necessários 

e para aconselhar os PED sobre as políticas económicas a implementar, com o 

modelo alternativo de HUSSAIN (2001)197. Este segundo modelo aborda 

questões sobre como prever o crescimento, como medir o gap de financiamento, 

como afectar a ajuda e como medir a sua eficácia. Segundo RANAWEERA 

(2004:638), Hussain considera que o modelo Harrod-Domar não é credível e 

acusa o BM de estar a passar de uma abordagem de investimento em ajuda para 

um novo paradigma de “boas políticas mais dinheiro?” 198. 

Após uma análise dos dois modelos, que não aprofundamos aqui, 

RANAWEERA (2004:645) conclui que o modelo de Thirlwall e Hussain 

(1982)199 é uma representação parcial do modelo Harrod-Domar e que, apesar de 

dar ênfase à balança de pagamentos, não explica o comportamento de poupança-

investimento implícito no quadro da balança de pagamentos. Por sua vez, o 

modelo de Harrod-Domar, seguido pelo BM, é o ponto de partida para um 

diálogo político entre doadores e PED, que converge no entendimento sobre a 

magnitude e a duração dos fluxos de ajuda. Assim, conclui que Hussan estará a 

exagerar sobre “fantasmas inexistentes”. 

 
5. A influência da ajuda no orçamento estatal dos receptores 
 
A relação entre a ajuda internacional e o orçamento do Estado receptor, 

especificamente a nível da oscilação das despesas militares, poderá ser 

importante, já que, como afirma SHAW (2003:489), a emergência da corrida 

regional ao armamento e os conflitos têm profundas implicações no 

                                                 
197 “Exorcising the ghost: an alternative model for measuring the financing gap in developing countries”, 
Journal of Post Keynesian Economics, Armonk 24(1) in RANAWEERA (2004), p. 638 
198 No original, “good policies plus money”. Este paradigma é desenvolvido mais adiante. 
199 “The balance-of-payments constraint, capital flows and growth rate differences between developing 
countries”, Oxford Economic Papers 34 in RANAWEERA (2004). 
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desenvolvimento, na medida em que os recursos humanos e financeiros são 

desviados para a esfera militar.  

ARMENGOL et al. (2003:27) explicam que a quantidade de recursos que um 

Governo despende em fins militares indica, de forma bastante fiável, as suas 

prioridades em termos de segurança, e permite saber se pretende fortalecer a 

dimensão militar da mesma ou se canaliza os recursos preferencialmente para 

garantir a segurança humana. 

A tabela em baixo indica as despesas militares como share do PIB de um 

conjunto de países com rendimentos médios e baixos. Note-se que, para a 

construção dessa tabela, foram seleccionados pela fonte os países com valores 

superiores a 4%200. 

Tabela 3 – Despesas Militares como share do PIB; 1997-2002 

País Rendimento Despesas Militares (% do PIB) 
África 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Argélia Médio 3.6 4.0 3.8 3.5 3.5 3.7 
Angola Baixo ( 22.3 ) 11.3 21.4 4.8 3.1 3.7 
Botswana Médio 3.1 3.9 3.7 3.6 3.5 4.0 
Burundi Baixo 6.4 6.6 6.3 6.0 8.0 7.6 
Eritreia Baixo 12.8 35.3 37.5 36.1 24.4 23.5 
Etiópia Baixo 3.4 6.7 10.7 9.6 6.0 5.2 
Guiné-Bissau Baixo 0.7 1.4 . . 4.4 3.1 . . 
Libéria Baixo . . . . . . . . ( 7.7 ) ( 7.5 ) 
Líbia Médio 4.1 5.3 3.8 3.2 2.9 2.4 
Marrocos Médio 3.9 3.7 4.0 4.1 4.1 4.3 
Ruanda Baixo 4.1 4.4 4.6 3.8 3.9 3.3 
Zimbabwe Baixo 3.3 2.6 4.7 4.9 3.2 3.2 
Ásia and Oceania 
Cambodja Baixo 4.6 4.2 3.8 3.5 3.0 [ 2.7 ] 
Paquistão Baixo 4.9 4.8 4.7 4.5 4.6 4.7 
Sri Lanka Médio 4.2 4.2 3.6 4.5 3.9 3.1 

Turkemenistão Médio 4.0 3.1 2.9 . . . . . . 
Médio Oriente 
Irão  Médio 2.9 3.2 3.0 3.8 [ 4.3 ] [ 4.0 ] 
Jordânia Médio 8.7 8.8 8.9 8.8 8.6 8.4 
Síria Médio 5.7 5.8 [ 5.6 ] [ 5.5 ] [ 6.4 ] [ 6.1 ] 
Iémen Baixo 6.5 6.7 5.6 [ 5.3 ] [ 5.5 ] 7.1 
Fonte: SIPRI (2004) 

                                                 
200 Os valores apresentados entre () representam menos de 90% do total regional. Quando esse valor é 
inferior a 60%, não é apresentado. 
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No continente africano, Angola e a Eritreia tiveram as despesas militares mais 

elevadas entre 1997 e 2002, enquanto que na Ásia e Oceânia os valores mais 

elevados foram os do Paquistão. No Médio Oriente, destaca-se a Jordânia. 

Num quadro global, os PED quintuplicaram as suas despesas militares desde a 

década de 60 e quase triplicaram a sua quota nos gastos militares a nível mundial, 

indicam MASI & LORIE (1989:130)201, tendo esses desenvolvimentos afectado a 

balança de pagamentos, o orçamento governamental e também possivelmente a 

taxa de crescimento económico.  

Segundo CASCÃO & BRAGA (2004:136), “não é (...) de estranhar que o fim da 

Guerra Fria (...) tenha apenas permitido que se expurgasse do padrão de despesas 

militares as dinâmicas (e os fluxos financeiros) directamente relacionados com o 

conflito latente e ubíquo, preconizado desde os anos 50 pelos dois pólos 

ideológicos”. E prosseguem: “a atestá-lo basta que se atente na manutenção, ao 

longo de toda a década de 90, de elevados orçamentos consagrados à 

militarização política das relações internacionais (em termos globais de despesas 

pública, nunca abaixo dos 10%, mais do que se afectou no mesmo período, por 

exemplo, à Saúde ou à Educação)”.  

Já em 1991, WULF (1991:1) afirmava que o rácio das despesas militares face ao 

PIB nos países do Terceiro Mundo era, em média, superior a 4% e mais elevado 

que a  maioria dos países europeus ocidentais. 

Face a este cenário, parece inevitável interrogarmo-nos se, ao financiar o 

desenvolvimento, não estarão os actores internacionais a financiar, de forma 

indirecta, a guerra? 

COLLIER & DOLLAR (2001:12) afirmam que a ajuda afecta potencialmente o 

risco de conflito através do aumento do orçamento governamental, na medida em 

que pode ter duas consequências: 1) permitir que o Governo aumente as suas 

despesas militares ou 2) funcionar como um atractivo para a captura do Estado 

pelos rebeldes, o que, por sua vez, aumentará a instabilidade interna do país.  

Também COLLIER & HOEFFLER (2002c:4-7) afirmam que a disponibilidade 

                                                 
201 Segundo MASI & LORIE (1989), pp.133, a percentagem de despesas militares dos PED face às 
despesas militares mundiais era de 7% em 1960, 11,3% em 1970 e 17,4% em 1980. 
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de recursos financeiros do Governo é uma das motivações do aumento das 

despesas militares202. Os autores explicam que as despesas militares são uma 

componente das despesas governamentais e que o total dos gastos 

governamentais como percentagem do PIB está a aumentar fortemente com o 

nível de rendimento per capita. 

COLLIER & HOEFFLER (2002c:7) defendem também que os países podem 

canalizar recursos para o sector militares além do seu limite, porque recebem 

dinheiro dos Governos estrangeiros, designadamente através da ajuda ao 

desenvolvimento. Só em raros casos o financiamento se destina explicitamente 

aos fins militares. A ajuda ao desenvolvimento é, assim, um importante recurso 

financeiro que pode inadvertidamente aumentar as despesas militares.  

CASCÃO & BRAGA (2004:136) mostram-se a sua indignação pelo facto de os 

mesmos países desenvolvidos “que condicionam a ajuda ao desenvolvimento à 

satisfação de determinadas considerações políticas, sociais e humanas, 

contribuem eles mesmos para que a instabilidade em Estados, cuja fragilidade 

das formações sociais territoriais é evidente, seja agravada por uma selecção 

adversa das prioridades governativas, influenciada, de forma implícita, mas 

palpável, por esses mesmos países desenvolvidos”, designadamente pela 

exportação de armas. 

A título ilustrativo, ARMENGOL et al. (2003:9) afirmam que a ajuda 

humanitária europeia (ECHO) teve como destino 21 países que tinham índices 

significativos de militarização, pelo que indirectamente essa ajuda poderia 

perpetuar situações de injustiça e desequilíbrio interno, devido à alocação dos 

recursos do Governo para as prioridades militares. 

Além disso, segundo Fezioglu et al (1998)203, o sector a que a ajuda está 

associada não influencia a composição sectorial das despesas governamentais204. 

Por outras palavras, as despesas militares podem aumentar com o aumento do 

rendimento, não havendo influência pelo facto de entrar ajuda no país. É por isso 
                                                 
202 As outras duas motivações são a necessidade de segurança e a existência de lobbyies pelas partes 
interessadas. 
203 “A Panel Data Analysis of the Fungibility of Foreign Aid”, World Bank Economic Review 12:29-58 in 
COLLIER & HOEFFLER (2002c), p.8. 
204 Segundo os autores, a excepção é o sector dos transportes. 
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que, segundo os autores, os doadores mais sensíveis a acusações desse tipo 

exercem uma influência colectiva contra o aumento das despesas militares. A 

luta contra a fungibilidade da ajuda para as despesas militares ultrapassa mesmo 

as tentativas de assegurar a canalização da APD para os sectores normais. 

Estas questões levaram MASI & LORIE (1989:130)205 a fazer um estudo com o 

objectivo de tentar entender até que ponto as despesas militares são elásticas, 

sendo que, para o efeito, fizeram uma análise econométrica das despesas 

militares efectuadas durante a implementação de programas apoiados pelo FMI e 

das alterações dos gastos militares face aos ajustamentos nas despesas totais.  

Os autores apontam as razões que estão na origem do aumento nas despesas 

militares desde meados da década de 60, sendo elas o aumento do número de 

conflitos externos nos PED, a maior necessidade de protecção das elites 

domésticas governantes, a influência do domínio militar no ambiente político, o 

aumento no custo e manutenção do sistema de armamento e forças armadas, o 

facto do número de Estados independentes ter triplicado desde a década de 50 e, 

por último, o declínio da ajuda  dos países industrializados para a área militar206. 

MASI & LORIE (1989:138) explicam ainda que é uma complexa interacção 

entre aspectos políticos, económicos e estratégicos que define o montante que um 

país opta por gastar no sector militar, sendo que podemos incluir, nessas 

considerações, factores como o risco de segurança interna e externa; a natureza 

do regime político (militar versus civil; repressivo versus liberal); a existência de 

indústrias locais de armamento; a proliferação de conflitos regionais ou a aliança 

a uma potência mundial. De resto, o nível de desenvolvimento também pode ser 

um factor significativo, na medida em que uma maior riqueza per capita exige 

mais protecção. 

Após uma detalhada análise econométrica, os autores concluíram que as despesas 

militares nos PED tenderam a ser flexíveis durante os programas de ajustamento 

do FMI que impuseram um aperto fiscal e uma racionalização dos gastos 

governamentais, principalmente nos casos em que, na fase prévia à 
                                                 
205 Segundo MASI & LORIE (1989), pp.133, a percentagem de despesas militares dos PED face às 
despesas militares mundiais era de 7% em 1960, 11,3% em 1970 e 17,4% em 1980. 
206 MASI & LORIE (1989), pp.132-133. 
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implementação dos programas, os níveis de despesas se encontravam ainda 

abaixo da média. No entanto, nos países onde os programas de ajustamento  

foram acompanhados por acomodação fiscal, constatou-se que o sector não-

militar tendeu a priorizar a afectação adicional de recursos207. 

Além da influência no orçamento, refira-se também a questão da ajuda militar. 

Segundo WULF (1991:3), apenas os EUA relatavam detalhadamente a sua ajuda 

militar no início dos anos 90, sendo que, face aos dados disponíveis, pareciam ter 

o maior programa seguidos da então URSS. O autor afirma ainda que, para 

outros países como a China, França, Reino Unido e Alemanha,  a exportação 

comercial de armas é mais importante que a ajuda militar. 

A questão da influência da ajuda no orçamento dos receptores, designadamente 

em termos do impacto sobre as despesas militares dos mesmos, será 

desenvolvido no capítulo VI à luz dos casos de Angola e Sri Lanka. 

 
6.  A dependência da ajuda VERSUS os condicionalismos dos doadores. O 
caso da abordagem do Banco Mundial –“Boas políticas mais dinheiro?” 
 
A ajuda é importante. Mas será a dependência da ajuda prejudicial?  

ARMIÑO (1997:133) afirma que “(...) a imperiosa necessidade de ajuda e a 

debilidade das estruturas estatais nos cenários do pós-guerra provoca muitas 

vezes uma excessiva dependência dos actores internos face aos externos”, que 

arrasta consigo consequências prejudiciais para o Estado receptor.  

Em primeiro lugar, provoca uma perda do controlo do processo de reabilitação 

por parte do Governo nacional, já que “a. ajuda deixa por vezes de ser subsidiária 

das estruturas e recursos locais para acabar substituindo-os e, inclusivamente, 

neutralizando-os”208.  

Em segundo lugar, “a dependência corta possibilidades de um desenvolvimento 

sustentável e centrado nos próprios recursos do país”209, além de se tornar 

financeiramente insustentável a longo prazo para os doadores, o que torna 

fundamental o reforço das capacidades locais. 

                                                 
207 MASI & LORIE (1989), pp.158-159. 
208 ARMIÑO (1997), p.133. 
209 ARMIÑO (1997), pp.133-134. 
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Em terceiro lugar, os governos estão sujeitos às condições impostas pelos 

Estados doadores, agências multilaterais e instituições financeiras internacionais 

que passam normalmente pela implementação de reformas económicas 

liberalizadoras210. Além disso, principalmente a nível da ajuda bilateral, os 

condicionalismos podem ser marcados por interesses geopolíticos (manutenção 

de áreas de influência) e económicos (captação de mercados) particulares. 

ARMIÑO (1997:45-46) analisa o caso de Moçambique em que a enorme 

dependência da ajuda externa terá tornado o país extremamente flexível perante 

as condições exigidas pelos doadores, entre os quais o BM e o FMI, à 

semelhança do que  tinha acontecido com outros países africanos no pós-Guerra 

Fria ao perderem o poder de negociação e a ajuda do Bloco Soviético. Além 

disso, o país assistiu a um enfraquecimento da autoridade e capacidade de gestão 

do Estado, cujas responsabilidades foram assumidas por doadores, consultores e 

ONGs. Não significa isso que a ajuda é apenas prejudicial. ARMIÑO (1997:46) 

reconhece que (no caso de Moçambique) “uma retirada da ajuda internacional 

precipitaria hoje um colapso da economia e do próprio Estado”, pois “as duras 

medidas de ajustamento económico aplicadas só têm possibilidade de oferecer 

resultados com a manutenção de elevados níveis de ajuda”.  

A retirada da ajuda pode ter consequências dramáticas para o país dela 

dependente.  Essa situação é ainda mais preocupante quando nos apercebemos 

que os doadores reagem a determinado tipo de contexto, como já verificámos. 

Num quadro de instabilidade, uma das preocupações dos doadores é a questão da 

legitimidade e capacidade administrativa do Estado receptor para determinar as 

prioridades políticas e distribuir os recursos internos e da ajuda, agravada pelas 

acusações de corrupção e ineficácia contra os Estados africanos, afirma 

ARMIÑO (1997:134-136).211.  A falta de confiança nos actores locais fez com 

que se recorresse às ONGs como “veículos de reabilitação e como intermediárias 

                                                 
210 ARMIÑO (1997), p.134 
211 ARMIÑO (1997), p.134-136. A este propósito, o autor explica que a ajuda de emergência não exige 
como requisito a presença de um governo reconhecido, mas a cooperação para o desenvolvimento exige-
o, geralmente para a obtenção de financiamento. 
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entre os doadores e receptores212, que têm como desvantagem o facto de 

constituírem “redes paralelas à do Estado, por vezes alheias às políticas e planos 

deste, para a prestação de serviços básicos (principalmente no domínio da saúde 

e educação) que deveriam ser garantidos (...) pelas instituições públicas a fim de 

alcançar toda a população.” ARMIÑO (1997:136) explica ainda que, segundo 

alguns autores, “o crescente papel das ONG como fornecedoras de ajuda 

internacional faz parte do processo, em andamento em quase todo o mundo, de 

privatização da ajuda pública”. Porém, este método não oferece garantias de que 

a prestação de serviços básicos chegue a todos os habitantes, a todos os locais e 

com igual regularidade213. 

Numa reflexão sobre o impacto e a condicionalidade da ajuda internacional, 

parece-nos imperativa a referência ao relatório do BM de 1998, intitulado 

“Assessing Aid: what works, what doesn’t and why?”, que promoveu uma nova 

abordagem e que gerou uma onda de controvérsia sobre estas questões214. 

Centrando-se na questão da pobreza, o WORLD BANK (1998:3) sustenta que a 

ajuda financeira funciona num bom ambiente político, em complemento com o 

investimento privado e que, para combater a pobreza, são fundamentais a 

melhoria das instituições económicas e políticas e o bom funcionamento dos 

serviços públicos, impulsionados por uma sociedade civil activa. Considera-se 

também que a ajuda pode fomentar a reforma mesmo nos ambientes mais 

debilitados, o que requer  paciência e ideias (e não apenas dinheiro). Para tal, são 

necessários muitos recursos humanos e pequenos desbloqueamentos de fundos. 

Face a este conjunto de premissas, o WORLD BANK (1998:4-5) propõe uma 

nova abordagem composta por cinco grandes reformas: (1) os países com melhor 

ambiente político devem receber mais ajuda do que os países com uma má 

governação; (2) a ajuda deve ser mais modesta nos países com políticas fracas e 

                                                 
212 ARMIÑO (1997), p.134 
213 Sobre este assunto, parece-nos interessante referir uma lista de critérios de ARMIÑO (1997:165-166) 
para as ONG na reabilitação pós-guerra, dos quais destacaríamos a  redução de vulnerabilidades e o 
desenvolvimento de capacidades locais por forma a gerar meios para uma auto-suficiência sustentável; a 
capacitação dos parceiros locais; a necessidade de evitar a dependência externa; e, por último,  a 
utilização privilegiada de recursos materiais e pessoal local. Ver lista completa do ANEXO 2 – Critérios 
para as ONG na reabilitação pós-guerra. 
214 RANAWEERA (2004), p.637. 
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sem reformas credíveis; (3) as actividades financiadas pela ajuda devem adaptar-

se ao país e às condições do sector, devendo ser verificada a adequada alocação e 

qualidade dos recursos; (4) os projectos devem proporcionar conhecimento e 

capacidade; (5) devem ser procuradas abordagens alternativas para os países 

mais conturbados politicamente, sendo mais importantes as ideias do que o 

financiamento em larga escala. 

Já em 2004, constatando que, em diferentes tempos e em diversos lugares, a 

ajuda externa foi eficaz, totalmente ineficaz ou média215, o BANCO MUNDIAL 

(2004:1-2) apontou três razões para se rever a ajuda externa: (1) mudanças na 

economia global e no ambiente político, designadamente com o fim da Guerra 

Fria e com a emergência de fluxos de capital privado que afectaram o ambiente 

da ajuda; 2) mudanças na estratégia de desenvolvimento que requerem uma nova 

abordagem da ajuda mais táctica face à agenda envolvente; (3) a evidência do 

que na ajuda é eficaz e ineficaz.  

RANAWEERA (2004:637-638) explica que a principal mensagem passada pelo 

WORLD BANK (1998) é que a ajuda contribui para o crescimento dos países 

com má gestão económica, pelo que a sua alocação deve ser feita em 

consonância com o ambiente político dos países receptores, uma nova abordagem 

que tem vindo a ser muito criticada, designadamente por autores como 

DALGAARD & HANSEN (2001)216, GUILLAUMONT & CHAUVET 

(2001)217, HOEVEN (2001)218, entre outros. 

Também MCGILLIVRAY & MORRISSEY (2000:413) reagiram ao relatório do 

WORLD BANK (1998), focando a questão da fungibilidade da ajuda219, ou seja, 

                                                 
215 O BANCO MUNDIAL (2004:1) relembra a forma como contribuiu com ideias sobre políticas de 
desenvolvimento e pela forma como financiou a reforma e a expansão dos serviços públicos, 
designadamente na saúde e na educação, ao mesmo tempo que admite que, em dadas ocasiões, a ajuda 
constituiu um fracasso total, estando associada à incompetência, à corrupção e a políticas fracassadas. Já 
em 1998 o BANCO MUNDIAL (1998) tinha referido o exemplo da Tanzânia onde foram gastos biliões 
de USD na construção de estradas, apesar de não ter sido pensada e assegurada a manutenção das mesmas 
216 “On aid, growth and good policies”, The Journal of Development Studies 37(6)  in RANAWEERA 
(2004), p. 638 
217 “Aid and Performance: a reassessment”,The Journal of Development Studies 37(6) in RANAWEERA 
(2004), p. 638 
218 “Assessing aid and global performance”, The Journal of Development Studies 37(6) in RANAWEERA 
(2004), p. 638 
219 A questão da fungibilidade é tratada pelo BANCO MUNDIAL (1998) no capítulo que aborda a ajuda 
dada ao sector público.  
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o facto de a ajuda ser (ou não) totalmente alocada aos objectivos a que os 

doadores se propuseram, e o impacto da ajuda no nível e na composição das 

despesas governamentais. Os autores argumentam que a fungibilidade não é tão 

importante e que desvia a atenção dos doadores daquilo que efectivamente 

deveriam fazer para assegurar que a ajuda seja alocada nas áreas que os doadores 

querem apoiar, nomeadamente a análise do impacto da ajuda no comportamento 

geral do sector público e na gestão fiscal220. 

MCGILLIVRAY & MORRISSEY (2000:425-426) explicam que a perspectiva 

mais extremista da fungibilidade e, de forma geral, da condicionalidade, 

considera que os doadores não podem influenciar o comportamento dos 

receptores, pelo que, se aqueles querem que a sua ajuda seja eficaz, devem  

priorizar a ajuda a países que já estão a desenvolver actividades que eles 

aprovaram. Os autores consideram que esta perspectiva não é aceitável, na 

medida em que os doadores nem sempre sabem (ou concordam entre si sobre) o 

que é mais adequado e porque há populações que necessitam sempre de ajuda, 

independentemente dos doadores desaprovarem os governos desses países. 

MCGILLIVRAY & MORRISSEY (2000:414-415) acrescentam ainda que a 

condicionalidade não funciona, na medida em que os doadores não conseguem 

convencer os governos receptores da ajuda a implementar políticas que eles não 

querem ou não conseguem implementar, devido a fraquezas políticas ou 

institucionais. 

Analisando o caso específico da desilusão provocada pela ajuda dada a África na 

década de 90, marcada pelos programas de ajustamento estrutural do FMI e do 

BM221, MUGERWA (1998:219-220) afirma que alguns autores culpabilizam os 

governos africanos pela sua falta de compromisso político, enquanto outros 

reconhecem cada vez mais que os múltiplos condicionalismos impostos aos 

países receptores são parte do problema. 

Neste contexto, MUGERWA (1998:220) compara dois documentos de 

referência. O primeiro é o White Paper intitulado “Eliminating World Poverty” 
                                                 
220 MCGILLIVRAY & MORRISSEY (2000), p.413. 
221 Segundo MUGERWA (1998), p.220,  esses programas provocaram em muitos casos o aumento da 
dívida externa, mas também nalguns casos a subida em flecha das taxas de crescimento. 
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publicado em 1997 pelo Departamento Britânico de Desenvolvimento 

Internacional. Trata-se de um documento político que lançou fortes críticas ao 

Governo anterior por ter utilizado os fundos para o desenvolvimento na sua 

persecução de objectivos comerciais de curto prazo.  O segundo documento é um 

Relatório de um Grupo de Trabalho do Ministério dos Negócios Estrangeiros 

sueco de 1997 designado “ Partnership with Africa” que teve objectivos 

semelhantes ao White Paper, embora tenha coberto apenas uma região 

específica: África. Inclui um conjunto de propostas para a actuação dos doadores. 

MUGERWA (1998:223) alerta para a importância de se estabelecerem regras e 

obrigações dos parceiros, imperando as palavras “responsabilidade política” e 

“interesse mútuo”. O autor explica que o White Paper deixa claro que compete 

ao país receptor decidir, em última instância, quais as necessidades do seu país. 

As propostas suecas, por sua vez, defendem a necessidade de existência de um 

conjunto mínimo de valores partilhados, que incluam a igualdade de género, a 

liberdade de expressão, o pluralismo, entre outros. O autor lembra, no entanto, 

que os valores de democracia ocidental não são partilhados por todos os países 

africanos. 

A condicionalidade da ajuda pode ainda ser vista noutra perspectiva, ou seja, nas 

condições impostas pelos países receptores. FREY (1984: 88-89) explica que os 

países receptores podem influenciar a quantidade de ajuda que lhes é dada pelos 

países interessados em apoiá-los. O autor explica que é provável que um país 

receba pouca ajuda quando apoia sempre politicamente ou quando nunca apoia o 

país doador. Assim, um país receberá mais ajuda quando mostrar ao doador que a 

sua posição política dependerá da quantidade de ajuda recebida. Face a isso, 

FREY (1984: ) indica, por exemplo, que os países que queiram receber mais 

ajuda não deverão ser membros de um bloco internacional222. 

 
7. Os objectivos dos doadores 
 
Não é de surpreender que o rompimento das hostilidades, a deslocação de massas  

populacionais ou a limpeza étnica, sejam alvo da atenção internacional, que 
                                                 
222 Note-se que esta afirmação e referência a “bloco internacional” foi feita durante a Guerra Fria. 
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procura colmatar as necessidades da guerra, assistir as vítimas e restaurar a 

segurança  e os serviços económicos e sociais, sustenta MUSCAT (2002:9). 

Aliás, MUSCAT (2002:103-104) indica que há um consenso implícito e uma 

justificação explícita dada aos legisladores durante o processo de aprovação do 

orçamento anual dos países doadores, segundo o qual o desenvolvimento é, de 

forma geral, um processo positivo, quer para os doadores, quer para os receptores 

da ajuda, isto porque ele traz benefícios económicos de longo prazo e melhora a 

qualidade de vida das populações, permite o desenvolvimento da democracia e 

faz diminuir as motivações  dos rebeldes e dos governos para o estabelecimento 

da violência.  

Além do espírito altruísta, quais poderão ser os objectivos mais ocultos dos 

doadores quando decidem ajudar determinado país em situação de guerra civil? 

CASSEN (1986:7-8) distingue objectivos da ajuda e objectivos dos doadores no 

que concerne a eficácia da ajuda, na medida em que esta não se prende com 

eventuais objectivos dos doadores ou dos receptores, mas sim com a “eficácia do 

desenvolvimento”. Este aspecto poderá ser importante no que concerne ao 

comportamento dos países doadores, quer a nível do que pretendem da ajuda, 

quer a nível da forma como ajudam. 

CHAUVET (2002:33), por seu turno, explica que a literatura sobre a afectação 

da ajuda internacional se centra em dois grandes debates. O primeiro analisa a 

resposta e as motivações dos doadores à performance económica e institucional 

dos receptores em oposição à compensação da vulnerabilidade face aos choques 

externos223. A ajuda deve dar incentivos às boas políticas económicas, segundo 

autores como CLINE & SARGEN (1975)224. Todavia, também tem que ponderar 

o “mau ambiente económico”, designadamente os choques externos que afectam 

os países receptores. Assim, CHAUVET (2002:38) afirma que “a ajuda pode ter 

o papel de seguradora para os países receptores”. 

O segundo debate contrapõe o modelo das necessidades dos receptores ao 

modelo dos interesses dos doadores. Segundo a autora, alguns estudos mostraram 
                                                 
223 CHAUVET (2002),  p.37. 
224  “Performance criteria and multilateral aid allocation”, World Development 3  in CHAUVET (2002), 
p.38. 
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a importância dos interesses estratégicos dos doadores para a alocação da sua 

ajuda externa, embora a importância relativa destas duas categorias de motivação 

tenha sido inconclusiva. Em 1984, MAIZELS & NISSANKE (1984)225 

concluíram que, na década de 70, a afectação da ajuda bilateral era ditada pelos 

interesses estratégicos e comerciais dos doadores, enquanto a ajuda multilateral 

era baseada mais nas necessidades dos países receptores. É o caso do BM, 

acusado por autores como  CLINE & SARGEN (1975)226 de determinar os 

empréstimos de acordo com um modelo político-económico. 

Também FREY (1984:86-87) afirmou, na década de 80, que “os países doadores 

agem por motivos egoístas, esperando tirar benefícios económicos  e/ou políticos 

dessa acção”227. Quanto aos possíveis benefícios económicos, o autor enumera os 

seguintes: (1) estímulo a exportações adicionais do país doador; (2) possibilidade 

de escoamento de excessos de produção, principalmente de produtos agrícolas; 

(3) possibilidade de aumento da produção de matéria-prima que o doador quer 

importar a baixo custo; (4) melhoria do clima para o Investimento Directo 

Estrangeiro (IDE) no país receptor. A nível político, os doadores poderão obter 

as seguintes vantagens: (1) aumento da influência em decisões políticas e 

culturais relevantes para o doador; (2) fortalecimento da posição do Governo ou 

do regime no poder, com o qual o doador mantém amistosas relações; (3) 

melhoria da segurança militar do doador ao conquistar um aliado e (4) aumento 

do prestígio internacional pela projecção de imagem de país humanitário. 

No entanto, FREY (1984: 96) explica que o que importa para o receptor não é 

tanto a contribuição do país doador A ou B, mas sim o montante total de ajuda 

recebida, independentemente de quem a deu. Assim, o autor admite que, se a 

ajuda é uma forma de influenciar o país receptor, também é verdade que essa 

pode ser uma utilidade perdida se outros países estenderem essa ajuda. 

UVIN (2001:II-3), por seu turno, afirma que os doadores politizam a ajuda 

humanitária quando decidem ajudar por razões políticas e não por necessidade. 

                                                 
225“Motivations for aid to developing countries”, World Development 12 in CHAUVET (2002), p.38. 
226 “Performance criteria and multilateral aid allocation”, World Development 3 in CHAUVET (2002), 
p.38. 
227 Tradução nossa. 
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Em nome da “emergência”, ultrapassam governos e expressam mesmo o seu 

descontentamento a alguns deles. O autor sublinha que esta atitude é perigosa, 

pois “um continuado uso político da decisão de usar a ajuda humanitária pode 

impedir o acesso humanitário no futuro”228. 

Também Jan Egeland em entrevista à REUTERS FOUNDATION (2004:1-3) 

defende que a ajuda deveria ser dada em função das necessidades e não do que é 

politicamente atractivo ou popular para os media. Explica que um doador 

responsável não deveria actuar de acordo uma agenda para a popularidade. 

Porém, a verdade é que alguns países atraem mais atenção do que outros, como 

foi o caso do Iraque, do Afeganistão, do Kosovo e da Bósnia. Já no Haiti, 

exemplifica o autor, foi evidente a falta de interesse político e de investimento 

quando os apelos (da ONU) foram lançados. 

A mesma posição é firmada num relatório da organização ACTIONAID 

(2004)229, segundo a qual a independência da ajuda está em perigo, na medida em 

que os programas de desenvolvimento estão a ser subordinados à política 

externa. 

Centrando estas questões no contexto actual da campanha anti-terrorista liderada 

pelos EUA e pela Grã-Bretanha e perfeitamente integrada na esfera política, o 

relatório da ACTIONAID (2004)230 afirma que “subitamente, o mais importante 

factor dos receptores da ajuda não era o seu nível de necessidade, mas a sua 

importância e utilidade na guerra do terror”. 

BLANCHET (2003), por sua vez, acusa a Agência de Cooperação Norte-

Americana – USAID231 – de exigir que as organizações humanitárias adiram 

plenamente aos seus princípios políticos na luta contra o terrorismo, sob pena de 

lhes ser recusado o acesso aos fundos de financiamento da ajuda humanitária. O 

autor afirma também que a campanha anti-terrorista decide quais os países 

beneficiários da ajuda  com base no critério de países “amigos” e “inimigos”, 

                                                 
228 UVIN (2001), p.II-3 (Tradução nossa). 
229 “The impact of the War on Terror on Aid Flows” in CATER (2004), p.1. 
230 “The impact of the War on Terror on Aid Flows” in CATER (2004), p.2. 
231 Agência Norte Americana para o Desenvolvimento Internacional. 
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sendo as situações de urgência previamente seleccionadas e posteriormente 

mediatizadas. 

BLANCHET (2003) critica a cooperação americana por ir ainda mais longe ao 

condicionar a ajuda aos critérios políticos do Departamento de Estado e limitar 

os financiamentos a projectos com o objectivo imediato de combater o terrorismo 

ou outras forças políticas violentas.  

O autor conclui que a acção humanitária apenas pode estar ao serviço de uma 

única ideologia - a neutralidade – e que a fronteira entre o político e o 

humanitário deve ser clara e distinta. Assim, “ as acções humanitárias e políticas 

podem ser complementares. Mas as duas não se regem pelos mesmos princípios, 

nem pelos mesmos interesses”232.  

Independentemente dos doadores se regerem por objectivos mais humanitários 

ou mais geopolíticos, sublinhamos que, de facto, é fundamental que a ajuda  

humanitária (e a APD em geral, se possível) seja neutra pelos princípios por que 

se rege e pelo tipo de actividade que realiza, designadamente a distribuição de 

necessidades de primeira instância. Este princípio será mais difícil de alcançar no 

caso da APD em geral, na medida em que esta abrange todo um conjunto de 

acções que influenciam a economia de guerra, nomeadamente a capacidade do 

governo para financiar determinado tipo de bens ou sectores. 

No que concerne à forma como os doadores concretizam a ajuda, GOODHAND  

& ATKINSON (2001:31) consideram que estes continuam a dar mais ênfase ao 

“fazer” do que ao “entender”. Frequentemente, as pressões de tempo e os 

sistemas de incentivos internos não encorajam uma análise adequada, e os 

doadores tendem a efectuar o seu próprio levantamento de necessidades, isolado 

da análise dos outros doadores, e em termos da sua própria capacidade de 

resposta. 

Os doadores têm que mudar esta postura. GOODHAND e ATKISON (2001:40) 

defendem que cada contexto tem que ser analisado de acordo com as suas 

características e que os doadores têm que pensar na essência de cada conflito. 

Além disso, defendem os dois autores, “há necessidade de os doadores serem 
                                                 
232 BLANCHET (2003), (Tradução nossa). 
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mais transparentes na forma como medem os seus diversos objectivos e como 

tomam as decisões políticas”233.  

 
8. Os incentivos para a paz e os desincentivos para a guerra 
 
Em 1997, o DAC / OCDE adoptou um conjunto de guidelines sobre Conflito, 

Paz e Cooperação para o Desenvolvimento no início do Século XXI234, que se 

tratou da mais clara e autoritária declaração sobre o novo mandato da ajuda, 

segundo UVIN (2001:II3). Essa declaração, por seu turno, motivou a realização 

de dois workshops em 1999 sobre os incentivos à paz e desincentivos à guerra 

pela cooperação para o desenvolvimento, cujos resultados foram apresentados 

por UVIN (2001) e durante os quais foram analisados quatro estudos de caso: Sri 

Lanka, Afeganistão, Bósnia e Herzegovina e Ruanda.  

O estudo examina se e como os doadores usaram a APD nos casos referidos, 

durante e após o conflito violento, para criar incentivos e desincentivos de forma 

a reduzir o conflito violento e a construir uma paz duradoura235.  

UVIN (2001:II7) explica que os incentivos para a paz são todas as acções ou 

propósitos da ajuda que fortalecem a dinâmica da paz, enquanto os desincentivos 

enfraquecem e desencorajam a dinâmica que favorece a violência. Estes podem 

ocorrer de forma condicional ou incondicional, ou seja, com ou sem exigências 

recíprocas, e com ou sem uma resposta imediata esperada. O exemplo de um 

incentivo para paz não condicional é a formação da polícia e sectores judiciais 

para assegurar o respeito pelos DH, e condicional é o apoio financeiro ou perdão 

da dívida mediante o cumprimento de objectivos políticos acordados. O exemplo 

de um desincentivo não condicional é o envio de observadores dos DH, a 

distribuição de material de apoio e o trabalho em rede com as organizações de 

direitos humanos locais. Um desincentivo condicional é, por exemplo, a ameaça 

ou o corte de efectivos da APD quando o governo não melhora o respeito pelos 

DH236. 

                                                 
233 GOODHAND & ATKINSON (2001), p.40 (Tradução nossa). 
234 Tradução nossa. 
235 UVIN (2001), p.II6. 
236 UVIN 2001), p.II7. 
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Segundo UVIN (2001:II9-II10), os incentivos para a paz podem ocorrer de várias 

formas. Em primeiro lugar, pode influenciar-se o comportamento dos actores, 

aumentando, por exemplo, a quantidade de APD para que os governos concluam 

as negociações para a paz. Podem também modificar-se as capacidades dos 

actores, fortalecendo os actores pró-paz (por exemplo, financiar ONGs de DH) e 

enfraquecendo aqueles que beneficiam das condições do conflito violento (por 

exemplo, limitar o fluxo de armas na região ou reduzir as despesas militares). 

Podem-se alterar as relações entre os actores do conflito - grupos étnicos, Estado  

e sociedade civil -, criando oportunidades para a reconciliação, promovendo a 

democracia, apoiando a reintegração. Em último, pode influenciar-se o ambiente 

social e económico onde se desenrola a dinâmica da paz e da guerra, através do 

perdão da dívida, da reconstrução de infra-estruturas sociais e económicas, do 

apoio a eleições livres e democráticas, etc. 

UVIN (2001:II10) alerta para o facto de todas estas áreas e acções referidas 

serem eminentemente políticas e questiona-se sobre a existência de um mandato 

ético, moral e legal para os doadores se envolverem nestes assuntos. O autor 

afirma que “a paz não pode ser importada, ela é feita pelas populações 

envolvidas”237. Quanto ao papel da ajuda, a mesma deve apoiar todo esse 

processo, mas antes é fundamental que desenvolva um mandato ético claro e que 

estabeleça ligações fortes com a sociedade. 

Também TOMMASOLI (2003:8-10) faz referência a esse estudo ao questionar-

se sobre o interesse da vulnerabilidade de um contexto de guerra para a política e 

para os doadores. O autor afirma que os estudos de caso (Sri Lanka, Afeganistão, 

Bósnia e Herzegovina e Ruanda) mostraram que a ajuda, em qualquer altura, cria 

incentivos para a guerra e para a paz, independentemente desses efeitos serem 

reconhecidos ou não no contexto de guerra. Portanto, a questão não é se devemos 

ou não criar incentivos, mas sim como geri-los de forma a promover as 

condições e dinâmicas propícias à resolução não violenta do conflito.  

Para isso, TOMMASOLLI (2003:10) sublinha que os coordenadores da ajuda 

têm que se mentalizar da sua natureza política. A ajuda externa só por si tem 
                                                 
237 UVIN (2001), p. II10 (Tradução nossa). 
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capacidades limitadas para determinar a dinâmica do conflito violento, pois é, 

normalmente, fraca face às pressões dos actores internacionais, nacionais, 

regionais e locais, públicos e privados.  A APD depende muito do ambiente e das 

relações entre os países e a comunidade internacional. 

 
9. A abordagem  Do No Harm (não prejudicar) 
 
Apontando os factores influentes na guerra, AGERBACK (1996:28) refere a 

influência de estruturas e processos internacionais, entre os quais uma ajuda 

inadequada. No entanto, é certo que a ajuda não pode prejudicar o conflito. 

A abordagem do no harm (não prejudicar) é defendida por vários autores que 

reflectem sobre as questões da ajuda e do conflito e enquadra-se na política de 

cooperação defendida pela OCDE. 

O trabalho seminal desta abordagem foi de Mary B. Anderson no âmbito do 

projecto de “Capacidades Locais para o Projecto da Paz”238, que, em estreita 

colaboração com as ONGs, visou explorar a relação entre conflitos locais e a 

respectiva entrega de ajuda humanitária ou ao desenvolvimento, como explica 

SHANNON (2003:36-37). 

ANDERSON (1999:1) afirma que a ajuda pode não ser neutra num contexto de 

guerra, podendo “reforçar, exacerbar e prolongar o conflito”239. A autora diz 

ainda que a ajuda “pode também reduzir ou fortalecer as capacidades das 

populações para cessar o conflito e encontrar soluções pacíficas para a resolução 

de problemas”. Além disso, “frequentemente, um programa de ajuda pode ter 

dois efeitos: agravar o conflito ou apoiar o fim do conflito. Em ambos os casos, a 

ajuda prestada durante o conflito não pode ser separada do mesmo”240. 

Mas em que consiste a abordagem do Do no harm?  JACKSON (2001:11) 

identifica-a como uma “cultura de prevenção”, que prevê que a ajuda seja mais 

proactiva na prevenção do conflito. Apesar do objectivo da assistência 

internacional ser fazer o bem, a verdade é que a evidência mostra que tem sido 

feito algum “mal”, afirma JACKSON (2001), na medida em que a ajuda agravou 
                                                 
238 No original, “Local Capacities for Peace Project”. 
239 “Do no harm: how aid can support peace - or war” in MUSCAT (2002), pp.138.139. 
240 ANDERSON (1999), p.1. 
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os factores políticos, sociais e económicos que produziram o conflito.  Sublinhe-

se, no entanto, que “a ajuda por si só não cria o conflito, mas pode exacerbar as 

divisões na sociedade e levá-las à violência aberta  de três formas: política, 

económica e sociocultural” 241. 

Face a isto, e segundo o autor, “as boas intenções da ajuda internacional não são 

suficientes para assegurar que esta não seja prejudicial” 242. Não significa isso 

que a ajuda deva acabar, a sua prática é que deve ser repensada.  

Parece-nos indiscutível que os cenários de guerra civil são ambientes com algum 

grau de complexidade política e social que não podem ser abordados de forma 

simplista. Será também esta a ideia que JACKSON (2001:3) pretende passar ao 

sustentar que não deve ser feita uma distinção tão rígida entre os diferentes tipos 

de ajuda – desenvolvimento, reabilitação e auxílio – e que essa rigidez é 

justamente uma das fontes do impacto negativo da ajuda. 

Qual o método a aplicar para realizar uma boa ajuda? De acordo com a 

abordagem do no harm, há cinco passos essenciais: 

1º) Identificar as principais divisões e fontes de tensão; 

2º) Identificar os factores de coesão; 

3º) Chegar a um entendimento sobre um programa de ajuda; 

4º) Identificar os mecanismos exactos, através dos quais a ajuda pode ter um 

impacto positivo ou negativo; 

5º) Identificar opções que reforcem os bons resultados e reduzam os maus. 

 
Assegurados estes passos, a abordagem sustenta que está aberto o caminho para 

uma posição mais saudável da ajuda face ao conflito. 

Também MUSCAT (2002:124) defende este tipo de abordagem e admite o seu 

optimismo na crença de que muitos, mas não todos, dos actuais conflitos podem 

ser mitigados, que o processo de desenvolvimento pode ser deliberadamente 

gerido e modelado para prevenir que diferentes interesses materiais degenerem 

em conflito violento, e que as agências de desenvolvimento internacionais podem 

                                                 
241 JACKSON (2001), p.6 (Tradução nossa). 
242 JACKSON (2001), p.10 (Tradução nossa. A expressão original é “do no harm”). 
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ser importantes actores no processo. Para isso, “eles deviam fazer juramento 

hipocrático: não prejudicar. Evitar apoiar políticas e projectos que exacerbem os 

conflitos em sociedades profundamente divididas”. 

Como é que esse juramento pode ser cumprido? MUSCAT (2002:124) 

prossegue: “Talvez uma atenção deliberada para com o passado e com os 

potenciais efeitos sobre o conflito, possa ajudá-los a entender que a ajuda dada 

pode ter apenas sido latente até então. Mesmo quando os antagonismos foram 

agravados por motivos simbólicos ou étnicos (tipo de vestuário, feriados 

nacionais, comportamentos sexuais, religião oficial, etc.), que fogem à 

competência das agências de desenvolvimento, os incentivos materiais e os 

resultados – que se enquadram no âmbito das agências – podem provocar um 

desequilíbrio geral. O dinheiro e os benefícios materiais podem ser fungíveis 

com os factores não económicos”. 

Também TRUGER243 reconhece que, em algumas situações, a ajuda pode ter um 

efeito oposto àquele que é pretendido. Para evitar que a ajuda prejudique, o autor 

afirma que os actores internacionais devem procurar informação sobre as causas 

do conflito, o seu desenvolvimento e o envolvimento de actores internos e 

externos. Além disso, devem interrogar-se sobre a forma como a intervenção 

pode alcançar os objectivos de paz e restabelecer a segurança, sobre o impacto 

que o conflito terá na intervenção e da intervenção na dinâmica do conflito e, por 

fim, sobre as várias opções alternativas no processo de tomada de decisão. 

A abordagem do no harm gerou também algumas críticas, resumidas por 

SHANNON (2003:37). É o caso de TERLINDEN (2002)244 que afirma que esse 

debate não trouxe implicações práticas, uma vez que as ONGDs não alteraram os 

seus mandatos, nem reviram os seus objectivos centrais, já que isso implicaria 

alargar o respectivo leque de actividades de prevenção da violência a também 

alterar a percepção que os projectos têm do conflito violento. LEONHARDT 

                                                 
243 www.aspr.ac.at/truger1.htm, pg.4. Não é indicado o ano de edição do artigo. 
244 “A failure of dedication: international development NGOs in the field of conflict prevention” in  
SHANNON (2003), p.37. 
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(2002)245, por sua vez, afirma que a abordagem fracassou, pois não desenvolveu 

uma perspectiva política abrangente, que tentasse utilizar a ajuda para promover 

objectivos económicos, culturais, militares e de política externa pelos vários 

actores, quer nos países doadores, quer nos países receptores. 

TERLINDEN E LEONHARDT estiveram envolvidos na “Avaliação da Paz e do 

Impacto do Conflito (PCIA)246, que se trata de um documento que visou definir 

uma metodologia para avaliar o impacto do trabalho de uma agência no 

conflito247. Segundo SHANNON (2003:36) o PCIA identifica-se bastante com a 

abordagem Do no harm. Ainda assim, o PCIA deverá ser mais abrangente, já que 

“une os objectivos dos movimentos de DH com os do desenvolvimento”248. 

 
10.  Síntese e conclusões 
 
Para as questões de partida deste capítulo – quem, quando, como e porque se 

ajuda, procurámos pistas ou respostas analisando algumas das principais 

argumentações sobre a relação ajuda / guerra civil. 

A nível dos destinatários da ajuda, vimos que há uma certa tendência para 

priorizar países com rendimento médio em detrimento dos mais pobres e em 

situações mais difíceis. A esse propósito, resumimos um estudo de CHAUVET 

(2002) que conclui que a alocação da ajuda internacional depende do tipo de 

instabilidade sociopolítica do país destinatário (social, violenta ou de elite), das 

características dos países receptores (rendimento médio ou baixo, produtores ou 

não produtores de petróleo) e ainda do tipo de doador (multilateral ou bilateral). 

A instabilidade violenta (guerra civil) tende a atrair mais ajuda de doadores 

bilaterais altruístas ou com interesses estratégicos, principalmente nos países de 

rendimento médio, enquanto que afasta a ajuda nos países de baixos rendimentos. 

Neste contexto, referimos a acuidade da Iniciativa LICUS do BM, cujos 

programas se dirigem aos países mais pobres.  

                                                 
245 “Providing aid agencies with tools for conflict sensitive practice: lessons learned from peace and 
conflict impact assessment (PCIA)” in SHANNON (2003), p.37. 
246 No original, “Peace and Conflict Impact Assessment”. 
247 SHANNON (2003), p.36. 
248 SHANNON (2003), p.37 (Tradução nossa). 
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Quanto ao timing, vimos que os doadores tendem a ajudar quando o país já está 

em guerra civil, apesar de autores como MUSCAT (2002:26-27) afirmarem que a 

ajuda deveria incidir nos anos anteriores ao  eclodir do conflito quando a retórica 

política ainda não está deteriorada. A agravar a questão está a insistência dos 

doadores em financiar projectos a termo certo, na fase em que o conflito é 

mediático e de forma burocraticamente inadequada às necessidades locais. 

A resposta à questão “como se ajuda” motivou a divisão da reflexão em dois sub-

-pontos: a ajuda humanitária de emergência e o financiamento do 

desenvolvimento. Sobre o primeiro, aquilo que se pretendeu foi lançar pistas 

sobre actuações cujo impacto pode ser prejudicial para os beneficiários e referir 

algumas posições. Por exemplo, MUSCAT (2002) defende que as agências 

devem participar no combate às causas dos conflitos; AGERBACK (1996) teme 

mesmo que a ajuda agrave os problemas subjacentes e as causas do conflito; o 

ACNUR (2000) afirma mesmo que, no que respeita a ajuda aos refugiados, ela 

pode alimentar e prolongar o conflito. 

Enumerámos, assim, um conjunto de críticas à ajuda humanitária e respectiva 

explicação sobre como esta pode contribuir para o prolongamento do conflito. 

Esse assunto motivou a diferenciação das abordagens maximalistas e 

minimalistas  sobre a ajuda humanitária, que defendem, no primeiro caso, um 

tipo de intervenção humanitária mais abrangente, e, no segundo caso, uma mais 

restritiva e onde a ajuda é limitada aos seus objectivos primários. 

Quanto ao financiamento do desenvolvimento, referimos o Modelo de Dois Gaps 

desenvolvido na década de 60 por Chenery que defende que o financiamento 

externo pode preencher dois gaps das economias em desenvolvimento – o 

reforço da poupança interna e o equilíbrio da balança comercial. Esse 

financiamento pode ser feito, quer através de empréstimos, quer através da ajuda. 

A propósito desta questão,  introduzimos uma comparação de RANAWEERA 

(2004) sobre dois modelos analíticos que determinam as necessidades de cada 

país em termos de ajuda internacional: o Modelo de Harrod-Domar de 1998 

utilizado pelo BM e o Modelo de Thirlwall e Hussain (1982). 
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Evidenciámos a influência da ajuda no orçamento estatal dos países receptores, 

na medida em que, ao canalizar verbas para sectores-chave como a saúde pública 

e a educação, os doadores dão, ainda que inconscientemente, margem de 

manobra aos governos para aumentar as despesas militares (que aumentaram 

bastante na segunda metade do século XX) e, assim, perpetuar a guerra.  

Para o efeito, referimos o estudo de MASI & LORIE (1989) que concluem que as 

despesas militares são flexíveis às exigências e aos apertos fiscais impostos pelo 

FMI, sendo o orçamento militar dos governos definido pela interacção de 

aspectos políticos e económicos. Destaque-se a questão da existência de 

indústrias locais de armamento e da aliança a uma potência mundial.  

Em seguida, verificámos que a dependência da ajuda pode trazer algumas 

rasteiras, como, por exemplo, o facto de provocar várias consequências 

prejudiciais para o Estado receptor, designadamente a perda do controlo do 

processo de reabilitação pelo Governo; a impossibilidade de um desenvolvimento 

sustentável e centrado nos recursos nacionais ou ainda a imposição de condições 

demasiado rígidas pelos doadores (o caso das reformas liberais). A este 

propósito, referimos o relatório do WORLD BANK (1998), marcado por um 

novo tipo de abordagem  que defende que a afectação da ajuda deve ser feita em 

conssonância com o ambiente político dos países receptores. Vimos também a 

onda de reacções a esta posição, que suscitou o debate sobre a fungibilidade da 

ajuda, entre outras questões. 

Sobre esse assunto, salientámos ainda a importância da responsabilidade política 

dos Governos receptores da ajuda  e do interesse mútuo entre partes, ideias 

reflectidas em dois documentos de referência: o White Paper britânico e  a 

proposta sueca Partnership with Africa.  

Vimos como a condicionalidade da ajuda pode ter o efeito oposto quando os 

países receptores jogam com os interesses político-económicos dos doadores, 

condicionando as posições e parcerias políticas ao volume de ajuda recebida. 

No entanto, as maiores falhas da ajuda internacional podem eventualmente 

resultar dos objectivos dos doadores que, apesar de estarem atentos a questões 

como a violação dos DH e outras atrocidades cometidas no palco de guerra,  
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poderão esconder objectivos geopolíticos e económicos. Motivos esses que 

levaram os EUA e outras grandes potências a financiar uma das partes 

beligerantes no conflito. O menor êxito da ajuda em certos casos pode também 

ser explicado pela análise errada ou precipitada dos problemas pelos doadores ou 

por factores de cariz organizacional e burocrático. 

Parece-nos evidente que a maioria dos PED com cenários de guerra civil é 

extremamente dependente da ajuda internacional, na medida em que esta 

proporciona às populações serviços básicos que o Estado não tem, em dada 

altura, capacidade de providenciar. Além disso, a falta de credibilidade dos 

governos, tidos como corruptos, leva os doadores e as agências de ajuda a agir 

por si e a confiar menos nas capacidades locais. 

Abordámos ainda um estudo sobre os incentivos e desincentivos para a paz que 

visa entender como os doadores usaram a APD durante e após o conflito para 

criar esse tipo de (des)incentivos e, assim, reduzir o conflito. Uma das principais 

conclusões indicadas por UVIN (2001:II10) prende-se com o facto de todos esses 

tipos de intervenção serem de natureza fundamentalmente política, pelo que é 

crucial a existência de um mandato ético, moral e legal dos doadores de forma a 

fazer a adequada gestão desses (des)incentivos no quadro das (boas) relações 

entre os países em conflito e a comunidade internacional. 

Consideramos predominante a abordagem “do no harm” (não prejudicar) que 

salienta que a ajuda pode prejudicar o conflito, pelo que é imperativo que esta 

seja mais proactiva na prevenção da guerra. Os defensores da abordagem 

explicam ainda a importância de se perceber o contexto  histórico da rebelião, as 

características culturais e religiosas do país receptor da ajuda por entre um 

conjunto de factores que não pode ser ignorado pelas agências de ajuda no 

terreno e pelos doadores internacionais.  

TOMASOLLI (2003) afirma que, uma vez que toda a ajuda cria incentivos para a 

paz e para a guerra, a questão que se deve debater é como gerir esses incentivos 

para tentar condições para a pacificação. 
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IV CAPÍTULO  
     

ESTUDO DE CASO NO CONTINENTE ASIÁTICO: 
 A GUERRA CIVIL NO SRI LANKA  

 
Este capítulo visa testar algumas das ideias debatidas ao longo dos capítulos 

anteriores, através do estudo da ajuda internacional dada ao Sri Lanka durante a 

guerra civil. 

Começamos por fazer uma breve caracterização do país e uma resenha histórica 

do mesmo, com o objectivo de enquadrar o conflito no respectivo contexto. 

Seguidamente iremos abordar algumas especificidades da guerra civil, que nos 

ajudarão a compreender o contexto da guerra, designadamente o tipo de 

estratégia utilizada  pelo Governo e pelos rebeldes (LTTE), as possíveis causas 

da guerra e a influência exercida por outros factores externos, como a diáspora e 

as grandes potências mundiais. 

Descreveremos depois a intervenção da ajuda internacional durante a guerra e 

debateremos a sua possível influência sobre o desenrolar do conflito. Para o 

efeito, fazemos uma caracterização geral da ajuda, traçamos as suas principais 

estratégias e revemos algumas posições sobre a influência da ajuda. 

 
1. Caracterização do país249 
 
A República Socialista Democrática do Sri Lanka situa-se no numa das ilhas do 

Oceano Índico, na Ásia, a sul da Índia. Tem uma área total de 65.610 Km2, 

sendo 64.740 Km2 de terra e 870 Km2 de mar, com uma faixa costeira de 1.340 

Km. 

É um país essencialmente plano, embora tenha montanhas na parte centro-sul do 

interior. O ponto mais alto é Pidurutalagala com 2.524m. 

 

 

 

                                                 
249 A caracterização do Sri Lanka teve como fonte The world factbook no site 
www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ce.html. 
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Ilustração 1 – Mapa do Sri Lanka 

 
                                   Fonte: www.guiadelmundo.com 

Os principais recursos naturais são a pedra calcária, grafite, minerais, pedras 

preciosas, argila e energia hidráulica.  Relativamente ao uso da terra, 13,43% é 

arável, 15.78% são produções permanentes e 70.79% tem outro tipo de uso. 

A capital é Colombo. No entanto, a capital legislativa é Sri Jayewardenepura. Em 

termos administrativos, o país está dividido em oito províncias: Central, Centro-

Norte, Sabaragamuwa, Sul, Uva, Ocidental, Norte e Leste. 

No Sri Lanka, existem vários grupos étnicos que se dividem em budistas 

cingaleses (74%), hindu Tamil (18%), Moor (7%) e Burgher, Malay e Vedda 

(1%). 

Tem um total de 19.742.439 habitantes, segundo o recenseamento de 2003. 

Porém, desde o rompimento das hostilidades, muitos civis Tamil abandonaram a 

Ilha, sendo que, em 2000, cerca de 65.000 foram realojados em campos de 

refugiados no sul da Índia, 40.000 passaram a viver noutros campos fora da Índia 

e mais de 200.000 procuraram abrigo em diversas regiões do Mundo, com 

particular destaque nas zonas ocidentais. 

O Sri Lanka alcançou a independência a 4 de Fevereiro de 1948. É uma 

República, cujo Chefe de Estado é também o Chefe de Governo, apesar da 
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existência de um primeiro-ministro. O parlamento é unicameral com 225 lugares, 

sendo os seus membros eleitos por voto popular. 

A nível político-económico, o país alterou as suas políticas estatais e a respectiva 

estratégia de industrialização por substituição de importações por novas políticas 

orientadas para o mercado e para as exportações. 

Os sectores mais dinâmicos são a produção de bens alimentares e bebidas, 

têxteis, telecomunicações, seguros e a banca. Em 1996, a produção agrícola 

representava apenas 20% das exportações (em comparação com os 83% 

registados em 1970), enquanto o sector têxtil e o vestuário constituíam 63%. 

O PIB teve um crescimento anual médio de 5.5% no início da década de 90 até 

que a seca e a deterioração da segurança interna diminuíram esse valor para 3.8% 

em 1996. Entre 1997 e 2000, a economia teve um crescimento médio de 5.3%, 

mas, em 2001, assistiu-se à maior retracção económica na história do país 

(1.4%), devido a questões políticas, a problemas orçamentais, ao abrandamento 

global e ainda ao continuado ambiente de conflito interno. Esse valor voltou a 

recuperar para 3.2% em 2002. 

As exportações do país movimentaram, em 2002, 4.6 mil milhões de dólares, 

sendo os principais parceiros os EUA (39,1%), o Reino Unido (12.9%), a Bélgica 

(4.7%) e a Alemanha (4.5%). Quanto às importações, movimentaram 5.4 mil 

milhões de dólares e os principais parceiros de importação foram a Índia (11%), 

Hong Kong (7.6%), Singapura (7.1%), China (6.3%), Taiwan (5.9%), Coreia 

(5.7%), Japão (5.3%) e Irão (4.2%). 

O Sri Lanka tem um rendimento per capita de 814 USD, colocando-se em 

nonagésimo primeiro lugar num total de 175 países. Quanto ao IDH, era 0.697 

em 1990, tendo evoluído para 0.719 em 1995 e para 0.741 em 2000250.  

Segundo dados de 1998, o Sri Lanka recebeu 577 milhões de dólares de ajuda 

económica, sendo a sua dívida externa de 9.8 bilhões de USD. 

Por último, a nível militar, o país tem despesas no valor de 719 milhões de USD, 

que representam 4.2% do PIB. 
                                                 
250 UNDP (2002), p. 154. A título comparativo, o índice de desenvolvimento humano (IDH) dos países 
em desenvolvimento era 0.654 em 2002 e o dos países subdesenvolvidos é 0.445, enquanto que o dos 
países da OCDE é 0.905. 
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Apesar do país ter alcançado sempre bons resultados em termos de 

desenvolvimento social, com um taxa de literacia adulta de 91%, a performance 

económica do Sri Lanka tem sido inferior à de outros países do Sul e do Sudeste 

Asiático. Uma das principais razões apontadas para esta discrepância, é,  segundo  

GOODHAND & ATKINSON (2001:24), a guerra civil. 

 
2. Breve história do país251 
 
Remontando ao século XVI, refira-se a chegada dos portugueses a Ceilão (antiga 

designação do Sri Lanka) 252 em 1505 ou 1506, na sequência de uma forte 

tempestade no mar e de ventos adversos que os levaram a atracar. 

A presença portuguesa em Ceilão levou à assinatura de um acordo com o Rei de 

Ceilão, a partir do qual a Ilha foi dividida em quatro reinos: Kotte (o mais 

importante), Sitawaka, Kandy e Jaffna. 

Em 1518, os portugueses construíram um forte em Colombo, que seria depois  

invadido pelos cingaleses. Em 1524, acabaram por destruí-lo e retirar-se da Ilha, 

mantendo apenas um representante sob a protecção do reino cingalês em Kotte. 

A retirada portuguesa de Colombo levou à conquista do reino de Kotte pelos 

mercadores muçulmanos e à reconquista do comércio de canela. No entanto,  

estes foram vencidos pelos poucos portugueses ainda presentes na Ilha. 

Nessa altura, os “Mappillas”  (os muçulmanos “malabar”), que alimentaram um 

conflito dinástico nos reinos de Sitavaka e Kotte até 1539, opuseram-se à 

presença portuguesa, que conseguiu novamente vencê-los em 1538 e 1539, 

permanecendo na Ilha e dando início a uma missão de evangelização  

Já em 1550, 500 soldados portugueses chegaram a Ceilão para ocupar Kotte e 

saquear Sitawaka. Desde então, a presença portuguesa foi-se acentuando e, em 

1556, cerca de 70.000 pessoas pertencentes a uma comunidade de pescadores da 

costa sul de Colombo foram convertidas ao Cristianismo, bem como os reinos de 

Kotte, Dharmaopala e “Queen”, além de serem adoptados alguns títulos de 

nobreza e a língua portuguesa.  
                                                 
251 A breve história do país teve como fontes: SMITH (2003), pp. 80-81, WIKIPEDIA 
www.worldstatement.org/Sri_Lanka.html, RAMERINO (1999), OFSTAD (2000). 
252 Ver RAMERINO (1999). 
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Até ao final do século XVII, os portugueses foram os senhores de Colombo, 

Galle, Kalutara e Negombo e continuaram a marcar presença em Jaffna  e Nallur. 

Depois da morte do Rei D. João Dharmaopala em Colombo, sem herdeiros, foi 

acordado que o reino seria doado ao Rei de Portugal. O então Rei D. Filipe de 

Portugal e Espanha foi proclamado Rei de Ceilão, estando todo o território do 

reino de Kotte sob o controlo português, excepto Kandy. 

Em 1602, chegou a Ceilão a primeira expedição holandesa, que atracou num 

porto de Batticaloa que nunca havia sido ocupado pelos portugueses, tendo aí 

estabelecido boas relações com o Rei de Kandy contra os portugueses. 

A presença portuguesa terminou definitivamente em 1658. Nesse ano os 

holandeses tomaram Colombo e Ceilão tornou-se uma colónia holandesa. 

Mais de um século depois, em  1796, a  Ilha foi ocupada pelos ingleses, 

tornando-se uma colónia do Reino em 1802 e sendo unida pela lei britânica em 

1815. Durante o “British Raj”253, isto é, entre 1858 e 1947, a minoria Indú tamil 

da colónia de Ceilão apoderou-se de parte significativa dos postos 

governamentais que era superior à sua percentagem de população e 

extremamente desproporcional entre os homens de negócios. 

Pouco tempo após a independência do Sri Lanka, em 1948254, esta vantagem 

étnica provocou um certo clima de ressentimento. Aquando das eleições de 1956, 

ambos os partidos cingaleses prometeram que o cingalês seria a única língua 

oficial. A plataforma do partido vencedor chamava-se “Sinhala Only”. Nessa 

altura, o principal partido Tamil veio pedir uma região independente da língua 

Tamil e um Sri Lanka federal.  

Não tendo sido aceite tal reivindicação, a violência eclodiu em 1958 após terem 

surgido rumores de  que um Tamil tinha morto um cingalês. Ocorreu sob a forma 

de motins inter-comunas e provocou centenas de mortes, principalmente entre os 

Tamils. 

                                                 
253 Segundo a WIKIPEDIA, o “British Raj” é a designação informal do período de mandato britânico no 
sub-continente indiano, actualmente Índia, Paquistão e Bangladesh. Durou de 1858,  quando a Companhia 
Britânica das Índias de Leste  passou para o comando da coroa, até 1947, aquando da independência da 
Índia e do Paquistão.  
254 Ver The World Fact Book. 
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No início da década de 60, surgiu uma nova vaga de violência inter-comunas na 

altura em que as políticas do partido “Sinhala Only” foram implementadas. 

Mais tarde, durante as eleições de 1977, o principal partido Tamil voltou a exigir 

a independência, tendo sido iniciada uma onda de terrorismo pelos “Tigres  para 

a Libertação da Pátria Tamil” (LTTE) 255, mais conhecidos por “Tigres Tamil”, 

que teve como primeira acção o assassinato do presidente de Jaffna. 

Logo após as eleições, surgiram novos rumores de que os rebeldes Tamil tinham 

morto um polícia cingalês, o que provocou novo motim do qual resultaram 300 

mortes. Em 1983, morreriam mais de 400 pessoas às mãos dos Tamil. 

Os acontecimentos que marcaram o Sri Lanka entre 1977 e 1983 conduziram ao 

início de uma guerra civil. Em 1983, os Tigres Tamil desencadearam ataques 

suicidas bombistas em larga escala, que tiveram como reacção do Governo o 

desenvolvimento do uso de pelotões de choque espalhados por todo o território 

Tamil. Desde então, verificaram-se alguns períodos de cessar-fogo e de 

negociações para a paz, mas, em todas as ocasiões, o processo foi quebrado pelo 

LTTE, como afirma OFSTAD (2000:1). 

Em 1987, a Índia mediou um acordo de paz que foi aceite por outros grupos 

militantes Tamil também envolvidos na luta armada, que passaram, desde então,  

a colaborar com as forças governamentais contra o LTTE256. 

Em 1990, o LTTE tomou controlo físico sobre a Península e a cidade de Jaffna, 

que é a capital tradicional e cultural da comunidade Tamil no Sri Lanka, e ainda 

sobre a maioria dos distritos do norte - na região de Vanni, - e sobre grandes 

áreas nas províncias de leste. 

Depois de subir ao poder em 1995, o Governo da Aliança Popular apresentou um 

pacote de medidas políticas que incluía a reforma constitucional e a reformulação 

do Sri Lanka de Estado único para uma república soberana constituída por uma 

união de regiões. Todavia, este pacote chumbou no Parlamento e, após as 

                                                 
255 No original, “Liberation Tigers of Tamil Eelam”. LTTE é a sigla inglesa. 
256 OFSTAD (2000), pp.1-2. 
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eleições parlamentares de 2000, a coligação governamental tornou-se ainda mais 

frágil257. 

Na primeira metade de 1996, as forças governamentais voltaram a ganhar 

controlo sobre a península de Jaffna, mas, em meados de 2000, o LTTE já tinha 

voltado a recuperar uma parte da Península, desencadeando fortes conflitos nos 

arredores da cidade258. 

Finalmente, em Fevereiro de 2002 e após quase duas décadas de guerra, o 

Governo do Sri Lanka e os Tigres Tamil assinaram um Memorando de 

Entendimento sobre o cessar-fogo. O primeiro tinha ocorrido em 1995, mas 

durou apenas 4 meses. 

O Governo norueguês mediou as negociações até que, quando se discutiam 

algumas partes do acordo na Tailândia em Novembro de 2002, um tribunal em 

Colombo determinou uma sentença in absentia de 200 anos de prisão para o líder 

dos Tamil, Vellupillai Prabhakaran, por conspiração no ataque bombista que 

havia morto 100 pessoas em 1996. Nessa altura, temeu-se que a Presidente do Sri 

Lanka – ela própria gravemente ferida pelos Tamil – tentasse impedir o Primeiro-

Ministro (do partido cingalês da oposição) de continuar com as negociações, mas 

não aconteceu. 

A guerra civil no Sri Lanka provocou pesados custos humanos e económicos, 

causando a morte a mais de 70.000 pessoas, na sua maioria combatentes, e 

implicou o deslocamento de mais de 1 milhão de pessoas ao longo do tempo259. 

 
3. Especificidades da guerra civil 
 

3.1 As estratégias do Governo e do LTTE 

 
O caso do Sri Lanka pode ser resumido, recorrendo à descrição de 

TOMMASOLI (2003:8), como o exemplo de um país com uma democracia já 

estabelecida há algum tempo, onde a guerra não terminou com um acordo de paz, 

                                                 
257 GOODHAND &ATKINSON (2001), p. 25. 
258 OFSTAD (2000), p 2. 
259 OFSTAD (2000), pp.1-2. 
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tendo a violência continuado de uma forma ou de outra e onde o Governo não 

controlava uma parte do território.  

OFSTAD (2000:18) distingue quatro zonas de conflito: (1) as áreas sob controlo 

do LTTE, principalmente Vanni e as zonas a leste; (2) as áreas anteriormente sob 

controlo do LTTE, mas que foram recapturadas pelas forças governamentais, 

principalmente a Península de Jaffna desde 1996; (3) as áreas fronteiriças com 

grandes riscos de insegurança, em que as lutas ocorreram nas partes a leste, em 

Vanni e nos distritos vizinhos; (4) o resto do país, que não foi directamente 

afectado pela guerra e onde vive cerca de 85% da população. 

O autor resume a estratégia do Governo do Sri Lanka em três objectivos: (1) 

isolar o LTTE da população Tamil e usar os militares para reduzir a capacidade 

de luta do LTTE, de forma a obrigá-los a negociar um acordo de paz; (2) 

negociar uma solução política baseada numa forte devoção ao poder nas 

províncias e outras reformas que assegurassem oportunidades iguais e o respeito 

pelos DH e (3) viabilizar a reabilitação económica e a reconstrução nas áreas 

afectadas pelo conflito após a restauração da paz. 

Além das políticas levadas a cabo para alcançar estes objectivos, a política 

governamental foi também, segundo OFSTAD (2000:2), influenciada pela ajuda 

internacional, o que se reflectiu na preocupação em reduzir a internacionalização 

do conflito e limitar a presença das organizações humanitárias nas zonas de 

conflito, através da imposição de uma série de restrições à presença das mesmas.  

O Governo tomou medidas para ostracizar o LTTE e para reduzir todas as 

ligações internacionais que pudessem ser vistas como forma de reconhecimento. 

OFSTAD (2000:3) refere ainda o facto de o Governo ter utilizado uma política 

dupla no que concerne ao desenvolvimento e à reconstrução de Jaffna e da zona 

Leste. Ao mesmo tempo que manifestou interesse em reconstruir e desenvolver 

essa região, mantinha as sanções e um rígido controle militar, o que dificultava  a 

concretização desses objectivos. 

O LTTE, por sua vez, tinha o objectivo de estabelecer um Estado independente 

para a comunidade Tamil no norte e no leste, o que implicava eliminar os 

opositores políticos dos Tamil e fazer uma limpeza étnica nas suas áreas de 
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controlo. Ao mesmo tempo, afirma OFSTAD (2000:3), queria assumir-se como 

força política e militar aceite internacionalmente, que representasse e protegesse 

a comunidade Tamil e que aplicasse as normas internacionais em tempo de 

guerra sempre que possível. 

Para levar a cabo o seu objectivo, o LTTE implementou uma estratégia de 

controlo militar sob determinados territórios, constituindo uma administração 

civil de facto nessas áreas e efectivamente declarando o “Tamil Eelam”.   

O LTTE manifestou também vontade em negociar politicamente com o Governo 

do Sri Lanka, preferencialmente através de uma terceira parte intermediária, o 

que viria a concretizar-se através dos esforços noruegueses para facilitar as 

negociações. Nessa altura, foram feitas várias propostas no sentido de fortalecer 

o poder das unidades regionais ou de estabelecer uma forma de federalismo ou 

confederalismo. 

De sublinhar que, segundo OFSTAD (2000:3), enquanto o Governo foi eleito 

numa base de eleições parlamentares multi-partidárias e eleições presidenciais, o 

LTTE nunca participou nas eleições e nunca aceitou partidos alternativos ou 

movimentos nas suas áreas de controlo.  

Uma das principais particularidades da guerra civil no Sri Lanka é que o Governo 

manteve a sua presença nas áreas controladas pelo LTTE, assegurando às 

populações dessas regiões os serviços básicos como escolas, centros de saúde, 

estradas locais e sistemas de água. Para o efeito, os funcionários públicos 

continuaram a receber os seus salários e pensões e o Governo continuou a dar 

alimentos aos deslocados e outras vítimas da guerra260.  

No entanto, quer o LTTE, quer as forças governamentais, cometeram sérios 

abusos de desrespeito dos DH, incluindo desaparecimentos, torturas e 

assassinatos, como afirma OFSTAD (2000:3). Ambos foram acusados de não 

aderirem às Convenções de Genebra sobre Protecção de Civis durante a Guerra.   

Apesar disso, diz o autor, é de consenso geral que o Governo melhorou o seu 

respeito pelos DH na segunda metade da década de 90, comparativamente com 

os finais dos anos 80 e início dos anos 90. Já o LTTE é responsável pelo 
                                                 
260 OFSTAD (2000), p.3. 
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assassinato de vários líderes políticos (incluindo presidentes, ministros e 

membros do Parlamento) e por colocar bombas contra alvos civis em Colombo e 

noutras cidades. 

O LTTE é mesmo “reconhecido como uma das mais sofisticadas e mortíferas 

organizações rebeldes no mundo”, afirmam  BYMAN et al. (2001:41), aplicando 

métodos como o assassínio selectivo e actos de terrorismo indiscriminados. 

 
3.2  As causas da guerra civil  
 
FEARON (2002:11) caracteriza as guerras civis na Ásia como sendo das mais 

longas do mundo e como tendo uma dinâmica similar: o Estado é dominado por 

um grupo étnico maioritário, cujos membros enfrentam a pressão popular nas 

suas áreas de agricultura tradicional. Em resultado, muitos migram para outras 

zonas menos povoadas e menos desenvolvidas do país, habitadas por minorias 

étnicas, designadas por “filhos da terra”. Estas, por vezes, desencadeiam 

rebeliões contra os migrantes e contra o apoio do estado aos mesmos. Foi o que 

aconteceu aos Tamils no norte e no ocidente do Sri Lanka, bem como na China, 

no Paquistão, na Papua Nova Guiné e noutras regiões. 

A causa mais importante da guerra no Sri Lanka será a composição étnica da 

sociedade. Como já tínhamos referido e de acordo com COLLIER et al.  

(2003:57), se uma grande diferenciação étnica e religiosa reduz 

significativamente o risco de guerra civil, uma diferenciação mais limitada pode 

ser mais problemática já que o grupo étnico dominante forma a maioria na 

sociedade, fazendo aumentar o risco de rebelião pelas minorias.  

ARMON, CARL & PHILIPSON (1998:1) explicam que o conflito étnico  

nacional marcou o Sri Lanka durante 50 anos, desde a independência até que, em 

1983, degenerou em guerra civil. 

Além disso, o conflito no Sri Lanka é “(...) o caso claro de que a retórica da 

mobilização étnica cristalizou gradualmente uma profunda polarização que não 

assenta em pilares históricos primordiais”, afirma MUSCAT (2000:60)261. O 

conflito terá tido origem “(...) em longas percepções estereotipadas e no medo 

                                                 
261 Tradução nossa. 
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dos papéis económicos, direitos territoriais, étnicos e históricos, e ameaças 

culturais”. Neste contexto, o programa de liberalização exacerbou as hostilidades 

inter-étnicas, não tendo ponderado as suas implicações no conflito. 

GOODHAND & ATKINSON (2001:25) apontam outras especificidades desta 

guerra civil, designadamente o facto de o conflito não ser uma causa ou uma 

consequência de um Estado colapsado. Os autores afirmam que “uma aparente 

anomalia da guerra no Sri Lanka é que a democracia, o comunalismo e o conflito 

desenrolaram-se ao mesmo tempo e alimentaram-se uns aos outros”. 

Curioso também, consideram os autores, é o facto de a força motora da guerra ter 

continuado a ser a injustiça política e não a “cobiça”262, apesar de ser um conflito 

prolongado no qual se desenvolveram alguns interesses económicos que 

beneficiariam da sua continuação.  

A propósito das tensões resultantes de desigualdades entre a minoria tamil e a 

maioria cingalesa desde o início da década de 80, o PNUD (2004:41) explica que 

“os administradores coloniais favoreceram economicamente a minoria tamil, mas 

essa vantagem foi seriamente revertida quando os cingaleses conquistaram o 

poder e marginalizaram cada vez mais a minoria tamil, em áreas como as 

oportunidades de educação, o recrutamento para o funcionalismo público ou a 

política linguística”. 

 
3.3. – A influência da diáspora 

 
O factor diáspora (nos países ricos) é, como vimos, extremamente influente na 

eclosão e no prolongamento do conflito, na medida em que o aumento do número 

de emigrantes provenientes dos PED foi acompanhado de um aumento do 

financiamento pela diáspora. Exemplo disso é a comunidade Tamil nos países da 

OCDE, superior à mesma na Península de Jaffna, de acordo com COLLIER et al. 

(2003:146). As estimativas indicam que as organizações de diáspora Tamil 

deram mais de 450 milhões de USD/ano na década de 90, canalizados para a 

aquisição de armas pelos Tigres Tamil.  

                                                 
262 GOODHAND & ATKINSON (2001), p.25. Sobre este assunto,  rever os modelos de rebelião por 
cobiça e por injustiça de COLLIER e HOEFFLER, referidos no ponto I.3 desta dissertação. 
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Um exemplo prático dessa situação foi o ataque bombista que ocorreu em 1996, 

utilizando explosivos provenientes do leste europeu adquiridos com fundos de 

uma conta bancária em Singapura, aberta por um canadiano originário do Sri 

Lanka. Esse ataque em Colombo matou 86 civis e feriu mais de 1.400263. 

Segundo BYMAN et al. (2001:41), o LTTE contou sempre com grande apoio 

dos Tamil no país e teve sempre recursos consideráveis, pelo que requeria menos 

apoio externo. Por isso, mesmo que houvesse um corte no apoio da diáspora, o 

LTTE continuaria a ser uma força militar e política potente, ainda que diminuída. 

De resto, ainda segundo BYMAN et al. (2001:45), o LTTE desenvolveu métodos 

de propaganda extremamente sofisticados que tinham como alvo a diáspora 

Tamil e também os governos hostis. Essa propaganda é difundida através de e-

mails, internet, linhas telefónicas, mailings, livrarias, programas de televisão e de 

rádio, entre outros. Os seus resultados, afirmam os autores, foram muito mais 

potentes que qualquer campanha do Governo cingalês. 

COLLIER et al. (2003:146) indicam que só recentemente os países 

industrializados começaram a banir o apoio da diáspora. Desde então, as 

remessas da diáspora para os Tigres Tamil foram substancialmente reduzidas, o 

que teve uma grande  influência na redução das exigências dos rebeldes no país. 

Só em 2002 os Tigres Tamil abandonaram a sua reivindicação de independência 

e aceitaram negociar a paz. 

  
3.4 – A influência dos actores externos 

 
Sublinhámos já a importância relativa da dimensão internacional dos conflitos 

civis, designadamente a influência exercida pelas potências mundiais como os 

EUA. Porém, no caso do Sri Lanka, esse factor é de menor importância, uma vez 

que não teve um forte envolvimento de uma superpotência ou de poderes 

regionais, como afirmam GOODHAND & ATKISNON (2001:25). 

A Índia defendeu naturalmente os direitos civis e políticos dos Tamil, sem agitar 

as exigências separatistas dentro das suas próprias províncias e de forma a evitar 

                                                 
263 COLLIER et al. (2003), p.85. 
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uma intervenção excessiva por parte das potências internacionais suas rivais, 

como indica o ACCORD (1998:8). Porém, e apesar desses objectivos se terem 

mantido consistentes, os métodos indianos para os alcançar variaram 

substancialmente. 

O ACCORD (1998:8) relata que, a partir de 1983, o Governo indiano treinou e 

armou vários grupos militantes Tamil; coagiu militantes e o Governo do Sri 

Lanka a participar em conversações de paz; financiou o estabelecimento de uma 

nova delegação do Governo Regional através no Sri Lanka e enviou uma força de 

manutenção de paz indiana para assegurar o cessar-fogo nas zonas norte e leste 

da Ilha. Porém, em 1989, essa força envolveu-se numa guerra viciosa contra o 

LTTE, o que levou ao crescimento da oposição doméstica e militar contra a 

intervenção no Sri Lanka.  

Também o novo Governo cingalês se opôs à cooperação com a Índia e exigiu a 

retirada da força de paz do país em 1990, no mesmo ano em que o LTTE 

assassinou o ex-Primeiro Ministro Rajiv Gandhi, diz o ACCORD (1998:8). O 

papel do Governo indiano no Sri Lanka foi, assim, silenciado até 1994 quando a 

Índia apoiou a campanha do Governo da Aliança Popular para marginalizar o 

LTTE. 

O ACCORD (1998:10-11) indica que o interesse norte-americano aumentou 

depois de 1977, devido à abertura económica do país no refrear das relações 

entre o Sri Lanka e a Índia. Já após o fim da Guerra Fria, o potencial para 

investimento norte-americano no país aumentou e as relações entre os dois países 

melhoraram. Em 1998, o ACCORD (1998:11) indicava que as forças especiais 

norte-americanas treinaram o exército do Sri Lanka, mesmo em situações de 

combate, ao mesmo tempo que o Governo norte-americano desempenhou um 

papel importante na denúncia das actividades terroristas do LTTE. 

 
3.5 – A mediação do conflito pela Noruega 

 
O cessar-fogo e a assinatura do Memorando de Entendimento em 2002 foram 

acompanhados pela Missão de Monitorização do Sri Lanka (MMSL), que se 
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tratou de uma operação nórdica, liderada pela Noruega e que teve como objectivo 

monitorizar o cessar-fogo e impedir que as partes violassem o Acordo de Paz264.  

CRAVO (2004:165) explica que “a Noruega agarrou a janela de oportunidade 

que se vislumbrava no conflito do Sri Lanka e forneceu às partes envolvidas 

apoio para o recomeço do processo político, tirando, oportunamente, vantagem 

das mudanças nacionais e internacionais favoráveis”, nomeadamente a exaustão 

da população face à guerra; o reconhecimento pelas partes da necessidade de um 

acordo político, a insustentabilidade do número de mortes perante a comunidade 

internacional. 

Segundo SAMSET (2004a:2), o Governo norueguês preocupou-se em incluir no 

acordo cláusulas sobre os passos que cada lado deveria dar e sobre as medidas a 

tomar para manter a paz e construir a confiança. No entanto, a força técnica do 

acordo enfatizou apenas a questão central sobre o compromisso de cada parte em 

manter e respeitar a paz. 

O Memorando de Entendimento de 2002, em oposição aos anteriores, levou a 

uma interrupção eficaz do fogo entre as partes que dura até hoje. Porém, apesar 

das partes rejeitarem o regresso à guerra, elas continuaram a cometer muitos 

actos contra civis, interpretadas pelo Acordo como violações ao cessar-fogo.  

SAMSET (2004b: 13) indica que, entre Fevereiro de 2002 e Junho de 2004, a 

MMSL recebeu 2524 queixas de violações do Acordo de Cessar-Fogo 

(efectivamente consideradas como tal), o que representa cerca de três violações 

por dia no pós-guerra. Dessas, 95% (2412 violações)  terão sido cometidas pelo 

LTTE, tratando-se mais de metade de recrutamento forçado de crianças para os 

Tigres. 

Além disso, a própria MMSL terá sido irrealista e pouco imparcial no 

acompanhamento do cessar-fogo, segundo SAMSET (2004a10). Por exemplo, a 

MMSL deveria realizar-se nas zonas norte e leste do país. Porém, devido à falta 

de recursos, optou-se por monitorizar apenas as zonas dominadas pelo LTTE, o 

que implicou que as violações cometidas pelo Governo não fossem reportadas. 

Essa opção exacerbou também as divisões étnicas, na medida em que, para a 
                                                 
264 SAMSET (2004a), p.2. 
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população, significou que era mais importante o sofrimento dos Tamil do que dos  

budistas cingaleses265. 

SAMSET (2004a:12) considera ainda problemático o facto de o cessar-fogo  ter 

reconhecido implicitamente o LTTE como único representante do lado anti-

Governo, quando se sabe que os Tigres suprimiram activamente e de forma 

violenta outros grupos de oposição ao Governo. Além disso, a autora indica que 

o Acordo previu o desarmamento dos grupos para-militares Tamil não-LTTE, 

tendo, com isso, ajudado o LTTE a ganhar duplamente: a vitória simbólica por 

ser o único representante Tamil e a vitória no terreno contra os seus opositores. 

Também CRAVO (2004:165) considera que “o processo de paz  foi (...) 

ensombrado por uma série de incidentes, de tal forma que, em 2003, parecia estar 

arruinado com a suspensão das negociações. A autora explica que, se por um 

lado, o LTTE tem-se mostrado intransigente e politicamente reforçado na região 

norte e leste do país, por outro lado, os principais países cingaleses têm-se 

mostrado incapazes de cooperar entre si. Essa fragmentação política deu espaço a 

que os partidos da oposição e os grupos budistas nacionalistas se afirmassem 

cada vez mais, opondo-se a possíveis concessões federalistas aos Tamil e 

também à crescente intervenção externa. Consequentemente, tem sido feita 

pressão para a retirada da Noruega, que, segundo CRAVO (2004:165) é “acusada 

de favorecer o LTTE nas negociações”. 

 
4.   A Ajuda Internacional e a sua influência no conflito 
 
4.1 Descrição geral 
 
A descrição estatística da APD terá por base o período 1980-2002, iniciando-se 

três anos  do começo do conflito no Sri Lanka, e resulta do cruzamento de 

informação de uma base de dados da OCDE266. 

Segundo os dados da OCDE267, o total da APD de 1980 a 2002 foi de mais de 5 

mil milhões de dólares. O gráfico 8 mostra essa evolução: 

                                                 
265 SAMSET (2004a), p.11. 
266 OECD. Resultado de consulta da base de dados sobre "CRS/Aid Activities - Commitments: All 
detaills: 1973-2003 in  www1.oecd.org/scripts/cde/members/CRSAuthenticate.asp 
267 Ver ANEXO 4. 
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Gráfico 8- A APD dada ao Sri Lanka por ano e por tipo de 1980 a 2002 
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   Fonte: Elaborado pela autora a partir de OECD (act :2004a), Base de Dados. 
 

A ajuda oscilou bastante durante esse período, com muitas descidas e aumentos 

abruptos. Verifica-se, por exemplo, uma forte diminuição da ajuda no ano em 

que eclodiu a guerra (1983), no entanto, sido compensada no ano seguinte. 

Ao longo do tempo predominaram claramente os empréstimos concessionais da 

APD, seguidos dos donativos oficiais. Esse tipo de ajuda tende a oscilar mais, na 

medida em que, como vimos, reage mais ao ambiente político do país receptor 

impondo-lhe condicionalidades. 

A predominância dos empréstimos é mais perceptível no gráfico 9, onde se 

verifica também que 64% corresponderam a empréstimos, 34 % a donativos e 

que o investimento de equidade, os outros fluxos oficiais e outros donativos têm 

pouca ou nenhuma expressão no gráfico. 
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Gráfico 9 - Peso relativo dos vários tipos de APD dada ao Sri Lanka de 1980 a 2002 
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                       Fonte: Elaborado pela autora a partir de OECD (act :2004a), Base de Dados. 

 
Quanto aos sectores a que se destinou a ajuda, destacam-se a energia (19%) e  a 

agricultura, florestas e pescas (16%) e o transporte e armazenamento (14%) 

como indica o gráfico 10268. 

 
Gráfico 10 - Peso relativo dos principais tipos de APD por sector (1980-2002) 
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O gráfico 11 permite-nos visualizar a evolução da ajuda durante a guerra (e nos 3 

anos que a antecederam) por doador (no quadro da OCDE)269. 

                                                 
268 Ver ANEXO 5. 
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Gráfico 11 - APD (Bilateral e Multilateral) dada ao Sri Lanka por doador 
(1980-2002) 
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     Fonte: Elaborado pela autora a partir de OECD (act :2004a), Base de Dados. 

 
O principal doador bilateral foi o Japão (4.264 milhões de USD)270.  A OECD 

(2004b) indica que a APD dada por este país à Ásia corresponde a 74% da sua 

ajuda bilateral, sendo que, entre 2001 e 2002, o Sri Lanka estava incluído na lista 

dos dez países que mais ajuda receberam do Japão271. Seguiram-se-lhe a 

Alemanha (653 milhões USD), a Suécia (516 milhões USD), o Canadá (398 

milhões), a Holanda (389 milhões) e os EUA (356 milhões). 

Ao nível multilateral, verifica-se a primazia do AsDF (Asian Development 

Fund272) com 2.434 milhões de USD273. GOODHAND e ATKINSON (2001:26) 

salientam também o papel do BM que, através da IDA, teve uma enorme 

influência na modelação da política económica governamental. Segundo os 

dados da OCDE, o BM (BIRD e IDA) deu 2.315 milhões de USD ao Sri Lanka, 

dos quais mais de 90% foram provenientes da IDA. 

                                                                                                                                               
269 Ver ANEXO 6. 
270 O Japão tem desenvolvido esforços para mediar diferentes conflitos na Ásia e para recuperar a sua 
influência no cenário mundial.  Segundo Kakuchi (2002), “trata-se de uma tentativa de utilizar o seu 
tradicional papel de doador para obter um lugar estratégico no âmbito político mundial”. O autor cita 
ainda o Professor Hisashi Nakamura, Assessor de Tóquio das conversações de paz do Sri Lanka, segundo 
o qual “o Sri Lanka é como uma prova para a capacidade diplomática do Japão”. 
271 GOODHAND e ATKINSON (2001:26). Os restantes países são a China, a Índia, a 
Tailândia, a Indonésia, as Filipinas, o Vietname, o Bangladesh, o Paquistão e o Brasil. 
272 Fundo para o Desenvolvimento Asiático. 
273 OCDE. 
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O gráfico 12 mostra-nos a evolução no tempo da APD pelos cinco principais 

doadores destacados atrás. 

Gráfico 12 - Evolução da APD (1980-2002) pelos 5 principais doadores (OCDE) do 
Sri Lanka 
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              Fonte: Elaborado pela autora a partir de OECD (act :2004a), Base de Dados. 

O Japão, a IDA e o AsDF são os doadores com maiores picos de ajuda e também 

com mais oscilações, apesar de serem os maiores doadores. Parecem, assim, ter 

reagido mais à evolução da situação no terreno, condicionando a ajuda. Ao longo 

das duas décadas, o Japão aparece sempre como o mais importante doador. 

A evolução da ajuda da Suécia e da Alemanha é bastante semelhante ao longo do 

tempo, apesar de a Alemanha registar alguns picos na década de 80. A Alemanha 

é a única que regista um aumento da APD nos três anos que antecederam a 

guerra, descendo a pique em 1982.  

Apenas o Japão e a IDA, sendo o primeiro de forma mais visível, aumentaram a 

ajuda em 2001, provavelmente devido às perspectivas de paz no país, e apenas o 

Japão e a Alemanha a diminuíram em 2002, face ao retrocesso no processo. 

Em termos de OIs, as Nações Unidas, o Comité Internacional da Cruz Vermelha 

(CICV) e a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho 

(FICV/CV) tiveram um papel igualmente importante, segundo GOODHAND e 

ATKINSON (2001:26). Os autores salientam ainda o papel fundamental das 
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ONGs que trabalharam na Ilha em vários sectores, incluindo o desenvolvimento 

da comunicação, os DH, a resolução do conflito e advocacia política. 

Relativamente aos tipos de ajuda dados ao Sri Lanka, GOODHAND & 

ATKINSON (2001:27) resumem-nos a três tipos: (1) a APD convencional 

dirigida ao Governo, focando o ajustamento estrutural, a liberalização, a reforma 

governamental e o investimento em infra-estruturas; (2) a ajuda humanitária, 

principalmente orientada para o nordeste do país e com o objectivo de combater 

os custos sociais do conflito; (3) a ajuda de doadores bilaterais, que apoiaram 

organizações da sociedade civil em áreas como os DH, a resolução de conflito, 

desenvolvimento de capacidades e reforma judicial. 

Sobre a ajuda, os autores afirmaram, em 2001, que “apesar de os níveis de 

financiamento terem permanecido constantes nos últimos anos, espera-se que 

eles decresçam a médio prazo. A ajuda tende a declinar significativamente 

quando o IDE se torna mais importante e os doadores se retiram, quer porque o 

conflito os impede de alcançar o seu objectivo, quer porque o Sri Lanka deixou 

de ser prioritário, uma vez que alcançou o estatuto de rendimento médio”, 

afirmam GOODHAND & ATKINSON (2001:27).  

Os autores alertam também para o facto da probabilidade da ajuda ter impacto no 

processo de construção de paz e tender a declinar quando essa situação acontece.  

Ainda assim, a curto prazo, “a ajuda é um instrumento político significativo no 

contexto do Sri Lanka e pode ter uma influência importante no sistema de 

incentivos e nas estruturas do conflito”274. 

 
4.2 As estratégias da ajuda internacional 

 
4.2.1 – Os principais tipos de ajuda  
 
Os actores humanitários tiveram dificuldaders em entrar no Sri Lanka 

inicialmente. Segundo o ACCORD (1998:9), o CICV só foi autorizado a entrar 

no país em 1989 depois de uma longa campanha levada a cabo por grupos de 

direitos civis e de uma forte resistência por parte do Governo. Desde então, o 

                                                 
274 GOODHAND & ATKINSON (2001), p.27. 
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Comité pôde prestar ajuda às vítimas da guerra, visitar prisioneiros e promover as 

Convenções de Genebra. Durante os anos da administração do LTTE em Jaffna, 

o CICV manteve contacto com os rebeldes, sendo, por vezes, a única organização 

a fazê-lo. Actuou também como intermediário do Governo e do LTTE entre 1994 

e 1995. 

Quanto a outras ONGs e OIs, o ACCORD (1998:9) indica que estas operaram no 

Sri Lanka, promovendo o desenvolvimento, os DH e outras questões 

democráticas e ambientais. Muitas trabalharam também a nível político e em prol 

da reconciliação ao nível das raízes do conflito. Mantiveram-se no país a 

trabalhar para uma resolução digna do conflito étnico mesmo “apesar de a 

sociedade civil no norte e no leste ter sido seriamente afectada pela guerra, 

migração e por uma hegemonia forçada do LTTE”275. Parecem ter optado por 

uma abordagem maximalista da ajuda, tal como a descrevemos no capítulo III. 

O ACCORD (1998:9) explica ainda que as ONGs actuaram na corda bamba 

entre o Governo e o LTTE, tendo que se manter publicamente cingidas ao seu 

mandato humanitário. Ainda assim, criaram-se dois consórcios: o primeiro juntou 

ONGs no nordeste do país para partilhar informação e coordenar o trabalho nas 

zonas afectadas pela guerra; o segundo, com objectivos similares, dedicou-se a 

todo o Sri Lanka promovendo o lobby humanitário.  

Em 1994, as ONGs terão mesmo sido encorajadas pelo êxito eleitoral da Aliança 

Popular. Nessa altura, as iniciativas da sociedade civil aumentaram rapidamente  

no sul, com numerosas delegações de paz, campanhas de consciencialização e 

workshops sobre a resolução do conflito, etc. Porém, em meados de 1995, o 

movimento pela paz foi desfeito devido ao colapso das conversações entre 

Governo e LTTE. 

Quanto às Nações Unidas, as agências mais activas no Sri Lanka foram o PNUD 

e o ACNUR, de acordo com o ACCORD (1998:10), tendo este último sido 

particularmente eficaz na abertura de centros de ajuda (o maior deles em Madhu, 

na parte ocidental de Vavuniya). O PNUD, por sua vez, geriu um conjunto de 

                                                 
275 ACCORD (1997), p.7. 
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programas no nordeste; apoiou o Governo do Sri Lanka na reabilitação de Jaffna 

e começou as operações de desminagem na Península. 

O envolvimento da ONU na mediação do conflito provocou reacções públicas 

negativas no sul, o que se deverá, segundo o ACCORD (1998:10), à crença de 

que o lobby Tamil estava sob a influência das Nações Unidas. 

Relativamente ao financiamento do desenvolvimento e à cooperação com as 

Instituições de Bretton Woods, o ACCORD (1998:9) afirma que, com a sua 

política comercial relativamente aberta  e com alguma estabilidade económica, o 

Sri Lanka mostrou ser um membro relativamente cooperante com o BM e com o 

FMI. Ainda assim, a eficiente base de impostos, o impressionante 

desenvolvimento económico e o apoio significativo do BAD, do Japão e de 

outros doadores bilaterais, provaram que as finanças nacionais não são 

desproporcionamente influenciadas pelas instituições multilaterais. Enquanto 

essas se mantiveram relativamente desligadas do decorrer da guerra, os doadores 

internacionais impuseram a paz e os DH como condição para a sua ajuda e, no 

final da década de 80, o Grupo de Doadores de Paris alertou o Governo para 

parar com a repressão brutal contra os insurgentes no sul do país. 

GOODHAND & ATKINSON (2001:27) resumem a orientação da ajuda a três 

formas essenciais. A abordagem predominante consistiu em trabalhar “à volta do 

conflito”, na medida em que “o conflito é um factor disruptivo a ser evitado”. 

Nessa perspectiva, os doadores evitavam trabalhar nas áreas afectadas pelo 

conflito e a ajuda ao desenvolvimento foi suspensa no nordeste do país. Se 

existiu ligação entre o conflito e o desenvolvimento, explicam os autores, é 

porque o conflito é visto como o impedimento que pode ser mais facilmente 

removido com abertura de mercado e desregulação. Os principais seguidores 

desta abordagem foram o Japão e o BAD que evitaram o nordeste do Sri Lanka 

até ao final da guerra. Quanto ao BM, começou já a investir no nordeste nos 

últimos anos, embora o seu programa focasse o sul. 

A segunda abordagem é a das agências que trabalhavam no nordeste e que foram 

forçadas a estabelecer uma ligação mais coerente entre os seus programas e o 

conflito. Em resultado disso, adoptaram programas que lhes permitiram trabalhar 
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mais eficazmente na guerra, reduzindo os riscos de conflito e garantindo que a 

ajuda não prejudicasse (a abordagem “Do no harm”). Esta foi a perspectiva 

seguida por ONGs internacionais como a OXFAM e a CARE e pelo ACNUR. 

A terceira e última abordagem referida por GOODHAND e ATKINSON (2001) 

foi a seguida por um pequeno grupo de doadores bilaterais que reconheceram a 

importância da ligação entre conflito e desenvolvimento e cuja ajuda foi 

orientada para o conflito. Países como a Noruega, Canadá, Holanda, Alemanha, 

Suécia, Suíça e Reino Unido priorizaram os DH, o alívio da pobreza, a boa 

governação, a educação e a resolução do conflito. 

OFSTAD (2000:18) faz uma análise interessante acerca das estratégias de ajuda 

internacional aplicadas, focando o período de 1994 a 1999,  após as eleições que 

trouxeram a Aliança Popular e o presidente Chandrika Kumaratunga ao poder. 

Segundo OFSTAD (2000:3-4-5), os doadores internacionais confrontaram-se 

com quatro questões de fundo: (1) até que ponto o programa de ajuda apoiou 

politicamente o governo ou financiou indirectamente o esforço de guerra? (2) 

será que o conteúdo e a orientação do programa de ajuda podia funcionar como 

um desincentivo aos esforços de paz? (3) será que a reabilitação e a reconstrução 

desenvolvidas prematuramente em zonas de conflito podem contribuir para o 

processo de paz? (4) que tipo de medidas de desenvolvimento devem ser 

implementadas nas áreas controladas pelos rebeldes? 

Face a estas questões de fundo, os doadores seguiram quatro estratégias ou 

abordagens diferentes, como distingue OFSTAD (2000). 

A abordagem tradicional, seguida por grandes doadores como o Japão, o BAD e 

o BM até há pouco tempo, consistiu em ignorar a guerra e dar APD como se essa  

não existisse. A única excepção foi evitar todas as zonas de conflito a norte e a 

leste por razões políticas e de segurança. OFSTAD (2000) considera que esta 

abordagem pretendia ser neutra, mas com isso esqueceu a necessidade de um 

desenvolvimento equilibrado e de algumas medidas extraordinárias nas áreas 

afectadas pelo conflito. Nesta perspectiva era considerada amiga dos Governos, 

prestando um apoio indirecto e passivo à estratégia global do Governo. 
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A abordagem dos direitos humanos (DH) era oposta à anterior.  O exemplo foi a 

intervenção do Canadá que decidiu não dar ajuda directa através do Governo, 

mas sim através de ONGs e de instituições, especificamente instituições de DH 

no sector governamental. Esta posição justificou-se pelo facto de o antigo regime 

de Premadasa ter cometido sérios abusos de DH. 

A abordagem compreensiva, seguida pelas agências das Nações Unidas (como 

grupo) e por um número crescente de doadores bilaterais de tamanho médio 

como a Holanda, Alemanha e Reino Unido, consistiu em manter um programa de 

ajuda regular em estreita cooperação com o Governo, com enfoque nos 

deslocados internos e civis afectados pela guerra. Esta abordagem deveria ser 

balançada e abrangente, procurando criar oportunidades para integrar todas as 

partes numa perspectiva de desenvolvimento sustentável e tentando não 

antagonizar nenhuma das partes no conflito. Ainda assim, causou algumas 

reacções negativas em ambas as partes no conflito.  

Por fim, a abordagem pró-activa priorizou a promoção do processo de paz, 

através de um apoio activo aos esforços do Governo para criar um consenso 

nacional face às propostas políticas.  Foi dado um apoio pró-activo a outros 

programas e políticas que foram vistos como uma contribuição positiva para a 

educação,  reforma linguística, DH e organizações para a paz,  reformas judiciais, 

reabilitação e desenvolvimento. No entanto, estes doadores conjugaram o seu 

apoio à promoção da paz com outros programas de redução da pobreza e criação 

de emprego semelhantes à abordagem compreensiva, considerando que estes 

programas eram parte integrante do esforço de promoção de paz. 

  
4.2.2 – A ajuda humanitária VERSUS o desenvolvimento 

 
Colocaram-se algumas questões no que respeita à divisão clássica entre a ajuda 

humanitária e o desenvolvimento nas áreas controladas pelo LTTE. A maioria 

dos doadores bilaterais contribuiu para a ajuda humanitária dos deslocados 

internos e de outras vítimas do conflito, canalizando verbas através  das agências 

das Nações Unidas, do CICV e das grandes ONGs internacionais. Essa ajuda era, 

no entanto, suplementar, afirma OFSTAD (2000:14), já que o Governo dava 
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assistência substancial às vítimas em termos de rações alimentares, abrigos 

temporários em edifícios públicos, serviços básicos de saúde e educação, mesmo 

nas áreas controladas pelo LTTE.  

O problema é que o Governo controlava rigidamente o acesso às zonas do LTTE 

e bania um conjunto de itens que poderiam ter um potencial uso militar, 

designadamente objectos de metal, maquinaria, cimento, baterias, petróleo, etc., 

tornando a implementação de muitos projectos praticamente impossível. 

Alimentos, vestuário e materiais de construção eram normalmente autorizados, 

mas objecto de escrutínio e de limitação em termos de volume. Quanto a 

medicamentos e material médico, eram aceites numa base de quota. 

Apesar das restrições, a ajuda humanitária manteve-se durante muitos anos, sem 

problemas de maior. No entanto, a guerra tornou-se uma “emergência 

prolongada”, pelo que começaram a surgir dúvidas sobre a limitação da ajuda a 

actividades humanitárias básicas ou o seu alargamento a actividades que 

permitissem melhorar as condições de vida das populações276.  

Nas zonas controladas pelo Governo, foram implementados programas de 

reassentamento e de reintegração. Nas áreas controladas pelo LTTE, a maioria 

das ONGs defendia uma abordagem pelo desenvolvimento e actividades de 

pequena escala ou microprojectos, que chegaram a ser apoiados pelo ACNUR.   

Apesar de preocupado com o possível fortalecimento das capacidades do LTTE 

com esse tipo de actividade, o Governo acabou por aceitar a realização de 

projectos de desenvolvimento em pequena escala para as populações civis nessas 

áreas, designadamente distribuição de água, irrigação e agricultura, bem como 

reparação e manutenção de escolas e de centros de saúde. No entanto, segundo 

OFSTAD (2000:15), foram mantidas as sanções militares e alguns bens 

continuaram a ser banidos e algumas actividades a ser restringidas. 

Em relação aos programas de reabilitação, levantaram-se também algumas 

questões. Será prematura a reabilitação em zonas contestadas pelo LTTE ou até 

mesmo sob controlo deste? Ou seja, será que a reabilitação devia ser feita 

                                                 
276 OFSTAD (2000), p.15 
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enquanto a guerra ainda estava em curso ou será que deveria ser usado um 

grande programa de reconstrução  como incentivo para um acordo de paz? 

Esta questão pode ser vista de diversos ângulos. Segundo OFSTAD (2000:11), 

para os doadores tradicionalistas, a principal preocupação é a segurança do seu 

pessoal diplomático e dos investimentos feitos na região. Já os doadores não 

tradicionalistas consideram que se deve aceitar um risco maior se a actividade em 

causa melhorar as condições económicas e sociais das populações. 

A este propósito, surgiram algumas questões. O Governo queria ver rapidamente 

implementado um programa de reabilitação para conquistar a população Tamil 

na áreas que tinham passado para o controlo do Governo, apesar de ciente da 

insegurança local. Apesar de já não controlar essas áreas, o LTTE mantinha nelas 

espiões e informantes que alimentaram o medo das populações.  

Esta influência acontecia também ao nível dos representantes locais do Governo, 

a quem competia aprovar os projectos dos doadores e das agências de ajuda. 

Uma vez que esses representantes estavam frequentemente sob a vigilância e 

ameaça do LTTE, eles não aprovariam os programas que o LTTE desaprovasse. 

Face a este cenário, os doadores tinham que decidir como implementar os seus 

programas de reabilitação, sabendo que não podiam negociar com o LTTE, já 

que este não era uma força legítima, apesar de ser uma força reconhecida, afirma 

OFSTAD (2000:12).  No entanto, sabiam que, quando um projecto era aprovado 

pelas autoridades locais, este tinha aceitação prévia do LTTE, pelo que os 

doadores podiam sentir-se relativamente “seguros”. 

Quanto à posição assumida pelo LTTE, este manifestou-se contra qualquer tipo 

de ajuda internacional após a perda de Jaffna em 1996, argumentando que a 

reabilitação era da responsabilidade do Governo. Por outro lado, os Tigres Tamil 

estavam também interessados em transmitir à comunidade internacional a 

imagem de uma organização responsável, pelo que rapidamente aceitaram essa 

ajuda, incluindo o desenvolvimento de actividades de reabilitação277. 

Nessa altura, as agências humanitárias (ACNUR, CICV e ONGs internacionais 

como a Oxfam, a Care, entre outras) começaram a desenvolver programas de 
                                                 
277 OFSTAD(2000), p.13. 
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reabilitação nas zonas controladas pelo LTTE, com quem mantinham reuniões 

regulares sobre questões operacionais e de segurança.278 As agências das Nações 

Unidas aproveitavam também estas reuniões para informar o LTTE dos seus 

planos de ajuda e para escutar as suas reacções. 

 
4.2.3 – O apoio da ajuda internacional aos esforços de paz  
 
O método de análise de OFSTAD (2000:5) visa estudar como cada uma das 

abordagens (tradicional, dos direitos humanos, compreensiva e pró-activa) deu 

resposta ao quatro problemas indicados no ponto 4.2.1. 

Relativamente ao programa global da ajuda e ao apoio aos esforços de paz do 

governo,  o autor afirma que as agências humanitárias não ajustaram os volumes 

de ajuda para incentivar o Governo a caminhar para o processo de paz entre 1994 

e 1999. Esta é uma condicionalidade clássica da ajuda, que não foi concretizada, 

pois, na verdade, a maioria dos doadores apoiou as políticas do Governo (com 

diferentes ênfases e velocidades de implementação) sem ponderar as razões 

políticas para ajustar a ajuda nesse período279. 

Ainda assim, diz o autor, todos os países doadores expressaram a sua 

preocupação com o continuado conflito armado e com os seus custos humanos e 

económicos. Todos consideravam que a guerra estava a bloquear os esforços de 

desenvolvimento, que o orçamento de defesa era demasiado elevado e que 

deveria ser acelerada a busca de uma solução política.  

Quanto ao Governo, também ele assumia publicamente a sua total concordância 

com estas ideias e responsabilizava o LTTE por forçar à guerra, ao mesmo tempo 

que acusava o principal partido da oposição (o Partido Nacional Unido) de 

frustar as suas tentativas de fazer aprovar no parlamento propostas políticas. 

Os doadores continuaram, assim, a apoiar o Governo, conscientes da difícil tarefa 

deste em encontrar uma solução política confortável para algumas das exigências  

dos Tamil contra os chauvinistas budistas, que, entre 1987 e 1989, tinham já 

causado conflitos violentos no Sul. 

                                                 
278 OFSTAD (2000), p.13. 
279 OFSTAD (2000), p.5. 
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Nessa altura, os doadores tradicionalistas passaram a focar questões como a 

morosa implementação dos projectos, a privatização dos serviços públicos, o 

défice orçamental e a reforma do sector público. 

Os doadores pró-activos (ou compreensivos) demonstravam, por sua vez, 

preocupação com o processo político interno lento e com a integração e igual 

tratamento de todas as comunidades. Defendiam que (1) deviam ser abordadas e 

combatidas as causas do conflito, dinamizando sectores como a educação, as 

reformas na língua e a descentralização com uma base não discriminatória; (2) 

devia ser feita uma aposta forte na melhoria dos DH, através do apoio a 

organizações locais de DH (como fizeram o Canadá e a maioria dos doadores 

bilaterais, à excepção do Japão)280; (3) devia contribuir-se para um 

desenvolvimento económico balançado, por forma a evitar que fosse canalizada 

demasiada ajuda para um dos lados no conflito;  (4) deveria ser definido um 

programa de reabilitação e de reconstrução no pós-guerra281. 

No geral, cada vez mais os doadores, incluindo o BM, manifestaram a sua 

preocupação com a falta de progresso na busca de uma solução política e com 

aquilo que consideravam ser um apoio inadequado ao Governo na promoção da 

reabilitação de Jaffna e do Leste282.  

Apesar de todos esses cuidados, o impacto dos incentivos à paz deve ter sido 

limitado, sustenta OFSTAD (2000:11), uma vez que até mesmo uma modesta 

reorientação da ajuda pode ser considerada um acto político num ambiente de 

conflito interno politizado 

Segundo OFSTAD (2000:6), os doadores apelavam cuidadosamente à 

condicionalidade da ajuda, facto que merece algumas considerações por parte do 

autor. Se é verdade que os doadores apoiavam o Governo na luta contra o LTTE  

e no desenvolvimento de uma estratégia de paz, é igualmente verdade que havia 

uma má lembrança em relação ao Governo anterior, aquando da aplicação das 

sanções de DH283. Além disso, quer o Governo de então, quer os governos 

                                                 
280 OFSTAD (2000), p.9 
281 OFSTAD (2000), pp.8 -9. 
282 OFSTAD (2000), p.6 
283 As observações de OFSTAD remetem para o período de 1994 a 1999. 
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anteriores, tinham reagido fortemente contra a condicionalidade política no 

âmbito do debate da ajuda, pois consideravam que a guerra era um problema 

político interno e argumentavam mesmo que essas tentativas poderiam não ser 

bem sucedidas e até criar o resultado oposto284. 

OFSTAD (2000:7) vai ainda mais longe, dizendo que os críticos consideram que 

a ajuda internacional foi um subsídio implícito às forças de segurança do 

Governo e respectivas actividades militares. Porém, o autor admite que a ajuda é 

sempre um subsídio para o orçamento governamental, na medida em que permite 

que o Governo redireccione os recursos estatais para outros interesses. Ainda 

assim, no Sri Lanka, não há indícios de que o orçamento da defesa tenha sido 

influenciado com a vinda da ajuda internacional, o que se explicará pelo facto de 

a economia do país não estar em crise e ter recursos para financiar a guerra. De 

qualquer forma, sem essa ajuda teriam sido feitos menos investimentos em infra-

estruturas, no bem-estar social e na educação. 

Independentemente das diversas abordagens ou justamente porque elas existem, 

parece ser fundamental a coordenação entre doadores, como afirma UVIN 

(2001:II-23). No caso do Sri Lanka, segundo o autor, verificou-se que existiu 

uma significativa troca de informação e consulta entre estes, principalmente no 

terreno.  

A comunidade internacional deu passos no sentido da boa coordenação e da 

cooperação com o Sri Lanka. Em Abril de 2003, teve lugar nos EUA um 

seminário preparatório da Conferência de Doadores a realizar em Junho, com o 

fim de apoiar o processo de paz  (após o cessar-fogo de Setembro de 2002)285. 

MACAN-MARKAR (2003) indica que a comunidade internacional tinha 

prometido doar 4.5 bilhões de dólares para a reconstrução do país, donativo que 

estava condicionado ao reinício do processo de paz. Porém, o LTTE interrompeu 

esse processo por não ter sido convidado para  o seminário de Abril. 

Em Junho de 2003, realizou-se a Conferência de Doadores de Tóquio sobre a 

Reconstrução e o Desenvolvimento do Sri Lanka, liderada pelo Japão, Noruega e 
                                                 
284 OFSTAD (2000), p.7 
285 Para mais informações, consultar 
www.peaceinsrilanka.org/insidepages/Archive/April/PressStat140403.asp 
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UE (Presidência e Comissão) e onde estiveram reunidos ministros e 

representantes de 51 países e de 22 OIs. De acordo com o estipulado na 

Declaração de Tóquio sobre a Reconstrução e o Desenvolvimento do Sri Lanka, 

os principais objectivos da Conferência foram “dar à comunidade internacional 

uma oportunidade para demonstrar a sua força e o seu empenho global na 

reconstrução e no desenvolvimento do Sri Lanka , bem como encorajar as partes 

a redobrar os seus esforços para progredir no processo de paz”286.  

Segundo MACAN-MARKAR (2003), o LTTE, que boicotou esta Conferência, 

pôde ver “como é grande a pressão internacional para que ponham fim a esta 

luta”. A Declaração de Tóquio refere, por sua vez, que “apesar de apenas uma 

parte no processo de paz estar presente, a comunidade internacional aproveita 

esta oportunidade para mostrar a sua vontade de apoiar o estabelecimento pelas 

partes da estrutura administrativa necessária à reconstrução efectiva e ao 

desenvolvimento do Norte e do Leste”287. 

 
4.3 . A influência da ajuda no conflito 

 
OFSTAD (2000) mostrou essencialmente que a ajuda pode assumir formas muito 

diferentes, consoante as estratégias dos doadores e as opções seguidas em termos 

de uma abordagem mais tradicionalista ou mais pró-activa em cenários de guerra 

civil, sendo que esta última vai mais longe no que respeita a realização de ajuda 

humanitária e até mesmo de reabilitação em áreas controladas pelos rebeldes e no 

que toca à tentativa de manter o equilíbrio geral no país. 

Já UVIN (2001:II-16) explica que, no Sri Lanka, tal como noutros países, os 

doadores começaram a utilizar a APD para promover a reconciliação, quer em 

projectos individuais, quer em projectos conjuntos. Porém, diz, é extremamente 

difícil e lenta a tarefa de criar condições e oportunidades para que a comunidade 

mude as suas atitudes e se integre. Além disso, esse tipo de actividade baseia-se 

numa evidência limitada e em pensamento testado sobre as causas da violência e 

sobre a dinâmica social, pelo que muito trabalho há ainda que ser feito. 

                                                 
286 www.peaceinsrilanka.org/insidepages/Internationalsuppoer/TokyoDonor/PV/T (Tradução nossa) 
287 Tradução nossa. 
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Outra questão importante, referida por MUSCAT (2002:34), prende-se com a 

separação das questões económicas face às  questões políticas domésticas pelos 

doadores. O autor tece uma forte crítica à separação rígida destas duas áreas feita 

pelas agências multilaterais, designadamente pelo BM, que considera 

particularmente visível no caso do Sri Lanka. A título ilustrativo, o relatório de 

uma missão técnica do BM enviada ao Sri Lanka em 1953, reflectia optimismo 

nas relações inter-étnicas no país pouco após a independência e descrevia como 

os diferentes grupos “vivem lado a lado com um grau pouco habitual de 

tolerância mútua”288. Não havia a consciência da existência de diferenças étnicas 

significativas, explica MUSCAT289, pelo que o relatório afirmou que os Tamil 

eram “um povo particularmente trabalhador  e enérgico”, elogio que não foi dado 

aos outros grupos étnicos da ilha. De resto, também o estudo extensivo da 

educação omitiu o problema da sobrerepresentação dos Tamil (em proporção à 

população) na escola, nos empregos e, consequentemente, na sociedade civil. 

UVIN (2001:II-15), por seu turno, sublinha a necessidade dos doadores 

adaptarem o seu projecto à dinâmica do conflito e afirma que se trata de “fazer as 

coisas de forma diferente em vez de fazer coisas diferentes”290 No caso do Sri 

Lanka, o autor dá um exemplo de como os critérios standard do desenvolvimento 

(decisões com base nas necessidades, eficientes, abordagens dirigidas para o 

produto e não para o processo) podem ter sido subordinados aos objectivos da 

construção da paz. É o caso de um projecto que consistiu em dar três mil casas às 

populações, dividindo as mesmas em igual percentagem pelos Tamil, cingaleses 

e muçulmanos. Porém, nem todas as comunidades foram afectadas da mesma 

forma pela violência, ou seja, algumas comunidades tinham mais necessidade de 

uma casa do que outras. Neste caso, afirma UVIN (2001:II-15), o princípio da 

equidade (alocação da ajuda consoante as necessidades) foi subordinado ao 

princípio político da igualdade (alocação aritmética), que se revelou ser injusto. 

Quanto aos resultados dessa ajuda, OFSTAD (2000) considera que “os grandes 

actores internacionais podem influenciar o processo, mas a solução básica e a 
                                                 
288 MUSCAT (2002), p.34 (Tradução nossa). 
289 MUSCAT (2002), p.34 (Tradução nossa). 
290 Tradução nossa. 
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vontade de a encontrar estão dentro do país. Na melhor das hipóteses, os 

doadores podem criar mais incentivos que desincentivos a esse processo”291. 

GOODHAND e ATKINSON (2001:28), por sua vez, afirmam que, apesar da 

ajuda dos doadores não ter alimentado a economia de guerra da mesma forma 

que o fez noutros países292, “programas de ajuda mal concebidos no Sri Lanka 

tenderam a seguir as linhas de fractura do conflito”. Por outras palavras, “foi a 

ajuda ao desenvolvimento concedida pelos doadores que, mais do que a ajuda 

humanitária, exacerbou tensões e o conflito”. Os autores ilustram esta afirmação 

com o exemplo do apoio aos programas governamentais para a educação que 

ajudou a criar um sistema educativo que reforçou as diferenças étnicas e 

linguísticas. A própria separação espacial e institucional da APD dada ao Sul e 

ao Norte também alimentou a dinâmica negativa do conflito, acentuando 

desequilíbrios regionais, dizem os autores. O mesmo se passou devido ao apoio 

dos doadores à liberalização económica e ao esbatimento do papel do Estado.  

 
5.   Resumo e Conclusões 
 
A guerra civil no Sri Lanka teve consequências graves em várias esferas da 

sociedade, provocando muitas mortes, deslocações e danos de carácter 

económico e social. 

A guerra terá sido impulsionada por um complexo leque de causas que vão desde 

a composição étnica da sociedade (diversidade étnica, mas limitada) ao agravo 

político, provocado pelos programas de liberalização político-económicos do 

FMI e do BM que terão exacerbado as hostilidades interétnicas e pelo 

financiamento do LTTE pela diáspora. 

Os antagonismos entre o Governo e o LTTE alimentaram o conflito. O Governo  

queria deter e ostracizar o LTTE e abrir caminho às suas acções de reabilitação 

económica e de reconstrução pós-guerra, evitando inicialmente a publicidade 

internacional e a entrada da ajuda do país. O LTTE, por sua vez, queria 

estabelecer um Estado independente para a comunidade Tamil no norte e no leste 

                                                 
291 OFSTAD (2000). Ver conclusão do seu artigo (Working Paper). 
292 Os autores referem-se especificamente ao Afeganistão nos anos 80 e à Libéria nos anos 90. 



  

 177 

do país, o que implicava a limpeza étnica na região e a eliminação dos inimigos 

políticos, e conseguir, ao mesmo tempo, o reconhecimento internacional. 

Ao longo deste capítulo, analisámos as estratégias utilizadas por cada uma das 

partes para alcançar os objectivos preconizados. Se o LTTE optou por uma 

estratégia de controlo militar em determinados territórios, com o financiamento 

da diáspora, o Governo terá desenvolvido esforços para negociar possíveis 

soluções com a mediação da Noruega, depois de tentada a via militar. 

No decurso da guerra tanto o Governo como o LTTE cometeram sérias violações 

dos DH, embora se tenham registado melhorias na actuação do primeiro desde a 

segunda metade dos anos 90. 

Esta guerra teve alguma intervenção da Índia e dos EUA e ainda naturalmente da 

ajuda internacional de que se destaca um conjunto de doadores, designadamente  

o Japão, o AsDF, a IDA, a Alemanha, a Suécia, entre outros. Foi um instrumento 

político importante no Sri Lanka usado nomeadamente  pelo Governo do país.  

Vimos também os diversos tipos de ajuda dada pelas OIs, ONGs e doadores 

internacionais. O CICV só pôde entrar no país seis anos depois do início da 

guerra, mas, desde essa altura, quer a Cruz Vermelha, quer as Nações Unidas e as 

ONGs, empenharam-se em ajudar as vítimas da guerra e foram mais além numa 

tentativa de resolver o conflito e construir a paz, assumindo uma abordagem 

maximalista da ajuda. Quanto a questões de financiamento do desenvolvimento 

económico, vimos como a relativa abertura económica do Sri Lanka a obtenção 

de fundos do FMI e do BM, que não terão imposto fortes condicionalismos a essa 

ajuda, contrariamente ao que aconteceu com os doadores bilaterais. 

Os doadores lidaram de três formas diferentes com o conflito: uns trabalharam à 

volta dele, evitando-o; outros estabeleceram uma ligação coerente entre os seus 

programas e o conflito, garantindo que a ajuda não o prejudicava; outros ainda 

centraram-se na questão do desenvolvimento, priorizando questões como direitos 

humanos e redução da pobreza. 

Esta última posição conduziu-nos ao debate sobre a divisão clássica entre ajuda 

humanitária e desenvolvimento, que motivou questões sobre o transporte de 

ajuda humanitária para as zonas controladas pelo LTTE e também sobre a 



  

 178 

necessidade de implementação de programas de reabilitação nessas mesmas 

zonas, à medida que a guerra se foi tornando uma “emergência prolongada”. 

Revimos as interrogações que se colocam sobre a  alegada prematuridade da 

reabilitação em cenários de guerra, questão em relação à qual as opiniões se 

dividem. Se os doadores tradicionalistas temem o risco do investimento, os não-  

-tradicionalistas aceitam esse risco em nome da melhoria das condições 

económicas e sociais.  

Na segunda metade dos anos 90, predominou um conjunto de questões de fundo 

(a influência da ajuda no conflito e nos esforços de paz; o contributo da 

reabilitação e de reconstrução numa fase prematura para o processo de paz; as a 

adequação das medidas de desenvolvimento a aplicar) que orientou as 

abordagens dos doadores. Se a abordagem tradicional insistiu em ignorar a 

existência da guerra, a abordagem dos DH preferiu apoiar ONGs e instituições 

dessa área, evitando a ajuda directa ao Governo. A abordagem compreensiva, por 

sua vez, manteve um programa de ajuda regular em coordenação com o Governo 

e com enfoque nas principais vítimas da guerra. A abordagem pró-activa 

priorizou a promoção da paz, através do apoio e reforço das políticas 

governamentais em áreas como a educação, reformas, DH, redução da pobreza.  

Por fim, analisámos a forma como cada um destes tipos de abordagem actuou de 

modo diferente face aos problemas emergentes nesta guerra, nomeadamente ao 

nível do ajustamento dos volumes de ajuda para incentivar o processo de paz, ao 

nível das posições manifestadas pelos doadores sobre a guerra e também ao nível 

do seu apoio oficial ao governo do Sri Lanka. Foram ainda analisadas questões 

como a lenta implementação dos projectos, a privatização dos serviços públicos, 

o défice orçamental e a reforma do sector público; o ritmo do processo político 

interno; a integração e o igual tratamento de todas as comunidades e a 

condicionalidade da ajuda. 

Podemos concluir que os doadores continuaram a apoiar o Governo, apesar de 

alguns manifestarem a sua impaciência face à lentidão do processo de paz. 

A principal ilação que se retira deste capítulo é que a ajuda pode assumir muitas 

formas diferentes, consoante o tipo de política e abordagem dos doadores, e que 
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esta pode influenciar o processo de guerra e construção da paz, embora a chave 

do problema esteja no interior do país. 

Saliente-se, no entanto, que é fundamental não separar questões económicas de 

questões políticas internas e tentar perceber o conflito de forma global e 

enquadrado no seu contexto histórico. Deu-se especial atenção às questões 

étnicas e às sensibilidades das diversas partes no conflito. Quando isso não 

aconteceu, a ajuda foi vista como o apoio a um dos lados do conflito, 

exacerbando tensões e agudizando o conflito. 

Em Dezembro de 2004, o Sri Lanka foi atingido pelo sismo e tsunami que 

provocou no Sudeste Asiático uma das maiores catástrofes humanas de que há 

memória. No Sri Lanka, morreram mais de 30.500 pessoas e várias centenas 

continuam ainda desaparecidas293. 

Mais do que nunca, este país precisa da ajuda internacional. Talvez os erros do 

passado possam agora ser uma lição para o futuro. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
293 Dados de 8 de Janeiro de 2005. 
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V CAPÍTULO  
 

ESTUDO DE CASO NO CONTINENTE AFRICANO: 
A GUERRA CIVIL EM ANGOLA  

 
À semelhança do capítulo anterior, o objectivo deste é testar as ideias debatidas 

ao longo da dissertação, através do estudo da ajuda internacional dirigida a 

Angola durante a guerra civil. 

Começamos por fazer uma breve caracterização do país e uma resenha histórica 

do mesmo, com o objectivo de enquadrar o conflito no respectivo contexto. 

Seguidamente, abordamos algumas especificidades da guerra civil que nos 

ajudarão a compreender o contexto da guerra, designadamente o tipo de relações 

mantidas entre o Governo (MPLA) e a UNITA, as possíveis causas da guerra e a 

influência exercida por outros factores externos, destacando-se o papel das 

grandes potências mundiais (EUA e URSS) e regionais (África do Sul), bem 

como de outros actores influentes (Cuba, Ex-Zaire, petrolíferas internacionais). 

Fazemos depois uma caracterização global da ajuda, traçamos as principais 

estratégias seguidas e revemos algumas posições sobre a influência da APD com 

o objectivo de criar uma base de reflexão sobre o possível impacto da ajuda no 

desenrolar do conflito.  

 
1. Caracterização do país294 
 
A República de Angola localiza-se no sudoeste africano da região austral e faz 

fronteira com a República Popular do Congo, República Democrática da Congo 

(RDC), Zâmbia, Namíbia e com o Oceano Atlântico. Ao país pertence também o 

enclave de Cabinda, situado a norte. 

O país tem uma superfície total de 1,246,700 km², dos quais 2% têm cultivos 

anuais, 23% são pradarias e pastos, 43% são bosques e montes baixos e 32% têm 

outro tipo de fim. 

Uma longa meseta estende-se até ao litoral. A  faixa costeira do país tem 1.600 

Km.             
                                                 
294 Pesquisa sobre Angola efectuada em www.guiadelmundo.com/países/angola/introduccion.html; IMF 
(2003); UNDP (2002). 
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                 Ilustração 2 – Mapa de Angola 

 
 
               Fonte: http://go.hrw.com/atlas/span_htm/angola.htm 

O clima é semi-árido no sul e ao largo da costa de Luanda. Já o norte tem 

invernos frescos. A estação seca é de Maio a Outubro e a estação chuvosa de 

Novembro a Abril.  

Angola tem actualmente cerca de 13 milhões de habitantes, dos quais três 

milhões residem em Luanda. 

Em termos de religião, cerca de 53% é cristã (38% católicos romanos e 15% 

protestantes), sendo que a restante população (47%) pratica cultos autóctones. 

No que concerne a divisões étnicas, 37% são Umbundus, 25% Kimbundus, 13% 

Bakongo, 2% mestiços (de origem europeia e nativo africano), 1% europeus e 

22% pertencem a outras etnias.  

Os principais idiomas são o português e diversos dialectos do ramo bantú. 

Angola conquistou a independência a 11 de Novembro de 1975, adoptando, 

então, um sistema político de partido único. Em 1991, foi alterada a Constituição 

do país, o que permitiu pôr fim ao sistema monopartidário e ao sistema de 

economia central e planificada. 

Em Setembro de 1992, realizaram-se as primeiras eleições livres legislativas e 

presidenciais. O Presidente José Eduardo dos Santos, no poder desde 20 de 

Setembro de 1979, obteve 49,6% dos votos, o que implicaria a realização de uma 
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segunda volta (contra Jonas Savimbi). Porém, esta segunda volta nunca se 

realizou, tendo sido suspensa devido ao reacender da guerra civil. 

Apesar da abundância de recursos naturais, 70% da população angolana vive na 

pobreza e o rendimento per capita era de 340 USD em 1997295. O seu IDH era 

0.403 em 2000296. 

A agricultura, que assegura quase na totalidade a alimentação de subsistência 

para cerca de 80 a 90% da população rural, representava 8% do PIB em 2001 

contra 20% em 1990 (IMF,2003:3-4).  

A base da economia angolana é o petróleo que contribui em cerca de 50% do 

PIB, 90% das exportações e 80% das receitas do orçamento de Estado297. 

Existem outros recursos minerais como os diamantes, o minério de ferro, o 

fosfato, o cobre, o feldspato, o ouro e o urânio, embora só os diamantes sejam 

explorados e exportados. 

O petróleo foi descoberto pela primeira vez onshore na bacia do Kwanza em 

1955, tendo a sua produção começado nesse mesmo ano e sendo alargada à costa 

de Cabinda em 1968. Em 1973, antes da independência, este recurso natural 

substituiu mesmo o café, tornando-se o maior bem de exportação do país. Hoje, 

Angola é o segundo maior exportador de petróleo da África Subsariana298. 

Quanto aos diamantes, estão concentrados na zona noroeste do país, 

designadamente nas áreas da Lunda Sul, Lunda Norte e, no centro, no Bié e 

Malanje, junto a lençóis de água, antigos cursos de água e vales. Angola é o 

quarto maior produtor mundial e tem potencial para pertencer ao grupo dos 

maiores fornecedores de diamantes do mundo, que produzem mais de 10 milhões 

de quilates por ano299.  

Relativamente às exportações, estas movimentam actualmente cerca de 10 mil 

milhões de USD, sendo os principais bens de exportação o petróleo (90%), os 

                                                 
295 ANDERSEN (2003), p.13. 
296 UNDP (2002), p. 152. A título comparativo, e tal como já tinha sido referido no caso do Sri Lanka, o 
IDH dos países em desenvolvimento era 0.654 em 2002 e o dos países subdesenvolvidos é 0.445, 
enquanto que o dos países da OCDE é 0.905. 
297 IMF (2003). 
298 ANDERSEN (2003), pp. 8-12.  
299 ANDERSEN (2003), p. 10. 
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diamantes e algum café. Os principais destinos são os EUA, Portugal, Brasil, 

França e Espanha. 

A dívida externa do país era de 9.9 mil milhões de USD (IMF, 2003:31). 

 
2. Breve história do país300 
 
Remontando ao século XV e à descoberta da desembocadura do rio Congo em 

1482 por Diogo Cão, foi a partir de então que se deu início à presença portuguesa 

em terras angolanas301.  

No entanto, muito antes da chegada dos portugueses, as comunidades de língua 

bantú tinham estabelecido uma economia agrária em quase todo o território e 

absorvido as populações de língua khoisan nele espalhadas. Além da pastorícia, 

desenvolveram ainda economias de troca, tendo-se tornado a povoação de 

M’banza Kongo num dos centos mercados mais bem sucedidos. A leste, a 

ideologia política dos povos lunda concebia já a formação de um Estado e, no 

sul, nasceram reinos mais tardios nas terras altas das populações ovimbundu302. 

Em 1951, Angola  obteve a categoria de Província do Ultramar, delegando-se-lhe 

uma administração e recursos próprios.  

Na década de 50, começaram a emergir movimentos nacionalistas dos quais se 

destacou, em 1958, o MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola). A 

luta política contra a força colonial portuguesa foi-se intensificando e mais fusões 

políticas apareceram, nomeadamente o UPA/FNLA (União dos Povos de 

Angola/Frente Nacional de Libertação de Angola) e a UNITA (União Nacional 

para a Independência de Angola). Todos eles competiam pela legitimidade 

doméstica e pelo reconhecimento internacional, apresentando reivindicações 

mutuamente exclusivistas de representar toda a nação303. 

                                                 
300  A “breve história do país” tem maioritariamente como fontes os sites: 
www.terra.com.br/noticias/mundo/angola/angola.htm, 
www.hrw.org/portuguese/reports/angola0803/3.htm, 
www.guiadelmundo.com/paises/angola/historia.html, www.worldstatesmen.org/Angola.html 
301 Ver www.guiadelmundo.com/paises/angola/historia.html. 
302 MEIJER & BIRMINGHAM (2004), pp.1.2. 
303 MEIJER (2004), p.2. Já MEIJER & BIRMINGHAM (2004:3) explicam que o MPLA tinha o seu 
território natural entre o povo mbundu da região em torno de Luanda, mas incluía muitos grupos nos 
centros urbanos, entre os quais os que descendiam das antigas famílias assimiladas de angolanos negros e 
outros que descendiam da misceginação racial da colonização moderna. A FNLA representava as 
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Após quase década e meia de luta armada, iniciada em 1961 e que só terminou 

em 1974, Portugal negociou a independência da ex-colónia através do Acordo de 

Alvor em 1975. 

A 11 de Novembro de 1975, Agostinho Neto, Presidente do MPLA, proclamou a 

independência do país e a sua constituição como “República Popular de Angola”. 

O novo Governo foi reconhecido pelos outros Estados africanos, mas não foi 

aceite pelas restantes organizações independentistas.  No mesmo dia, a UNITA 

proclamou a independência na capital da Província do Huambo, cidade do 

Huambo.  

Portugal só viria a reconhecer o Governo do MPLA meses mais tarde, em 

Fevereiro de 1976, depois de 80 países já o terem feito e quando Angola já estava 

totalmente controlada pelo MPLA. 

Começava, então, a guerra civil angolana, que durou mais de 25 anos304, isto é, 

até Fevereiro de 2002, altura em que o líder da UNITA foi morto e esta aceitou 

negociar um Acordo de Paz  (Abril de 2002). 

Esta guerra rapidamente se internacionalizou devido aos apoios prestados ao 

MPLA por Cuba e pela União Soviética, e à FNLA e à UNITA,  pelo Ex-Zaire, 

pela África do Sul, pela China e pelos EUA. 

Em 1977, Nito Alves, um destacado dirigente do MPLA, tentou derrubar o 

regime de Agostinho Neto através de um golpe de Estado que fracassou, apesar 

de terem sido mortos vários dirigentes do MPLA. Em seguida, Angola viveu uma 

época de verdadeira “caça às bruxas”, perseguindo-se, prendendo-se e 

assassinando-se milhares de pessoas acusadas de pertencerem à fracção do 

MPLA criada por Nito Alves305. 

Em Dezembro desse mesmo ano, o MPLA constituiu-se como partido e adoptou 

o marxismo-leninismo como base da sua orientação ideológica, transformando-se 

em MPLA /PT (Partido do Trabalho). Esta transformação do MPLA enfureceu os 

EUA que continuavam renitentes em reconhecer o Governo angolano e que, por 
                                                                                                                                               
aspirações da elite do norte centrada da cidade belga de Kinshasa, mas com laços culturais com o antigo 
reino do Congo. Por fim, a UNITA transformou-se na expressão de uma terceira tradição política que 
representava as aspirações económicas dos ovimbundu e dos seus líderes comerciais no planalto do sul. 
304 Sobre este assunto, ver http://africa.sapo.pt/1A2/227476.html. 
305 Sobre este assunto, ver http://africa.sapo.pt/1A2/227476.html. 
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isso, vieram reforçar o seu apoio à UNITA, através da revogação pela 

Administração Reagan da “Emenda Clark”, que impedia esse apoio aberto e 

oficial dos Estados Unidos. 

Dois anos depois, em 1979, após a morte de Agostinho Neto,  José Eduardo dos 

Santos foi nomeado pelo Bureau Político do MPLA/PT seu presidente e do país. 

A 16 de Fevereiro de 1984,  Luanda e Pretória chegaram a acordo, através da 

assinatura dos «Compromissos de Lusaka», que determinavam a retirada da 

África do Sul das áreas do território angolano que invadira e ocupara 

militarmente, e estipulavam a aplicação, até 31 de Março, da Resolução 435 do 

Conselho de Segurança. Porém, a África do Sul não honrou o seu compromisso.  

Na sua esteira, em 1989, instalou-se uma Missão de Verificação das Nações 

Unidas no país – a UNAVEM I306.  

Face às consequências dramáticas de uma guerra ininterrupta, iniciaram-se, 

simultaneamente, em Londres, conversações quadripartidas entre Angola, Cuba, 

África do Sul e EUA, que culminaram na assinatura de um acordo tripartido 

entre Angola, Cuba e a África do Sul em 22 de Dezembro de 1988 e na 

assinatura dos Acordos de Nova Iorque entre Angola e Cuba, os quais previam a 

retirada das tropas cubanas para o país. 

O ano de 1989 ficou marcado pelo primeiro frente-a-frente entre o Presidente 

angolano e o líder da UNITA, sob a mediação de Mobutu, que, apesar de ter sido 

considerado um fracasso, marcou o início das negociações directas entre o 

MPLA e a UNITA com vista à reconciliação nacional. 

Um ano depois, as delegações da UNITA e do MPLA reuniram-se em Portugal e 

aceitaram calendarizar acções e encontros futuros para construir a paz. A essa 

reunião seguiram-se outras rondas que culminaram na assinatura dos Acordos de 

Paz de Bicesse (Estoril) em 1991, com o objectivo de viabilizar a realização de 

eleições livres no país com a instauração de um sistema multipartidário. 

Na sequência desses acordos, estabeleceu-se uma segunda Missão de Verificação 

para Angola – a UNAVEM II que teve como objectivos observar  e verificar o 

processo de desarmamento; apoiar a criação de um novo exército nacional único, 
                                                 
306 Esta questão é detalhada mais adiante, no subponto relativo à influência das Nações Unidas. 
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supervisionar a desminagem, prover auxílio humanitário e facilitar a extensão da 

autoridade do Estado a todo o território307. 

Seguindo os ventos de mudança que ocorriam em todo o mundo, sobretudo nos 

países de leste até então satélites da URSS, e de olhos postos na preparação das 

primeiras eleições democráticas, o MPLA/PT optou pela abertura económica, 

com a adopção de instrumentos que permitiam a entrada de capitais estrangeiros, 

nomeadamente a aprovação da lei de investimentos estrangeiros, e dando início à 

negociação com o FMI.  

O novo sistema político e económico viria a ser estabelecido pela Lei 

Constitucional de Abril de 1991: fim do regime de partido único e do sistema 

económico de direcção centralizada e implantação do multipartidarismo e de um 

sistema económico de economia de mercado308.  

As eleições ocorreram um ano depois, em Setembro de 1992, sob a supervisão da 

ONU, saindo vencedor o MPLA. A UNITA contestou os resultados, acusou o 

Governo de fraude eleitoral e reiniciou a guerra no país, a qual duraria até 2002, 

com uma breve interrupção em 1994 na sequência dos Acordos de Paz de 

Lusaka309, que consistiram num aprofundamento do Acordo de Bicesse, com 

maior rigor e controlo nas medidas de calendarização do cessar-fogo, da 

reconciliação nacional e formação das Forças Armadas, a par da aceitação dos 

resultados eleitorais pela UNITA. A ausência de Jonas Savimbi na assinatura dos 

acordos indiciava, porém, algumas dificuldades com as quais o seu cumprimento 

iria confrontar-se. 

Foi também nesse ano de 1994 que os EUA reconheceram o Governo de José 

Eduardo dos Santos. 

Já em 1995 e depois de os Acordos de Lusaka terem sido negociados e 

facilitados pela ONU (ao contrário do que tinha acontecido nos Acordos de 

Bicesse), estabeleceu-se a UNAVEM III. 

Na sequência do estipulado nos Acordos de Lusaka, foi aprovado em 1997 o 

Governo de Unidade e Reconciliação Nacional (GURN), onde os deputados da 
                                                 
307 PAULO (2004), pp.1-2.  
308 (FERREIRA, 1999), p.309. 
309 O Protocolo de Lusaka foi assinado a 20 de Novembro de 1994. 
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UNITA eleitos em 1992 tomaram posse. Esse primeiro Governo integrou quatro 

ministros e sete vice-ministros da UNITA.  Nesse mesmo ano, a ONU aplicou 

sanções contra a UNITA por não respeitar os acordos de paz, que incidiram  no 

encerramento das suas delegações externas e na limitação de movimentos dos 

seus dirigentes. 

O ano de 1998 ficou marcado pelo reinício da guerra em grande escala. Face a 

esta situação, o MPLA afirmou não estarem reunidas as condições necessárias 

para a realização de eleições gerais em 2001, como exigia a oposição civil. 

Também nesse ano e face ao expirar do mandato da UNAVEM III, foi criada a 

Missão de Observação das Nações Unidas em Angola (MONUA)310, cujos 

esforços foram minados com a rápida deterioração da situação militar no país. 

Segundo MATOS (2002:91), a fase final da guerra foi marcada por uma 

crescente divisão de opiniões nos meios políticos e militares quanto à melhor 

forma de pôr fim ao conflito. Os defensores de uma oposição forte e estruturada 

que fizesse face a um Governo forte e empreendedor consideravam que a UNITA 

estava derrotada e que o Governo deveria convidá-la a estabelecer a paz. Uma 

outra corrente defendia que a guerra deveria ser levada até ao fim, ambicionando 

mesmo o aniquilamento total da UNITA, que não parecia capaz de se transformar 

numa oposição forte e democrática. 

Finalmente, em Fevereiro de 2002 e após quase três décadas de guerra, de 

milhares de mortes e deslocações em massa, Jonas Savimbi foi morto. Dois 

meses depois, no dia 4 de Abril, a UNITA e o Governo assinaram um cessar-

fogo (Memorando de Entendimento de Luena), pondo fim ao sangrento conflito 

angolano e dando início a uma nova era. 

Já em Agosto de 2002 foi estabelecida a Missão das Nações Unidas em Angola  

(MNUA) com o objectivo de presidir à Comissão Militar Conjunta reinstalada, 

fornecer 30 observadores militares para monitorizar as áreas de aquartelamento e 

coordenar os esforços humanitários das várias agências da ONU311.  

                                                 
310 Segundo PAULO (2004), p. 7. 
311 PAULO (2004), p. 7.  
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A situação militar em Angola influenciou bastante a economia do país, na 

medida em que as repercussões das acções militares que incidiram sobre alvos 

económicos ou criaram dificuldades para a manutenção da actividade de alguns 

sectores económicos como a agricultura e transportes, tendo sido particularmente 

visíveis ao nível macroeconómico através do Orçamento Geral do Estado (OGE), 

do PIB e da dívida externa312. 

Terminados quase 30 anos de guerra civil, as infra-estruturas de Angola ficaram 

em ruínas: centros de saúde, hospitais e escolas foram destruídos. O mesmo 

aconteceu às pontes, a um grande número de barragens e estradas, resultado de 

uma estratégia de destruição pela UNITA de infra-estruturas e da produção nas 

zonas sob controlo governamental313.  A agravar esse cenário está a existência de 

milhões de minas terrestres que continuam espalhadas pelo interior do país, 

apesar dos avanços das equipas de desminagem. 

O fim do conflito trouxe também inúmeros desafios ao país, nomeadamente o 

retorno e a reintegração de milhões de deslocados internos, de refugiados nos 

países vizinhos e dos ex-combatentes deslocados durante a guerra314. Os números 

indicam que, em 2003, mais de dois milhões de deslocados internos e cerca de 

25% dos refugiados externos já tinham retornado às suas terras de origem, sendo 

que, no final do semestre de 2004, o Governo deu por acabada a operação de 

reintegração dos deslocados internos e o fim dos campos de combatentes, 

restando ainda um número considerável de deslocados em países vizinhos. 

Infelizmente, estes movimentos de retorno têm causado centenas de mortos e 

feridos, principalmente devido ao elevado número de minas terrestres espalhadas 

pelo país, estando muito dependentes da ajuda humanitária, principalmente 

mulheres, crianças e outros grupos mais vulneráveis. 

Segundo a Human Rights Watch315, os refugiados angolanos, cuja maioria se 

exilou na RCD e na Zâmbia, retornaram espontaneamente a Angola, apesar dos 

                                                 
312 FERREIRA (1999), pp.246-247. 
313 ARMIÑO (1997), p.21. 
314 Sobre este assunto, ver www.hrw.org/portuguese/reports/angola0803/3.htm 
315 Sobre este assunto, ver .hrw.org/portuguese/reports/angola0803/3.htm. As informações relatadas têm 
por base um relatório da HRW, resultante de uma pesquisa da Organização que decorreu entre Março e 
Abril de 2003. A metodologia utilizada consistiu na entrevista a mais de 50 deslocados internos, 
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seus recursos limitados e do risco de extorsão nas fronteiras do país e noutros 

pontos de controlo. Durante o percurso de regresso, vários refugiados afogaram-

se ao tentar atravessar rios e, nas áreas de fronteira mulheres e crianças foram 

vítimas de estupro e de outras formas de abuso sexual. 

 
3. Especificidades da guerra civil 
 
3.1   As causas da guerra civil 

 
É usual apontar-se como a maior causa da guerra civil em Angola a existência de 

recursos naturais valiosos. Segundo dados de 1995, Angola é o vigésimo país 

mais dependente de recursos minerais (não petrolíferos), com uma dependência 

de 3.6 (rácio das exportações de minerais não petrolíferos face ao PIB)316. 

Quanto aos países dependentes do petróleo, Angola é o primeiro da lista com 

uma dependência de 68.5 (rácio das exportações de petróleo, gás ou carvão face 

ao PIB)317. 

Como notam certos autores, uma das formas de fazer e manter a guerra num dado 

país é a riqueza que o movimento da guerrilha detém (líder da guerrilha). Para 

COLLIER et al. (2003:73), essa foi a situação prevalecente em Angola, na 

medida em que Jonas Savimbi tinha meios financeiros para apoiar o movimento 

rebelde318. Ainda segundo COLLIER et al. (2003:141-142), no início da década 

de 90, a UNITA tinha já obtido receitas provenientes essencialmente da 

exploração de diamantes avaliada em cerca de 4 mil milhões de USD.  

MEIJER (2004:3) explica que essa situação foi exacerbada pela emergência de 

uma elite corrupta e enriquecida, após a abertura “democrática” do início da 

                                                                                                                                               
refugiados e ex-combatentes em centros de trânsito e nos campos de Bengo, Bengo II e Kituma, na 
província do Uíge e Cazombo, na província do Moxico. Os pesquisadores realizaram também 21 
entrevistas com agências da ONU e ONGs todas relacionadas ao tema, inclusive o ACNUR, a OCHA, a 
UNICEF, o PAM, OXFAM-GB, GOAL, African Humanitarian Aid (AHA), Médecins sans Frontières 
(MSF-Espanha e MSF-Bélgica), Jesuit Refugee Service (JRS), Lutheran World Federation (LWF), o 
FMI, o BM, Trócaire, Liga da Mulher Angolana. LIMA, Mulheres, Paz e Desenvolvimento e a 
Associação Justiça, Paz e Democracia. Os pesquisadores também entrevistaram autoridades angolanas da 
administração nacional e autoridades angolanas em três províncias. Neste relatório, quando necessário, os 
nomes dos entrevistados foram mantidos em sigilo ou modificados para sua própria proteção. 
316 ROSS (2002), p.32. O primeiro país mais dependente é o Botswana com 35.1. 
317 ROSS (2002), p. 33. Numa lista de vintes países, o vigésimo país é o Butão com uma dependência de 
6.8. 
318 A este propósito, ver COLLIER et al., p.73. 
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década de 90, com fortes interesses que dificilmente seriam desmantelados. De 

salientar que, segundo o autor, apesar de os recursos terem permitido sustentar os 

esforços de guerra, “isso não significa necessariamente que tenham sido a fonte 

ou o motivo do conflito”319. 

ROSS (2002:2-5), por seu turno, explica que a dependência dos recursos naturais 

promove a guerra civil de quatro formas: (1) prejudicando a performance 

económica do país, na medida em que reduz o crescimento e aumenta a pobreza; 

(2) tornando o Governo mais fraco, corrupto e menos responsável; (3) dando às 

populações dessas regiões um incentivo para formar um estado independente; (4) 

financiando os movimentos rebeldes. No caso de Angola, o petróleo foi a fonte 

do Governo para financiar a guerra, enquanto os diamantes financiaram a acção 

da UNITA320.  

Porém, a influência dos recursos naturais em Angola não terá sido sempre linear. 

Segundo ROSS (2002:20), durante a Guerra Fria e o Apartheid na África do Sul, 

a UNITA foi apoiada e financiada pelos EUA e pela África do Sul. Só com o fim 

da Guerra Fria, os rebeldes angolanos perderam os financiadores externos e 

passaram a depender muito mais fortemente dos lucros dos diamantes. 

Segundo o WORLD BANK (2003b:4), a UNITA tinha já perdido força antes da 

morte de Savimbi, não apenas devido à perda de território, mas também devido à 

campanha internacional promovida contra o contrabando dos diamantes. Até 

então, foi o valor relativo dos recursos controlados que manteve a força das 

partes opostas após o fim do apoio de financiadores externos, indica o WORLD 

BANK (2003b:4). 

O processo Kimberley tratou-se de uma iniciativa privada das grandes 

companhias do sector dos diamantes, que teve como objectivo estabelecer 

regulamentação económica sobre o  comércio de diamantes e criar um sistema de 

certificação de diamantes em bruto321. Os participantes no processo acordaram 

em estabelecer medidas de controlo interno para evitar o conflito na importação e 
                                                 
319 Tradução nossa. 
320 ANDERSEN (2003), p.7. 
321 COLLIER, Paul et al.  (2003), p.143. Esta iniciativa começou formalmente em Novembro de 2002. O 
sistema de certificação internacional de diamantes em bruto criado baseou-se em standards acordados 
internacionalmente para os certificados de origem e para sistemas de certificação nacional. 
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na exportação de diamantes nos respectivos países, bem como implementar ou 

reforçar a certificação e de penalizar os transgressores. Em Angola, esta medida 

conseguiu diminuir a obtenção de financiamento por parte dos rebeldes. 

No encontro de Otava, em Março de 2002, os participantes tinham-se mostrado 

confiantes no respeito pelo prazo de implementação das medidas acordadas. 

Porém, logo após a aprovação da Resolução do Conselho de Segurança das 

Nações Unidas sobre o processo Kimberley, os Estados-membros da UE 

admitiram não conseguir cumprir o compromisso até Fevereiro de 2003. Ainda 

assim, segundo COLLIER et al .(2003:175), essa medida ajudou a alcançar a paz 

em Angola e noutros países em situação semelhante. 

O desejo de secessão de Estado pelos rebeldes é a outra principal razão da guerra. 

CARVALHO (2002:160) explica que “o desejo de Jonas Savimbi era o poder 

político absoluto, não olhando a meios para o alcançar”. Assim, prossegue o 

autor, “gorada que foi a hipótese de alcance legítimo do Poder, o recurso foi a 

opção armada, que (tal como se sabe) não era defendida por todos quantos 

integravam a direcção da UNITA”. 

Quanto aos argumentos utilizados pelos rebeldes, Savimbi afirmou, nas suas 

últimas declarações públicas, que uma das razões da luta da UNITA era a 

“conquista da cidadania para todos os angolanos”, como indica PACHECO 

(2002:43). A este propósito, o autor admite que “embora nunca tivesse 

concordado com as suas opções políticas e, sobretudo, com os métodos que 

utilizou para as concretizar, devo reconhecer que a preocupação com a cidadania 

faz todo o sentido quando se analisam as causas do conflito e se questiona o 

futuro dos angolanos”322. 

Mas existem outras causas que explicam a guerra. CACETE (2002:167) parece 

convicto de que “factores internos como a exclusão social, a exclusão económica 

e a exclusão política, foram importantes para a manutenção das tensões internas e 

para a mobilização da rebelião”323.  

                                                 
322 PACHECO (2002), p.43. 
323 CACETE (2002), p.167. 
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A diversidade étnica “desempenhou um papel insignificante no conflito, apesar 

de reter o potencial para fracturar a vida social angolana”, defende o  WORLD 

BANK (2003a:4), tendo as partes beligerantes procurado o apoio de grupos 

étnicos rivais: a UNITA teve o apoio dos Ovimbundu, o MPLA dos Kimbundus 

e o FNLA dos Bakongo.  

Será também importante referir a questão da corrupção política, associada à 

existência de recursos naturais. Segundo o WORLD BANK (2003b:6), “o acesso 

privilegiado a contratos do Estado, agências reguladoras, parcerias estrangeiras, 

infra-estruturas de saúde e educação de elite, bens estatais privatizados e o 

crédito subsidiado e a moeda estrangeira, enriqueceram alguns à custa de 

muitos”324. Esta situação, afirma, terá provocado uma ineficaz alocação dos 

recursos, elevados níveis de consumo e um clima de negócio marcado pelo 

favoritismo, pelas transacções associadas e por outro tipo de práticas não 

transparentes e distorcidas. 

Do lado do Governo, as razões para o conflito foram sempre atribuídas a outras 

entidades, afirma CACETE (2002:165), designadamente “ao imperialismo 

americano e aos racistas sul-africanos, no quadro da Guerra Fria; ao mau perder e 

à ambição de Savimbi, depois de 1992. Ou seja, o Governo ao longo deste tempo 

eximiu-se de quaisquer responsabilidades no conflito e, com base na guerra, 

também do modo como geria o país”325.  

Também FERREIRA (1999:287-288)  afirma que “a guerra é entendida mais 

como uma agressão da África do Sul do que um problema de cariz interno 

personificado na UNITA (que obviamente contava com o apoio, decisivo muitas 

vezes, sul-africano)”. O autor chama ainda a atenção para a “sistemática 

minimização das responsabilidades  oriundas da política económica adoptada e 

do próprio sistema económico em que ela assentava no que concerne ao diminuto 

desempenho económico nacional”. 

Durante a guerra, o Governo empenhou-se num único objectivo, diz CACETE 

(2002:165): “manter o controlo do Poder” e, por isso, “a exploração de recursos 

                                                 
324 WORLD BANK (2003a), p. 6 (Tradução nossa). 
325 CACETE (2002), p.165. 
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naturais como o petróleo e os diamantes cresceu desenfreadamente; foram 

utilizadas avultadas somas na aquisição dos meios militares, no lobbying junto de 

Governos influentes, na corrupção e na manutenção de clientelas”326. 

A este propósito, CARNEIRO (2002:38) afirma que “alguns dados relevantes 

podem ilustrar (...) a mistura particularmente sensível de desenvolvimento de um 

sistema rendeiro com uma guerra de destruição sistemática imposta pelo 

Ocidente (e terminada quando, do exterior, se consideraram preenchidas as 

“condições” para o seu términos)”327. O autor explica que os anos 90 foram 

marcados, no domínio económico, por duas circunstâncias capitais, 

designadamente a aplicação de um modelo de acumulação privado, que, de resto, 

foi condição si ne qua non dos Programas de Ajustamento Estrutural (PAE), e 

pelo reforço de uma lógica rendeira em plena guerra328. Exemplo disso, é o facto 

de Angola ter reforçado a dependência das receitas fiscais em relação ao sector 

petrolífero de 83% em 1993 para 86% em 2000329. 

A questão da internacionalização da guerra civil tem imperativamente que ser 

abordada quando se analisa o caso de Angola. MESSIANT (2004:2) afirma que 

os interesses externos em Angola desempenhavam um papel crucial desde a 

guerra pela independência, na medida em que “embora não tenham sido eles a 

criar divisões no seio do nacionalismo angolano (...), muito seguramente 

exacerbaram-nas”. 

CARNEIRO (2002:39), por seu turno, considera que “não só a Guerra Fria 

constituiu um factor fundamental conducente a uma verdadeira destruição do 

país até um passado recente, como o relativo peso da inserção do país no sistema 

global de aproveitamento de recursos minerais e ,em particular, a sua integração 

na definição do sistema estratégico de aprovisionamento de crude por parte das 

potências ocidentais, nomeadamente dos EUA, são determinantes como elemento 

tendencial de geração de relações concretas de dependência e extroversão”330. 

                                                 
326 CACETE (2002), p.165. 
327 CARNEIRO (2002), p.38. 
328 CARNEIRO (2002), pp.38-39. 
329 CARNEIRO (2002), p. 39. 
330 CARNEIRO (2002), p.39. 
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Em suma, e citando o INTERNATIONAL CRISIS GROUP (2003)331, apesar de 

se tratar de uma guerra entre o MPLA e a UNITA, esta foi “exacerbada pela 

diversidade étnica e racial, pela geografia, pela política da Guerra Fria e pelos 

interesses exteriores pelos seus recursos naturais”332, ao que se deveria 

acrescentar as investidas internas que se desenvolveram de um lado e de outro 

desde a independência do país. 

 
3.3  A influência das grandes potências mundiais 
 
A situação política de Angola foi particularmente complicada durante a Guerra 

Fria, quando todos os assuntos mundiais eram vistos na óptica da luta 

EUA/URSS, afirma SOLOMON (2002:53). A internacionalização do conflito 

angolano foi marcada pelo apoio de Moscovo e de Havana ao Presidente 

marxista José Eduardo dos Santos e ao MPLA, enquanto Jonas Savimbi e a 

UNITA receberam o apoio ocidental dos EUA e da África do Sul do Apartheid. 

Segundo GUIMARÃES (2002:287), “Savimbi não passou de um instrumento 

dos americanos e sul-africanos”. O autor afirma que é inegável que Washington, 

ajudado ou mesmo empurrado por Pretória, tenha procurado, em 1975, impedir a 

tomada de poder pelo MPLA. Porém, como não conseguiu esse objectivo, 

trabalhou para derrubar o Governo angolano dando apoio militar e financeiro à 

UNITA, especialmente durante as administrações Reagan e Bush sénior.  

Para os EUA, o MPLA era sinónimo do reforço da capacidade de projecção da 

União Soviética, enquanto que, para o regime branco da África do Sul, 

representava uma ameaça à sua sobrevivência e continuação do Apartheid. Mas, 

afirma GUIMARÃES (2002:287), “aqui também há o reverso da medalha”, na 

medida em que Moscovo “claramente, também se aproveitou da situação 

proporcionada pela guerra civil, a qual conseguiu trazer a bom porto graças à 

disponibilidade cubana de enviar tropas e consolidar militarmente a posição do 

MPLA”. Como conclui o autor, “naquela época jogava-se xadrez”333. 

                                                 
331 “Dealing with Savimbi’s ghoast: The security and Humanitarian Challenges in Angola” in  
SHANNON (2003), p. 39. 
332 Tradução nossa. 
333 GUIMARÃES (2002), p.287. 
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Quanto ao MPLA e à UNITA, terão reformulado e promovido a sua rivalidade e 

a sua luta pelo poder como parte da competição ideológica da Guerra Fria, 

podendo, assim, “colocar-se inextricavelmente nas estratégias das superpotências 

e chamarem a si o apoio necessário para atingirem os seus fins, que, de resto, já 

existiam muito antes da internacionalização do conflito”. Nesta perspectiva, 

GUIMARÃES (2002287) afirma que “é difícil concluir quem era 

verdadeiramente o instrumento, se a UNITA para os Estados Unidos, se os 

Estados Unidos para a UNITA”. 

A venda de armamento a Angola reflecte bem o tipo de influência exercida pelas 

grandes potências, designadamente pela URSS. Segundo OHLSOM & SKONS 

(1987:187), Angola foi o sexto país de destino da venda de armas soviéticas no 

conjunto dos países do Terceiro Mundo (4.8% do total) e o primeiro na África 

Sub-Sahariana no período entre 1982 e 1986. Os autores indicam ainda que, no 

mesmo período, Angola foi o 14º importador mundial no conjunto dos países do 

Terceiro Mundo (1.7% do total) e o primeiro da África Sub-Sahariana334. 

No final da década de 80, o novo contexto geoestratégico implicou um novo 

relacionamento da URSS com os EUA e influenciou decisivamente o curso dos 

acontecimentos em Angola. Segundo URQUHART335, “uma tendência cordial 

(no relacionamento) entre as duas superpotências é, sem dúvida, um factor 

crucial na criação de um contexto global no qual acordos pacíficos de conflitos 

podem ser estabelecidos, e sobreviverem”. 

Pelo contrário, SOLOMON (2002:53) afirma que “a queda do muro de Berlim 

em Novembro de 1989 e o fim da Guerra Fria libertaram o mundo dos 

constrangimentos da bipolaridade global e a política mundial parece estar a 

seguir uma trajectória mais turbulenta”336. No caso de Angola, isto significa que, 

quer o MPLA, quer a UNITA, se envolveram num sistema de comércio livre, isto 

é, saque desenfreado pelo acesso aos benefícios dos recursos naturais, que terá 

causado mais obstáculos do que oportunidades para a paz.  
                                                 
334 OHLSON & SKONS (1987), p.201. 
335 “Conflict Resolution in 1988: the role of United Nations”,  pp.445-446 in SPIRI (1989), Yearbook 
1989 – World Armaments and Disarmament, Stockholm International Peace Research Institute, in  
FERREIRA (1999). 
336 SOLOMON (2002), p.53 (Tradução nossa). 
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O autor, numa interpretação polémica, explica que “o que foi antes visto como 

uma luta ideológica se transformou numa luta étnica” 337, na qual Savimbi se 

assumiu como o representante dos Ovimbundu (o maior grupo étnico) e dos 

Chokwe, enquanto o MPLA representava os Mbundu e Mestiço (com 

descendência mista). 

Outros actores terão estado envolvidos na extracção do petróleo e dos diamantes 

a partir de 1975, como indica ANDERSEN (2003:8). No entanto, foi 

principalmente a partir de 1990 que as petrolíferas internacionais mostraram um 

grande interesse no petróleo angolano, o que terá influenciado o conflito, na 

medida em que “o Governo usava os lucros do petróleo para financiar o estado 

de guerra contra a UNITA”338. 

Além disso, e apesar de cada grupo (militares das FAA do Governo e UNITA) 

ter controlo sobre um dos recursos, ANDERSEN (2003:7) afirma que ambos 

“dependiam das redes internacionais para converter as reservas de petróleo e 

diamantes em lucro”339. Por outras palavras, a autora sustenta que “os autores 

externos podem ainda desempenhar um papel no conflito em Angola”340. 

 
3.4 – A influência (política) da ONU  
 
Como já referimos, as Nações Unidas estiveram presentes no país através de 

Missões de Verificação. Em 1989, instalou-se a UNAVEM 1. Estabelecida pela 

Resolução 626 (1988) de 20 Dezembro de 1988, esta missão teve como  

objectivo verificar a retirada faseada e total da tropas cubanas do território 

angolano, de acordo com o calendário estabelecido entre os dois Governos. Essa 

retirada foi completada a 25 de Maio de 1991, mais de um mês após a data 

prevista, e a 6 de Junho do mesmo ano o Secretário-Geral das Nações Unidas 

                                                 
337 SOLOMON (2002), p.53. (Tradução nossa). 
338 ANDERSEN (2002), p.8 (Tradução nossa). 
339 ANDERSEN (2003), p. 7 (Tradução nossa). A autora explica que a petrolífera do estado angolano 
(Sonangol) não tem suficiente tecnologia para extrair o petróleo, pelo que está dependente das 
companhias internacionais para efectuar a extracção (ANDERSEN (2003), p.88). 
340 ANDERSEN (2003), p. 7 (Tradução nossa). 
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reportou ao Conselho de Segurança que o mandato da UNAVEM I tinha sido 

concretizado eficazmente341.  

A UNAVEM II estabeleceu-se na sequência da assinatura dos Acordos de Paz de 

Bicesse e durou até 1995. Essa segunda missão foi estipulada pela Resolução 696 

do Conselho de Segurança da ONU a 30 de Maio de 1991. Era constituída por 

350 observadores militares não armados, 90 observadores de polícia não armados 

(que aumentaram depois para 126) e 100 observadores eleitorais que aumentaram 

para 400 durante as eleições). Segundo PAULO (2004:1-2), o seu papel era 

meramente de observação e verificação. Mais tarde, a Resolução 747 prolongou 

o mandato da UNAVEM II e aumentou o seu orçamento eleitoral.  

A UNAVEM III instalou-se em 1995, após Lusaka, e durou até Junho de 1997, 

com a presença de 7.000 capacetes azuis. PAULO (2004:4) afirma que “a 

maioria dos angolanos consideraram a UNAVEM III e a sua sucessora mais 

modesta, a MONUA, inúteis e incapazes de lidar com a busca incansável de 

poder por parte da UNITA ou de impedir as violações dos acordos, inclusive o 

rearmamento de ambas as partes”. 

Segundo PAULO (2004:7), a MONUA tinha uma força militar muito reduzida, 

com apenas 1.500 homens. Durou de 1998 a 1999 e, em Fevereiro desse ano, o 

Governo angolano requeriu o seu encerramento, tendo apenas permanecido em 

Luanda o Escritório das Nações Unidas que se limitou a tratar de questões 

humanitárias e do reforço da capacidade institucional. 

Por fim, em Agosto de 2002, foi estabelecida a MNUA pela Resolução 1433 do 

Conselho de Segurança. O seu papel foi, porém, restringido pelo Governo no 

período pós-Luena, na medida em que as áreas de aquartelamento eram 

administradas e controladas somente pela UNITA e pelas FAA, sem a presença 

dos 30 observadores342. 

Além das missões de observação, a ONU adoptou uma série de sanções contra a 

UNITA, de 1993 a 1997, entre as quais a proibição de aquisição de equipamento 

militar e produtos petrolíferos; o bloqueio de viagens ao exterior dos seus 

                                                 
341 Para mais informações, consultar www.un.org/Depts/DPKO/Missions/unavem1/UnavemIM.htm 
342 PAULO (2004), p. 7. 
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funcionários e o encerramento dos seus escritórios no exterior, restrições às 

viagens aéreas e marítimas a zonas da UNITA; o congelamento de contas 

bancárias da UNITA; e a proibição da exportação directa ou indirecta de 

diamantes ilegalmente extraídos, segundo PAULO (2004:5). Foi ainda 

constituído um Comité de Sanções que se terá mostrado ineficaz face às 

violações constantes da UNITA e à cumplicidade de muitos países, empresas e 

negociantes individuais.  

MESSIANT (2004:10) acrescenta que as sanções foram mais severamente 

aplicadas a partir de 2000, após as primeiras vitórias militares do Governo e com 

o argumento de que a UNITA era a principal responsável pelo impasse. 

PAULO (2004:5) explica que, ainda assim, “foi sob a vigilância deste regime de 

sanções que o resultado líquido de venda de diamantes da UNITA terá atingido 

cerca de 1,72 biliões de USD” e “os seus funcionários viajavam sem 

impedimentos, especialmente em África, e continuaram a exprimir-se livremente 

no mundo exterior através dos seus representantes oficiosos”. 

A este propósito, MESSIANT (2004:9-10) refere um aspecto igualmente 

importante. Para alcançar o seu objectivo de neutralizar a UNITA politicamente, 

o Governo beneficiou do facto de ser o poder legítimo e da rebelião se recusar a 

desarmar. Ora, “sendo a comunidade internacional o garante da sua legalidade e 

dos acordos, e estando indiferente às realidades das práticas de governação do 

MPLA, o Governo pôde aproximar-se de uma série de parceiros estrangeiros 

poderosos e contar com a aquiescência de uma importante secção da real 

comunidade internacional na sua guerra – tendo apoio político substancial, mas 

também através de apoio militar discreto de alguns países amigos”343.  

Porém, a ambição do Governo foi ainda mais longe, diz MESSIANT (2004:10), 

querendo que a comunidade internacional lhe conferisse oficialmente 

legitimidade para fazer a guerra e para pôr fim a qualquer tentativa de diálogo. A 

autora explica que a ONU não seguiu totalmente este desejo do Governo, 

recusando o reconhecimento da UNITA Renovada ou declarando Savimbi um 

                                                 
 
343 Tradução nossa. 
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criminoso de guerra, mas, ainda assim, pôs fim a todos os contactos com a 

UNITA e encerrou todas as suas delegações externas. O Comité de Sanções do 

Conselho de Segurança chegou mesmo a  tentar eliminar todas as suas formas de 

expressão política. 

A autora acusa ainda as Nações Unidas de terem abandonado o seu mandato 

original (busca da paz através de negociações) e inclusivé cessado os esforços de 

entregar ajuda humanitária nas zonas controladas pela UNITA (acção que 

constituía sua obrigação à luz do DIH) devido à sua ansiedade em desempenhar 

um papel importante no desfecho da guerra e em evitar que o caso Angola fosse 

considerado um fracasso. 

Esta posição da ONU (além da aplicação de sanções à UNITA) foi “um 

verdadeiro contributo para o esforço de guerra do Governo, dificultando o acesso 

da UNITA a bens de primeira necessidade e forçando-a a viver dos seus próprios 

meios”.  O resultado, diz MESSIANT (2004:10), foi uma verdadeira tragédia 

humanitária. 

 
4.   A Ajuda internacional e sua influência no conflito 
 
4.1 Descrição geral 

 
A descrição estatística da APD refere-se a 1975-2002, isto é, a todo o período da 

guerra em Angola desde a independência344. 

Segundo os dados da OCDE345, o total da APD neste período foi de 4.043 

milhões de dólares. O gráfico 13 mostra essa evolução ao longo dos 27 anos de 

guerra. 

 

 

 

 

 

                                                 
344 OECD. Resultado de consulta da base de dados sobre “CRS/Aid Activities – Commitments: All 
detaills: 1973-2003 in www1.oecd.org/scripts/cde/members/CRSAuthenticate.asp 
345 Ver ANEXO 9. 



  

 200 

Gráfico 13 – A APD dada a Angola por ano e por tipo de 1975 a 2002 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de OECD (act :2004a), Base de Dados. 

 
Como podemos verificar, a ajuda aumentou ao longo dos 27 anos, embora tenha 

tido descidas acentuadas das quais se destacam as de 1977 com uma descida de 

53 milhões em relação ao ano anterior, de 1984 com uma diminuição de mais de  

42 milhões de USD, de 1988 com uma diminuição de 93 milhões, de 1992 com 

um diminuição de 158 milhões e de 1993 com 155 milhões. Destaque-se, por 

fim, a descida de 95 milhões de 1998 para 1999. 

Verifica-se a predominância dos donativos oficiais da APD (75%). Essa 

tendência é melhor identificada no gráfico 14, onde se verifica também que 19% 

da ajuda corresponderam a empréstimos e 6% a outros fluxos oficiais de ajuda 

multilateral. Os outros tipos de APD e o investimento de capital não têm 

expressão no gráfico. 
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Gráfico 14 – Peso relativo dos vários tipos de APD dada a Angola de 1975 a 2002 
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                  Fonte: Elaborado pela autora a partir de OECD (act :2004a), Base de Dados. 

 
Relativamente aos principais sectores para os quais foi canalizada a APD, se 

fizermos uma divisão da APD por dois períodos, o primeiro até 1989 e o segundo 

a partir do momento em que se perspectivava já um acordo de paz (1990), 

obtemos resultados diferentes em termos da priorização da ajuda sectorial. 

Gráfico 15 – Peso relativo da APD por sector a Angola de 1975 a 1989 

Peso relativo da APD por sector a Angola 
de 1975 a 1989

4% 0%0%0%
9%

23%5%

5% 6%

18%

11% 19%

Educação

Saúde

Transporte & Armazenamento

Comunicações

Energia

Agricultura, florestas e pesca

Indústria, exploração mineira e
construção
Outros multisectores

Assistência Alimentar excluindo
ajuda alimentar de emergência
Outros Programas Gerais &
Avaliação das Necessidades
Emergência não alimentar e auxílio

Outros

 
              Fonte: Elaborado pela autora a partir de OECD (act :2004a), Base de Dados. 
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Entre 1975 e 1989, a ajuda teve como principal destino a indústria, exploração 

mineira e construção (23%), seguida da agricultura, florestas e pesca (19%) e da 

assistência alimentar excluindo ajuda alimentar de emergência (18%), como 

indica o gráfico 15. 

Já no pós-Guerra Fria, houve uma mudança na estrutura da ajuda face à alteração 

das próprias características da guerra em Angola. Passou a predominar a  

assistência humanitária (auxílio, assistência alimentar, não alimentar)  com um 

total de 28%, seguida da agricultura, florestas e pesca (10%) e da energia (9%), 

como podemos ver no gráfico 16. 

Gráfico 16 – Peso relativo da APD por sector a Angola de 1990 a 2002 
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              Fonte: Elaborado pela autora a partir de OECD (act :2004a), Base de Dados. 

 

O gráfico 17 permite visualizar a evolução da ajuda bilateral e multilateral 

durante a guerra por doador (no quadro da OCDE). 



  

 203 

Gráfico 17 – APD Bilateral e Multilateral dada a Angola por doador (1975-2002) 
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               Fonte: Elaborado pela autora a partir de OECD (act :2004a), Base de Dados. 

 

Os principais doadores bilaterais foram a Suécia (766 milhões de USD), a Itália 

(374 milhões de USD), a Holanda (316 milhões de USD) e a França (292 

milhões de USD). Ao nível multilateral, verificamos a primazia da UE (FED) 

com 749 milhões de USD, seguida da IDA com 266 milhões e do AfDF, com 

120 milhões de USD346. 

Por último, o gráfico 18 mostra a evolução no tempo da APD pelos seis 

principais doadores destacados atrás347. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
346 Ver ANEXO 11. 
347 Ver ANEXO 12. 
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Gráfico 18 – Evolução da APD (1975-2002) pelos 6 principais doadores (OCDE) a 
Angola 
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          Fonte: Elaborado pela autora a partir de OECD (act :2004a), Base de Dados. 

 

Até 1977, os fluxos de ajuda são pouco significativos. A ajuda da Suécia 

começou a destacar-se logo desde 1979, atingindo o maior valor de sempre em 

1988. 

A partir de 1982 / 1983, começam a registar-se diferenças comportamentais entre 

doadores, destacando-se a intervenção da França e a Suécia na década de 80. Nos 

primeiros anos da década de 90, a IDA contribuiu fortemente com a APD para 

Angola, já que foi partir de 1989 que o país se associou ao BM. Desde essa 

altura, a CEE, a Suécia e a Holanda actuaram de forma semelhante, embora com 

vários picos. 

A APD atingiu o seu máximo nos anos de 1987/88, 1991, 1992 e 1996. 

Quanto à identidade dos doadores, o WORLD BANK (2003a:18)348 destaca 

ainda o papel do PAM, bem como o de outras agências das Nações Unidas, 

designadamente a UNICEF, o ACNUR e o PNUD. 

Relativamente aos tipos de ajuda dada a Angola, o WORLD BANK (2003a:18) 

indica que tem sido principalmente cruzada a (1) ajuda humanitária, focando a 

ajuda de emergência, através das Nações Unidas e das ONGs, fora das estruturas 

do Governo, com a (2) ajuda ao desenvolvimento, apostada na reforma política e 

institucional e canalizada através das estruturas governamentais. 
                                                 
348 O WORLD BANK (2003a), p.18. teve como fonte a OCDE.  
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Assim, segundo o WORLD BANK (2003a:18), a ajuda da ONU centra-se nos 

Apelos Consolidados (CAPs)349, dos quais a maior parcela é canalizada para o 

PAM. Parte do montante é agora também utilizado para financiar a Iniciativa 

LICUS do Banco Mundial. A UE, por sua vez, prioriza a saúde e a segurança 

alimentar rural, bem como questões de gestão macro-económica, democratização 

e DH. Os EUA têm canalizado a ajuda humanitária através do PAM e a ajuda ao 

desenvolvimento através de projectos de agricultura, segurança alimentar, 

cuidados de saúde, democracia e DH.  A ajuda norte-americana para a transição 

centrou-se na saúde, na agricultura e ainda no apoio logístico às Nações Unidas.  

Da parte do BM, ao qual Angola se juntou em 1989, tendo obtido nessa fase 

crédito da IDA350, e por entre as elevadas expectativas de paz e de reforma 

económica, foram aprovados vários projectos para Angola até Outubro de 2002, 

através da IDA, sete dos quais no período entre a assinatura dos Acordos de 

Bicesse em 1991 e o retomar da guerra nos finais de 1992. O oitavo projecto foi 

aprovado seis meses mais tarde; o nono nos finais de 1995, após a assinatura do 

Protocolo de Lusaka; o décimo no início de 1998 para apoiar o esperado retorno 

dos deslocados, e o décimo-primeiro em Junho de 2000. Esta ajuda ascendeu a 

um total de 310.8 milhões de USD e, destes projectos, apenas o último, 

designado “Fundo de Acção Social”, se manteve activo até 2004351. 

 
4.2 As estratégias da ajuda internacional 

 
4.2.1 – Os principais tipos de ajuda  
 
Começando pela ajuda humanitária a Angola, parece-nos importante sublinhar o 

facto de, em Abril de 1993, ter sido estabelecida em Angola a Unidade de 

Coordenação da Assistência Humanitária (UCAH) pelo Departamento de 

Assuntos Humanitários, numa altura em que as ONGs precisavam urgentemente 

                                                 
349 No original, “Consolidated Interagency Appeal”. 
350 WORLD BANK (2003b). 
351 WORLD BANK (2003a), pp.16-17. 
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de coordenação352. O objectivo era analisar o esforço humanitário internacional, à 

luz das resoluções do Conselho de Segurança e de outros corpos 

intergovernamentais das Nações Unidas353. 

A primeira direcção dessa Unidade priorizou a negociação do acesso das 

actividades humanitárias, através do lançamento do Apelo Consolidado por 

forma a aumentar os fundos para a ajuda humanitária e obter a confiança e a boa 

vontade dos parceiros humanitários e das partes no conflito. 

A UCAH tornou-se pró-activa na identificação de problemas, na auscultação dos 

parceiros e na busca de soluções. Segundo BALL & CAMPBELL (1998:3-4), os 

coordenadores humanitários alcançaram um ponto de equilíbrio na busca de 

soluções através do consenso e ao evitar soluções insatisfatórias. 

Estes mesmos autores indicam que a comunidade internacional reconheceu a 

importância de manter uma distinção clara entre os actores humanitários e a 

vertente político-militar da missão de manutenção de paz das Nações Unidas. As 

actividades humanitárias não podiam  ser manipuladas pelas partes no conflito, 

nem podiam ser usadas pelos negociadores como recompensa ou castigo. No 

caso de Angola, a UNITA via a UNAVEM com hostilidade e desconfiança 

depois de o MPLA ter vencido as eleições em Setembro de 1992 e de o Conselho 

de Segurança ter atribuído à UNITA a responsabilidade do conflito renovado em 

1992. No entanto, BALL & CAMPBELL (1998:4) afirmam que “tem sido 

claramente benéfico para a UCAH o facto de manter a sua distância das 

instituições políticas das Nações Unidas”. 

Também PAULO (2004:6) sublinha que “a UCAH desempenhou um papel 

positivo numa ocasião em que não havia qualquer sinal iminente de cessar-fogo e 

em que as condições humanitárias estavam em deterioração” e afirma que esta 

“foi bem sucedida ao ganhar acesso aos que necessitavam de ajuda, 

primeiramente no Kuito e Huambo e, mais tarde, noutras partes do país”. O autor 

                                                 
352 Segundo Paulo (2004), p.6, naquela altura, as operações humanitárias da ONU incluíam o 
repatriamento de 300.000 refugiados, a ajuda a cerca de 800.000 deslocados internos, o fornecimento de 
ajuda alimentar de emergência, assistência médica e acomodação dos soldados. 
353 BALL & CAMPBELL (1998).   
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explica ainda que o sucesso da UCAH se deveu ao facto da sua missão ser 

puramente humanitária. 

MUL (2002:335-336), coordenador da ajuda humanitária da ONU, afirma 

mesmo que “a operação humanitária em Angola é vista como uma das mais 

eficazmente coordenadas no mundo”, na medida em que 10 agências da  ONU, 

100 OIs e mais de 300 organizações nacionais trabalharam em estreita 

colaboração com 11 departamentos e ministérios do Governo e nas 18 

províncias, numa estrutura de coordenação construída ao longo de 10 anos. 

Ainda assim, BALL & CAMPBELL (1998:8) admitem que houve uma falha na 

resposta internacional que só começou a ser corrigida em 1997. Por exemplo, 

nunca foi concebida uma abordagem abrangente de reintegração dos refugiados, 

ex-combatentes e deslocados de guerra.  

Apesar disso, o WORLD BANK (2003b:17) salienta que várias agências das 

Nações Unidas, OIs e ONGs, mantiveram a sua presença em Angola, mesmo nos 

tempos de guerra, focando essencialmente actividades humanitárias (distribuição 

de ajuda alimentar, assistência médica, pequenas reparações de infra-estruturas e 

apoio a pequenas actividades produtivas). Esta posição manteve-se após a 

Reunião de Doadores em Bruxelas em 1995, na sequência do Protocolo de 

Lusaka, que reuniu um donativo de mais de mil milhões de USD para a ajuda ao 

desenvolvimento, o qual foi posteriormente retirado devido ao fracasso do 

processo de paz e à falta de uma agenda de reforma clara.  

Por entre o leque de doadores internacionais, o BM desempenha um papel 

fundamental de apoio ao complexo processo de transição em Angola para uma 

economia de mercado, estável e democrática. O WORLD BANK (2003b:20) 

explica que esse apoio é dado em três áreas fundamentais: (1) a concepção e 

implementação de programas de recuperação pós-conflito, incluindo a 

desmobilização e a reintegração; (2) a mobilização atempada de recursos de 

apoio à recuperação pós-guerra; e (3) o aprovisionamento de “actividades 
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analíticas e de aconselhamento”354 que ajudem a definir a agenda de longo prazo 

para alcançar o crescimento, reduzir a pobreza e melhorar a governação. 

O objectivo do BM é combater os desequilíbrios macroeconómicos sem recorrer 

aos empréstimos de ajustamento, criar mecanismos de distribuição de serviços 

transparentes e responsáveis e alcançar o consenso entre o Governo e os seus 

parceiros de desenvolvimento sobre as reformas futuras. Segundo o WORLD 

BANK (2003b:20), é imperativo que o Governo angolano e os doadores acordem 

um conjunto de prioridades de intervenção, prioritariamente a nível dos sectores 

sociais, de modo a assegurar  a estabilidade e a iniciar a reforma económica. 

Foi nestes objectivos que se centrou a “Estratégia de Apoio Transitório”355, 

iniciada em 2003 e organizada em três pilares: (1) aumento da transparência, 

eficiência e credibilidade da gestão pública de recursos; (2) expansão da 

distribuição de serviços às vítimas da guerra e a outros grupos vulneráveis; e (3) 

preparação para um crescimento económico em benefício dos pobres356. 

Caso o Governo angolano não alcance os indicadores de progresso preconizados, 

o BM poderá descomprometer-se com o país de forma progressiva, consoante a 

gravidade do fracasso. Assim, por exemplo, se o programa de ajuda fracassar, os 

empréstimos serão cortados progressivamente no futuro. 

BALL & CAMPBELL (1998:8) consideram que a estratégia ideal de abordagem 

da crise deveria ser objectiva e o produto inicial do processo do Apelo 

Consolidado. Os primeiros CAPs (um em 1993, dois em 1994 e um em 1995) 

motivaram o trabalho conjunto da ONU com as ONGs de forma a planear uma 

estratégia que reflectisse os objectivos dos parceiros humanitários. 

Porém, apesar de os CAPs reconhecerem a complexidade da coordenação e do 

desenvolvimento de um programa de ajuda durante a guerra civil, foram 

limitados na sua referência à complexidade estrutural da crise angolana357. Além 

disso, “a relutância ou inabilidade em mencionar a crise institucional em Angola 

e as relações políticas e económicas que contribuíram para os problemas 

                                                 
354 No original, “Analytic and Advisory Activities”. 
355 No original, “Transitional Support Strategy”. 
356 WORLD BANK (2003a), p.20. 
357BALL & CAMPBELL (1998), p. 8 (Tradução nossa). 
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humanitários e para a crise complexa em Angola, minaram o CAP enquanto 

documento estratégico”, acrescentam BALL & CAMPBELL (1998:8). 

Por último, as autoras sublinham que “as actividades e negociações humanitárias 

podem e devem apoiar a paz e os esforços de construção de paz”358.  Para  tal, as 

estratégias políticas e humanitárias e as actividades da comunidade internacional 

devem partilhar informações por forma a facilitar a coordenação entre os actores 

humanitários. No entanto, o coordenador humanitário não deve envolver-se 

directamente nas negociações políticas, sob pena de pôr em causa a sua 

imparcialidade e neutralidade. 

 
4.2.2 – A ajuda humanitária VERSUS o desenvolvimento 

 
A ajuda humanitária não deve ser dissociada da reabilitação e da ajuda ao 

desenvolvimento, assistindo-se pouco a pouco ao esbatimento desta linha rígida. 

No caso específico de Angola, essa análise “permite identificar uma emergência 

inconsequente durante a guerra misturada com tentativas de reconstrução e 

estabilização da economia sem qualquer preocupação de coerência, e prenhe de 

optimismo”, segundo afirma LOPES (2002:57). O autor considera que “de facto, 

a emergência não teve qualquer preocupação em criar sustentabilidade 

económica”, esclarecendo que este tipo de ajuda se baseia na distribuição de 

alimentos e na atribuição de meios precários de habitabilidade, sem atender, 

sublinha, a questões como a utilização dos recursos internos e ao reforço do 

capital humano e das condições de trabalho. Em suma, afirma, “a reconstrução 

consistiu em projectos sem atender a um programa integrado visando o 

desenvolvimento”. Enquanto isso, acrescenta LOPES (2002:57), “o esforço 

governamental do Governo esteve concentrado na guerra, com dupla função de 

manutenção de poder político e constituição de poder económico”. 

A dada altura, o autor questiona-se: “em que perspectiva alinhará a comunidade 

internacional, aqui entendida como o conjunto dos grandes blocos político-

económicos e financeiros?359 As várias intervenções internacionais em Angola 

                                                 
358 BALL & CAMPBELL (1998), p.25 (Tradução nossa). 
359 LOPES (2002),  p.59. 
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têm conjugado interesses geoestratégicos com interesses económicos precisos, do 

que resultou a guerra e a mineralização da economia. Assim, afirma LOPES 

(2002:59), “as ajudas humanitárias e a cooperação têm funcionado sobretudo 

como capital de influência para a dinamização das relações económicas 

internacionais numa perspectiva exógena”. Ao contrário de Angola que não tem 

estratégia de desenvolvimento própria, nem sequer consensos sobre política 

externa, o exterior sabe o que pretende do país, podendo assim “conflituar 

(relação bilateral) e harmonizar (através dos organismos internacionais: sistema 

das Nações Unidas e instituições económicas e financeiras internacionais) os 

seus interesses e conduzir a sua intervenção global”360. 

 
4.3 A influência da ajuda no conflito 

 
A educação e a saúde em Angola estão em declínio desde 1980, indica 

ANDERSEN (2003:15). Em 1995, apenas 5% das despesas públicas foram 

canalizadas para a educação, enquanto 31% foram usadas na defesa.  

FERREIRA (1999:259) explica, por sua vez, que “com o agravamento da 

situação militar e tendo em atenção que a defesa do país passava pelo 

desempenho das forças armadas, o ascendente que estas começaram a ter sobre a 

vida política e económica do país, foi uma consequência lógica”. 

PEREIRA (2002:27) acrescenta que a desculpa de que a guerra dificultava o 

desenvolvimento socioeconómico e que o esforço para a defesa nacional 

devorava grande parte do OGE tornou praticamente inerte o empresariado 

nacional, criou uma falência total do parque industrial, não promoveu políticas 

agrícolas de subsistência e (...) contraiu uma colossal dívida externa”. O autor 

acusa mesmo o Governo de ter atacado marginalmente os problemas do país, 

“descurando as questões básicas e os verdadeiros fundamentos da justiça social e 

em seu lugar promoveu políticas paternalistas que fizeram surgir um rápido 

crescimento de acções pouco abonatórias, como a falta de transparência na gestão 

da coisa pública e a prática de corrupção, hoje praticamente institucionalizada”. 

                                                 
360 LOPES (2002), p.59. 
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FERREIRA (1999:317), por sua vez, explica que as despesas militares angolanas 

dependiam de financiamentos externos, mesmo estando inscritas no OGE. Essa 

situação foi particularmente evidente quando o país se socorreu da importação 

para garantir o armamento indispensável e um leque de bens e serviços que não 

conseguia garantir. A satisfação da procura interna do sector da defesa teve, 

assim, que ser, na sua quase totalidade, garantida pela importação, o que fez com 

que a dívida externa militar atingisse valores significativos. Neste sentido, “as 

despesas militares tiveram um impacto negativo pelo desvio de recursos do 

investimento produtivo”361. 

ZUMBA (2001:125) explica que esse fenómeno (agravamento da dívida externa) 

se deve a “uma insuficiência crónica da poupança para financiar as novas 

aplicações de capital geradores de desenvolvimento”, associada a um “deficiente 

sistema financeiro angolano e à existência de baixos rendimentos das famílias e 

empresas”. É neste contexto que a assistência externa assume um papel 

importante362, produzindo um efeito superior na taxa de crescimento da economia 

quando esta é mais limitada pela escassez de divisas do que pela poupança 

interna. Em contrapartida, o autor sublinha também que a APD em Angola foi 

alocada prioritariamente para sectores improdutivos de assistência humanitária e 

de emergência, pelo que, e recorrendo ao Modelo do Dual Gap, o seu impacto no 

desenvolvimento económico e social terá sido diminuto. 

A OXFAM INTERNATIONAL (2001:1) alerta para o facto de (no início do 

século XXI) os gastos públicos em serviços sociais (saúde e educação) 

continuarem “a representar apenas uma ínfima fracção comparativamente ao que 

é gasto com a guerra”. E prossegue: “o Governo de Angola não despende o 

suficiente com a ajuda humanitária, não obstante o facto de existirem milhões de 

angolanos em carência” 363. Além disso, “o Ministério da Assistência e 

Reinserção Social  (MINARS) não é claro relativamente ao montante que o 

Governo atribui à ajuda humanitária. De acordo com as fontes do PNUD, o 

Governo atribuiu 3.4% do seu orçamento ao MINARS em 2001, cobrindo a 
                                                 
361 FERREIRA (1999), p.320. 
362 Sobre este assunto,  rever o Modelo do Dual Gap referido no capítulo III.  
363 OXFAM (2001), p.1. 
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ajuda humanitária, salários e custos administrativos. Mas a quase completa falta 

de transparência impede qualquer progresso de tentar discernir quanto e onde é 

gasto o dinheiro”364. 

Assim, uma grande parte da população depende das organizações humanitárias 

que distribuem géneros alimentares365, o que, segundo ANDERSEN (2003:16), 

reflecte o pouco apoio dado pelo Governo angolano à população. 

Também SHANNON (2003:40) afirma que as ONGDs internacionais se 

tornaram cada vez mais os principais fornecedores de muitas das funções centrais 

do Estado, particularmente de ajuda humanitária e principalmente na década de 

90, substituindo-se ao Estado até Fevereiro de 2002.  

A autora explica ainda que, na sequência da nova lei de liberdade de associação e 

de expressão, houve uma vaga súbita de estabelecimento de ONGs locais em 

Angola366, o que levou os doadores internacionais a canalizar a ajuda através 

destas. Neste cenário, também alguns indivíduos ou elites estabeleceram ONGDs 

da sociedade civil, com ligações muito ténues aos cidadãos em nome dos quais 

actuavam. Dependentes dos fundos internacionais, essas ONGDs tenderam a 

desenvolver todo o tipo de actividades que os doadores desejavam financiar, em 

vez de se especializarem numa determinada área de trabalho. Além disso, 

mostraram-se fracas em termos de gestão, de capacidade logística, de 

diversificação dos fundos e de experiência prática na implementação de 

projectos.  O resultado foi o afastamento dos fundos internacionais que passaram 

a ser canalizados através de OIs, cerca de 90% dos fundos até Abril de 2002, 

segundo SHANNON (2003:41). “Na prática” conclui a autora, “isto significa que 

o desenvolvimento angolano foi fortemente moldado à imagem e à semelhança 

do sistema de valores da comunidade internacional”367.  

                                                 
364 OXFAM Internacional (2001), p.11. 
365 Segundo o WORLD BANK (2003b:5), a população angolana sofre de malnutrição grave. De acordo 
com dados da UNICEF EM 2001, 45% das crianças com menos de 5 anos têm baixo peso para a idade e 
31% têm baixo peso,  pouco acima das médias da África Sub-sahariana (41% e 30% respectivamente). 
366 SHANNON (2003), p. 41 indica que, em Agosto de 2003, havia mais de 200 ONGD registadas no 
FONGA (Fórum das ONGs Angolanas). 
367 SHANNON (2003), p.41 (Tradução nossa). 
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A agravar essa situação está o facto de apenas 10 das 88 ONGDs registadas no 

Fórum das ONGs Angolanas (FONGA)368 trabalharem explicitamente no 

desenvolvimento de capacidades, segundo indica SHANNON (2003:41), sendo 

que as restantes 78 trabalham apenas na ajuda de emergência. 

Questionamo-nos se as OIs não terão contribuído, ainda que inconscientemente, 

para o prolongamento da guerra em Angola, ao substituírem-se ao Estado 

angolano nas suas obrigações em sectores básicos e ao “dispensarem-no” da sua 

obrigação de financiar esses mesmos sectores. 

Ainda assim, note-se que, em 2001, a OXFAM International (2001:1) 

recomendava que os doadores aumentassem as suas provisões para a assistência 

humanitária ao país, “tendo em conta a escalada do sofrimento humanitário 

resultante da intensificação das acções militares”. 

Há ainda outras dificuldades ligadas à ajuda internacional. Quanto aos 

deslocados e refugiados, por exemplo, o Governo angolano terá desenvolvido 

esforços juntamente com a OCHA no sentido de integrar na legislação nacional 

os Padrões Operacionais Mínimos para o Reassentamento dos Deslocados. 

Porém, como indica a OXFAM INTERNATIONAL (2001:6-7), “o 

reassentamento tem muita carga política. Lamentavelmente, desde Agosto de 

2000, não houve nenhum caso de reassentamento que tenha sido cabalmente 

executado ao abrigo da nova lei” e “os funcionários do Governo não se 

esforçaram o suficiente para assegurar que as necessidades das populações 

isoladas ou realojadas pudessem ser avaliadas para possibilitar a prestação de 

ajuda de emergência369. 

Quanto à questão das forças militares da UNITA, o processo de integração destas 

nas FAA após Luena “permitiu ao Governo angolano consolidar a sua vantagem 

ao dar prioridade àqueles considerados como uma ameaça potencial ao processo 

de paz – generais e oficiais mais antigos da UNITA que poderiam ser comprados, 

isolando-se definitivamente as tropas dos seus líderes, afirma PARSON (2004:1-

                                                 
368 O FONGA tem como objectivo contribuir para o reforço da capacidade organizacional das ONGs 
através de palestras e seminários (workshops). Para mais informações, ver 
www.acep.pt/Downloads/ANGOLA.doc 
369 OXFAM International (2001), p.6. Note-se que o relatório data de 2001. 
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2)”370. Questionamo-nos se, ao permitir esta solução, a comunidade internacional 

(e a ajuda) não se terá posicionado do lado do Governo?  

PARSONS (2004:2) dá-nos a resposta a esta questão, dizendo que, “enquanto 

que Lusaka apelava a uma participação acrescida da ONU, em Luena, o Governo 

angolano deixou clara a sua determinação em conduzir sozinho o  processo de 

desmobilização e desarmamento. (...) Não incluía cláusulas de verificação e 

monitorização por terceiros, como nos Protocolos de Lusaka, e, nomeadamente, 

não previa a presença da ONU ou de outras organizações mundiais nas áreas de 

aquartelamento”371. 

 
5.   Síntese e Conclusões 

 
Do início da luta armada colonial iniciada em 1961 até à sua independência, 

Angola viveu 14 anos de guerra. Após 1975, mergulhou de novo num estado de 

guerra – agora civil -  durante 27 anos, que matou milhares de pessoas, motivou a 

fuga de milhões de refugiados e deslocados, destruiu infra-estruturas sociais e de 

saúde e espalhou pelo país minas que ainda hoje vitimizam os angolanos. 

As origens mais profundas da guerra civil em Angola recuam ao tempo da luta de 

libertação nacional, sendo que as causas mais recentes remontam a 1975 quando, 

na sequência da independência do país, o MPLA subiu militarmente ao poder, 

sem o reconhecimento das restantes organizações independentistas. Nessa altura, 

surgiram os primeiros confrontos entre o Governo, a FNLA e a UNITA, cada 

uma das partes com apoios externos.  

A guerra dividiu-se em três fases. De 1975 a 1989, uma guerra civil com um 

carácter essencialmente internacionalista, tendo os EUA e a África do Sul 

apoiado a UNITA e Cuba o MPLA. Após uma tentativa de restabelecer a paz 

com os Acordos de Bicesse em 1990/91 e da realização de eleições em 1992, a 

UNITA contestou os resultados e reabriu as hostilidades, dando início à segunda 

                                                 
370 O autor explica ainda que Luena representou a conclusão do processo de integração das duas forças 
armadas iniciado com Bicesse, altura em que fora estipulado um total igual de soldados para ambos os 
lados. 
371 Só em Agosto de 2002, após a conclusão da desmobilização formal, o Conselho de Segurança 
autorizou uma nova missão da ONU. 
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fase da guerra civil que durou até 1994, ano em que as partes estabeleceram os 

Acordos de Lusaka, dando tréguas durante alguns anos. De 2000 a 2002, ocorreu 

a terceira fase (e última até à data) da guerra, que terminou com a morte do líder 

da UNITA e com a assinatura do Memorando de Entendimento de Luena em 

Abril de 2002. 

A guerra em Angola foi fundamentalmente uma guerra de luta pelo poder 

alimentada pelo petróleo e pelos diamantes, tendo o primeiro sido a fonte de 

financiamento do Governo e o segundo da UNITA. Se a UNITA não olhava a 

meios para alcançar o poder, tendo como estratégia a destruição total dos 

recursos do inimigo, o Governo, por sua vez, embrenhou-se nesta luta eximindo-

se das suas responsabilidades sociais e políticas de governação para com o povo 

angolano.  

O resultado foi a destruição de um país que teria (e terá) recursos suficientes para 

eliminar a pobreza se os gerisse de forma transparente e correcta.  

Vários factores terão agravado o conflito. São eles a exclusão social, económica 

e política, a corrupção política e também a diversidade étnica, estando eles 

naturalmente associados à ambição de poder e riqueza das partes beligerantes.   

Verificámos que a influência de potências internacionais foi enorme, 

principalmente durante o período da Guerra Fria. Após 1989, a guerra terá 

perdido parte do seu carácter ideológico, passando também a contar com o maior 

interesse das petrolíferas internacionais. 

Analisámos a influência de cariz essencialmente político exercida pelas Nações 

Unidas através de alguns dos seus instrumentos de intervenção e de pressão: as 

missões de observação e verificação; as sanções económicas e políticas aplicadas 

à UNITA  e ainda a legitimidade dada ao MPLA pela forma como a ONU se 

assumiu publicamente contra Savimbi e a UNITA, tendo mesmo chegado ao 

extremo de parar a ajuda humanitária às zonas controladas pelos rebeldes. 

Reflectimos também sobre a importância da ajuda internacional dada ao país e 

destacámos o papel da ajuda humanitária de emergência que terá assegurado 

funções de cariz social das quais o Governo se desresponsabilizou.  
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Apesar dos esforços de coordenação, verificaram-se falhas na resposta 

internacional. Segundo autores como BALL & CAMPBELL (1998:8), naquela 

não terá sido traçada uma abordagem global e abrangente e os CAPs foram 

limitados face à complexidade estrutural da crise angolana. 

Foram ainda apontadas algumas críticas à ajuda por não ter estabelecido uma 

ponte entre a emergência, a reabilitação, o desenvolvimento e a sustentabilidade 

económica, áreas que se interligam, como vimos mais atrás, e que deverão ser 

asseguradas num conflito de três décadas. 

Quanto à forma como a ajuda terá influenciado o conflito, concluímos que esta 

pode ter exercido alguma influência negativa ao tornar-se um dos principais (se 

não o principal) fornecedor de muitas das funções centrais do Estado, 

designadamente ao nível da saúde e da distribuição de géneros alimentares. 

Ainda assim, concluímos que essa ajuda foi fundamental, do ponto de vista da 

população socorrida, caso contrário o número de vítimas da guerra poderia ter 

sido muito superior, devido à falta de géneros alimentares, de medicamentos, de 

técnicos de saúde, etc. 

Quanto ao problema específico dos deslocados e refugiados de guerra, 

verificámos também que existiram algumas dificuldades nesse processo, tendo 

este sido feito com alguma carga política por parte do Governo (e talvez sem a 

devida imposição por parte da ajuda internacional). 

Por fim, questionámo-nos sobre a adequação da posição da ajuda internacional 

face ao interesse do Governo angolano em priorizar a integração nas FAA dos 

combatentes da UNITA vistos como maior ameaça, tendo concluído que o 

Governo assumiu plenamente este processo sem a monitorização de terceiros. 
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VI CAPÍTULO 
 

O PAPEL DA AJUDA INTERNACIONAL NO 
PROLONGAMENTO DAS GUERRAS CIVIS: PISTAS PARA 

UMA ACÇÃO FUTURA  
 
O objectivo deste capítulo final é efectuar uma comparação dos estudos de caso 

do Sri Lanka e de Angola, à luz das principais ideias e teorias descritas ao longo 

da primeira parte desta dissertação, a fim de salientar os aspectos que nos levam 

a concluir que a ajuda surtiu, por vezes, um impacto negativo no prolongamento 

das guerras civis. 

Para o efeito, resumimos as principais características das guerras civis nos dois 

países e sintetizamos a caracterização da ajuda que estes receberam de acordo 

com as abordagens descritas anteriormente. Seguidamente, lançamos algumas 

pistas para acção futura. 

 
1. O papel negativo da Ajuda no Sri Lanka e em Angola: Análise  
Comparativa dos Dois Estudos de Caso 
 
Angola e Sri Lanka são dois casos paradigmáticos de guerras civis longas e 

marcantes. Por se localizarem em regiões distintas do mundo, entendemos que 

poderiam ser ilustrativas na análise do impacto da APD, complementando-se. 

A comparação entre os dois casos revelou-se interessante e útil para compreender 

e rever, de forma prática, as ideias sobre as guerras civis e sobre a ajuda 

internacional traçadas na primeira parte da dissertação. 

Apesar de separadas geograficamente, têm em comum a sua duração: décadas de 

conflito. No Sri Lanka, de 1983 a 2003, em Angola, de 1975 a 2002, ambas 

longas, com consequências devastadoras para as populações e para as suas 

economias. Só entre 1997 e 2002, ocorreram aí entre 10.000 e 99.999 mortos372 

em sequência da guerra civil. Os dois países tiveram entre 75% e 99% de 

                                                 
372 SMITH (2003). Ver tabela comparativa sobre a guerra no Sri Lanka e em Angola no ANEXO 13. A 
tabela em questão tem como fonte os dados estatísticos e outras informações indicados por SMITH 
(2003), de onde extrapolámos a informação relativa ao Sri Lanka e Angola. Servirá de apoio à reflexão 
desenvolvida neste capítulo. 
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refugiados e ambos foram afectados pelo flagelo das minas terrestres e UXO, 

embora, neste campo, Angola tenha sido muito mais afectada373. 

O resultado foi semelhante: o insucesso dos rebeldes e a vitória do Governo. 

Como constata MOITA (2004:126) quanto às guerras do último quarto de século, 

“as guerrilhas ou lutas populares prolongadas, designadas como guerras 

subversivas ou guerras de baixa intensidade raramente tiveram êxito” . Além 

disso, constata, “existe uma tendência para o arrastamento dos conflitos, sem 

solução militar”, o que parece ser, acrescentamos nós, particularmente evidente 

nos dois estudos de caso. 

Analisámos o peso das disparidades étnicas na origem e no desenrolar de um 

conflito. A este propósito, relembre-se que COLLIER & HOEFFLER (2002)374  

constataram que o risco de rebelião aumenta em 50% quando existem poucos 

grupos étnicos diferentes, gerando antagonismos entre a maioria e a minoria. É  

exactamente o caso do Sri Lanka, movido pelo ódio entre muçulmanos e budistas 

e por uma “rebelião por injustiça”. Segundo SMITH (2003), as minorias étnicas 

no Sri Lanka em 2000 (ou depois) representavam entre 10 a 29% da população, 

tendo a guerra sido dominada pela luta entre uma minoria Tamil e uma maioria 

budista. 

Ao invés, Angola é caracterizada pela existência de diversos grupos étnicos, cujo 

trabalho e entendimento podem ser dificultados, embora os maiores 

antagonismos ocorram entre as etnias tradicionalmente consideradas como 

núcleo forte apoiante da UNITA (os umbundos) e do MPLA (os kimbundus), 

sendo que estas perfazem 53%. Além disso, vimos que a existência de um grupo 

étnico predominante em várias sociedades africanas não é muito relevante para o 

conflito, uma vez que este está, muitas vezes, subdividido em grupos distintos, 

como se verificará em Angola (COLLIER & HOEFFLER (2000:12). 

Tínhamos visto como o problema da diferenciação étnica se pode acentuar com a 

existência de um recurso natural valioso e que estes podem ter um papel 

                                                 
373 SMITH (2003). Ver tabela comparativa sobre a guerra no Sri Lanka e em Angola no ANEXO 13. 
374 “Greed and Grievance in Civil Wars”  (Working Paper) in COLLIER et al. (2003), p.57. 
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fundamental na manutenção do conflito375, sendo eles o petróleo e os diamantes 

no caso angolano. É também nítida a divisão territorial em Angola entre as zonas 

controladas pela UNITA e onde foram encontrados diamantes, principalmente na 

zona leste e central de Angola, e as zonas sob controlo do Governo,  onde 

predominam os poços de petróleo.  

Se os rebeldes em Angola ambicionavam a tomada de poder ou, no mínimo, a 

sua partilha, os insurgentes hindús no Sri Lanka desejavam a independência. 

Se financeiramente a guerra no Sri Lanka foi alimentada pela diáspora, em 

Angola o petróleo e os diamantes constituíram o grande financiador do conflito. 

Para MEIJER (2004:3), a guerra em Angola foi sempre uma questão de acesso à 

riqueza do país – “de cobiça e não de injustiça”, embora outros autores não 

sustentem esta tese. De resto, não encontrámos referência à diáspora angolana na 

nossa pesquisa. 

Também em Angola é evidente a influência das potências mundiais (EUA e 

URSS, esta última contando com a intervenção directa de Cuba) e regionais 

(África do Sul e ex-Zaire) principalmente no contexto da Guerra Fria, enquanto 

que no caso do Sri Lanka há alguma intervenção, embora mais indirecta, da Índia 

e dos EUA. Por outro lado, o caso do Sri Lanka não parece ter a mesma 

relevância geoestratégica que a influência internacional assumiu no caso 

angolano.  Naquele país, existiu uma forte componente de mediação 

internacional exercida pela Noruega, enquanto esse papel principal coube, no 

caso de Angola, à troika de países (EUA, URSS/Rússia e Portugal) e à ONU e às 

diversas missões de verificação no país desde 1988 (SMITH, 2003). 

Centrando-nos no objecto de estudo desta dissertação – a ajuda internacional, 

comparemos os fluxos de ajuda atraídos pelo Sri Lanka, país pobre, sem recursos 

naturais valiosos, face a Angola, com enorme potencial de riqueza devido ao 

petróleo e diamantes.  

A APD líquida dada ao Sri Lanka foi de 101,42 milhões em 2000, de 187,16 

milhões em 2001 e de 186,82 milhões de USD em 2002. Se fizermos uma 

estimativa per capita, essa ajuda foi de  5,49 USD em 2000. Angola, por sua vez, 
                                                 
375 ROSS (2002), p.3. 
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recebeu 273,58 milhões em 2000, 249,65 em 2001 e 380,27 milhões em 2002. 

Per capita essa ajuda foi de 22 USD, um valor quatro vezes superior ao do Sri 

Lanka. 

Tabela 4 – A APD ao Sri Lanka e a Angola em 2000, 2001 e 2002  

  
Total APD 

2000 
Total APD 

2001 
Total APD 

2002 
Sri Lanka 101,42226 187,15899 186,81798 
Angola 273,57784 249,64855 380,27015 

                          Fonte: Elaborado pela autora a partir de OECD (act :2004a), Base de Dados. 

 
Quanto ao ano do cessar-fogo no Sri Lanka (2002), verificamos que a ajuda se 

manteve constante, ao invés do que seria de esperar, isto é, que aumentasse agora 

que era importante ajudar a consolidação do acordo de estabilidade para o país. 

Isto ter-se-á devido, possivelmente, ao afastamento dos doadores devido ao 

retrocesso no processo de paz nesse mesmo ano.  Em Angola, com a assinatura 

do acordo de paz no início do ano de 2002, a ajuda aumentou em 130,62 milhões 

de USD de 2001 para 2002, isto é, uma variação anual de 60%. Verificamos, 

assim, que a ajuda dada a Angola foi bastante superior à ajuda dada ao Sri Lanka. 

Se tentarmos aplicar o modelo de CHAUVET (2002) sobre a influência da 

instabilidade sociopolítica dos receptores na alocação de ajuda aos dois estudos 

de caso, verificamos que, quer no Sri Lanka, quer em Angola, existiu 

instabilidade política violenta (guerra civil). Segundo o modelo, os próprios 

doadores deveriam querer ajudar mais esses países, por forma a tentar estabilizá-

los, preservando os seus próprios interesses comerciais, de investimento, de 

segurança e geopolíticos. Porém, ambos os países sofreram destruição massiva 

de infra-estruturas e mortes, pelo que os doadores adversos ao risco (entenda-se 

aqui a descrença da utilidade da ajuda no contexto da guerra civil muito 

destrutiva) poderão ter desviado a ajuda ao país. Foi, por exemplo, o que se 

verificou no retrocesso dos doadores sobre a decisão de ajudar o Sri Lanka após 

o cessar-fogo em 2002 e em sequência da instabilidade vivida nessa altura e da 

recusa do LTTE em colaborar. Igualmente em Angola os doadores retrocederam 

também na sua decisão de aumentar significativamente a sua ajuda ao país em 

1995, devido ao fracasso do processo de paz (Acordo de Lusaka). 
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O modelo de CHAUVET (2002) indica também que a instabilidade sociopolítica 

tende a atrair mais os interesses dos doadores bilaterais, principalmente os mais 

altruístas, enquanto os multilaterais tenderão a impor mais uma boa conduta e um 

bom ambiente político como condicionalidade da ajuda (CHAUVET, 2002; 

WORLD BANK,1998). Ora nos casos de Angola e do Sri Lanka, é de registar a 

ocorrência de execuções extrajudiciais (SMITH, 2003) e sérias violações dos 

Direitos Humanos (DH). O regime do Sri Lanka era considerado uma 

“democracia incerta”, enquanto o Estado angolano foi considerado “Estado 

desordenado em colapso” (SMITH, 2003). 

Do modelo de CHAUVET (2002) destacaríamos ainda as características dos 

receptores – pobreza e exportação de petróleo - sendo esta última uma variável 

de interesse, que afasta os efeitos da instabilidade na ajuda multilateral e os 

acentua na bilateral (aversão ao risco). Por outras palavras, a tendência a 

verificar-se em Angola seria mais atracção à ajuda multilateral pelas 

características do país e mais atracção à bilateral pela instabilidade. Considerado 

um país de rendimento médio de acordo com SMITH (2003), a instabilidade 

estimularia a ajuda bilateral numa primeira fase, enquanto que afastaria a 

multilateral devido ao “mau” comportamento do país (guerra de 20 anos). 

Sobre o timing da ajuda, refira-se que, de acordo com STAINES (2004), desde a 

década de 90 os doadores tendem a ajudar mais no primeiro e no segundo ano 

pós-conflito e reduzi-la depois a partir do terceiro ano, ao contrário do que seria 

desejável, ou seja, os doadores deveriam intervir durante toda a primeira década 

pós-conflito e não actuar apenas quando a instabilidade está mediatizada.  No 

caso do Sri Lanka376, vimos como a APD oscilou ao longo do tempo (de 1980 a 

2002), destacando-se alguns picos maiores de ajuda, designadamente em 1981, 

na fase anterior à eclosão do conflito. Esse fenómeno, marcado 

fundamentalmente por empréstimos concessionais, poderá traduzir uma maior 

preocupação com a prevenção. Outros picos se seguiram em 1984, logo após a 

eclosão do conflito e quando este é mais mediático: em 1988, em 1990, em 1991 

e 1996, altura a partir da qual a ajuda tende a decrescer. 
                                                 
376 Rever Gráfico 8. 
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Em Angola377, nos primeiros anos após a independência a ajuda não teve 

significado. De forma geral, a tendência da APD ao longo do tempo é de 

crescimento, destacando-se sempre os donativos, apesar de se verificarem 

algumas descidas abruptas (1977, 1984, 1988, 1992, 1993 e 1998). Na década de 

90, a APD é substancialmente maior. Se de 1975 a 1989, a média anual de APD 

foi de 62 milhões de USD, de 1990 até 2002 esse valor aumentou para 239 

milhões. Pensamos que o interesse no caso angolano se explicará pelo cariz 

mediático desse conflito, pelo interesse internacional no potencial desse país e 

pela ajuda humanitária alimentar e de emergência que responderam às 

consequências da guerra civil na década de 90, o que não acontece com o Sri 

Lanka. 

A nível da ajuda humanitária, parece existir um interesse fortemente superior dos 

doadores por Angola em detrimento do Sri Lanka. O Gráfico 19 indica o peso 

relativo da ajuda humanitária dada aos dois países entre 1973 e 2003, 

destacando-se Angola com 82% face aos 18% do Sri Lanka378. 

 

Gráfico 19 – Ajuda Humanitária (emergência) a Angola e ao Sri Lanka 

 entre 1973 e 2003 

Ajuda humanitária (emergência) a Angola e ao Sri 
Lanka de 1973 a 2003 

82%

18%

Angola

Sri Lanka

 
      Fonte: Elaborado pela autora a partir de OECD (act :2004a), Base de Dados. 

 
Sobre a ajuda de emergência, AGERBACK (1996) defende a necessidade de 

uma cuidadosa avaliação das necessidades antes da intervenção, justamente para 

                                                 
377 Rever Gráfico 13. 
378 Os dados estatísticos recolhidos sobre a ajuda humanitária abrangem a ajuda de emergência em geral, 
ajuda alimentar, ajuda em catástrofes e ajuda a refugiados. 
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evitar exacerbar problemas e agravar conflitos. No caso angolano, constatámos a 

preocupação da UCAH (Unidade de Coordenação da Ajuda Humanitária) em 

coordenar a ajuda internacional dada ao país e as actividades desenvolvidas pelas 

ONGs e OIs. Foi pró-activa na resolução dos problemas e na auscultação dos 

parceiros e preocupou-se em separar questões humanitárias de questões político-

militares. Ainda assim, foram-lhe dirigidas algumas críticas pelo facto de não ter 

traçado uma abordagem abrangente de reintegração dos refugiados, ex-

combatentes e deslocados de guerra.  

Foi também criticado o facto de não ter sido estabelecida uma ponte entre a 

emergência e o desenvolvimento. Tínhamos visto as explicações de ARMIÑO 

(1997) sobre a importância da reabilitação enquanto ponte entre a ajuda 

humanitária e a ajuda ao desenvolvimento, e de TOMASSOLI (2003) sobre a 

possibilidade de se realizar ajuda ao desenvolvimento em cenários de guerra.  

No Sri Lanka, apesar das dificuldades de acesso às zonas controladas, foram 

feitos esforços no sentido de desenvolver projectos de reabilitação. Este assunto é 

de enorme importância já que os refugiados e os deslocados são uma das 

principais consequências da guerra, trazendo enormes desafios ao país (OCHA; 

SMITH, 2003; ACNUR, 2000), como se verificou principalmente no caso de 

Angola. 

Para medir o impacto da ajuda humanitária no conflito em Angola e no Sri 

Lanka, podemos recorrer aos dois parâmetros apontados por PERRIN (1998): o 

nível de violência e a duração do conflito.  

A influência sobre o nível de violência pode ocorrer quando os beneficiários da 

ajuda são alvo dos grupos armados que buscam bens de auxílio (através da 

intimidação, do deslocamento forçado, ataques a armazéns). Esse efeito será 

tanto maior quanto mais enfraquecido estiver o Estado, levando ao 

estabelecimento de uma economia e de um sistema de saúde paralelo para as 

Organizações Humanitárias (OHs).  

Atrocidades e violações dos DH ocorreram em ambas as guerras. No caso de 

Angola, há ainda a acrescentar o uso de minas anti-pessoais, quer pelas forças 

rebeldes, quer pelo Governo (SMITH:2003). Além disso, a OXFAM 
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INTERNATIONAL (2001:6) afirmava que “uma grande maioria da ajuda 

humanitária (em Angola) tem de ser entregue por via aérea, uma vez que as 

colunas são frequentemente atacadas e pilhadas”. Também Koffi Annan, em 

2000, afirmou num relatório apresentado ao Conselho de Segurança, que 

existiam várias denúncias de raptos de crianças em Angola “para serem utilizadas 

como carregadores ou, eventualmente, como combatentes”379. Já MACHEL 

(1996) afirma que, no Sri Lanka, alguns adultos aproveitaram a imaturidade dos 

jovens, recrutando-os para bombardeamentos suicidas. 

Quanto ao efeito de agravamento por enfraquecimento do Estado, o Governo 

angolano não estaria enfraquecido, uma vez que tinha dinheiro e influência. 

Todavia, envolveu-se numa luta pelo poder que o levou a eximir-se das suas 

responsabilidades na gestão do país (CACETE,2002; PEREIRA, 2002; OXFAM 

INTERNATIONAL,2001), reunindo, assim, as condições para que as OHs 

criassem uma economia paralela movida pela importância de responder às 

necessidades mais urgentes da população. Ao contrário, no Sri Lanka, vimos que 

o Governo quis limitar, numa primeira fase, a presença das OHs no terreno, mas 

que, apesar disso, manteve ele próprio a sua presença nas áreas controladas pelo 

LTTE e assegurou os serviços básicos às populações (OFSTAD:2000). 

Além disso, as guerras criam condições para que grupos armados e outros actores 

não estatais tentem enriquecer, através da exploração de produtos ou serviços de 

grande procura, tais como os diamantes, narcóticos e até a ajuda humanitária, 

afirma o HSP (2002:9), adiantando mesmo que “levados por esses incentivos 

económicos, geralmente as facções opõem-se às negociações de paz, 

prolongando as guerras”. 

A influência sobre a duração do conflito pode ocorrer também quando a ajuda 

estimula os Governos locais a transferir recursos dos programas socioeconómicos 

e de sectores-chave como a saúde e a educação, para fins militares e alimentação 

da guerra. Essa situação acontece quando a ajuda se substitui ao Estado nas suas 

funções sociais de fornecimento de serviços básicos, desresponsabilizando-o e 

aumentando, assim, o seu capital disponível para aquisição de armamento militar.  
                                                 
379 ONU (2000), p.7. 
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Por exemplo, na tabela 5 podemos observar o peso relativo dos vários sectores da 

APD dada a Angola e ao Sri Lanka no total da OCDE ao longo dos últimos 30 

anos. 

Tabela 5 – Peso relativo dos sectores da APD de 1973 a 2003 
em Angola, no Sri Lanka e no total dos países receptores 

 % 

SECTOR 
Todos os países 

receptores Angola* 
Sri 

Lanka**  
Educação 5,90% 5,68% 4,95% 

Saúde 3,31% 8,37% 2,21% 

Programas para a população 1,56% 1,81% 0,29% 

Abastecimento de água e saneamento 6,07% 2,79% 8,17% 

Governo e Sociedade Civil 4,57% 7,12% 1,23% 

Outras infra-estruturas sociais e serviços 5,00% 2,40% 2,22% 

Infra-estruturas económicas, não especificadas 0,01% 0,00% - 

Transporte e armazenamento 13,59% 3,60% 12,89% 
Comunicações 1,90% 5,56% 3,95% 

Energia 7,42% 9,42% 16,37% 
Banca e Serviços Financeiros 3,63% 0,50% 2,42% 

Negócios e outros serviços 0,80% 0,07% 1,32% 
Agricultura, florestas e pesca, total 12,49% 10,83% 15,46% 

Indústria, exploração mineira e construção 6,95% 2,50% 5,90% 
Comércio e turismo 0,84% 0,18% 0,05% 

Multisector, não especificado 0,01% - 0,00% 
Protecção do ambiente 1,26% 0,15% 2,26% 

Mulheres em desenvolvimento 0,08% 0,08% 0,03% 
Outros multisectores 3,07% 6,67% 6,92% 

Ajuda em géneros / Avaliação geral dos programas 0,00% - - 
Ajustamento Estrutural (com BIRD / FMI) 3,09% 0,18% 1,51% 

Ajuda alimentar excluindo assistência alimentar 3,12% 9,47% 5,06% 
Outros programas gerais & Avaliação de necessidades 7,79% 1,99% 4,14% 

Acção relacionada com a dívida 2,72% 3,09% 0,43% 
Ajuda de emergência 0,00% 0,02% 0,00% 

Ajuda alimentar de emergência 0,05% 0,00% 0,12% 

Emergência não alimentar e Auxílio 2,42% 16,37% 1,28% 

Custos administrativos dos doadores 0,40% 0,09% 0,00% 
Apoio a ONGs 0,07% 0,22% 0,13% 

Não alocado / não especificado 1,89% 0,83% 0,68% 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de OECD (act :2004a), Base de Dados. 

*Os valores para Angola em 1973 e 1974 são estatisticamente irrelevantes. 
** Os valores para os anos de 1973 e 1974 da APD para o Sri Lanka são insignificantes. 
 

Em termos gerais, o transporte e armazenamento foi o principal sector 

beneficiário de APD (13,59%), seguido da agricultura, florestas e pesca 

(12.49%), outros programas gerais & avaliação de necessidades (7.79%), a 

energia (7.42%), a indústria, exploração mineira e construção (6.95%), o 
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abastecimento de água e saneamento (6.7%), a educação (5.90%) e, por último, 

outras infra-estruturas sociais e serviços (5%). 

Enquanto que no Sri Lanka se destacam os sectores da energia (16.37%), da 

agricultura, floresta e pescas (15.46%) e ainda do transporte e armazenamento 

(12.86%), isto é, sectores mais orientados para o crescimento económico do país, 

em Angola, destacam-se a emergência não alimentar e auxílio (16.37%), a ajuda 

alimentar excluindo a assistência alimentar (9.47%) e a agricultura, florestas e 

pesca (10.83%)380, isto é, as áreas priorizadas pela APD prendem-se com os 

serviços e sectores básicos cujo funcionamento compete ao Estado assegurar, 

facto que  parece evidenciar o efeito de substituição da ajuda, pelo menos ao 

nível  do financiamento desses sectores. 

Neste caso, sobressaíram as áreas associadas à ajuda humanitária que tende a 

ultrapassar a actuação ao nível dos actores locais e do próprio Estado, exercendo 

directamente as funções de distribuição de bens humanitários, géneros 

alimentares e outro tipo de auxílio em tempo de guerra, substituindo, mais uma 

vez e de forma mais evidente, o próprio Estado, não só no financiamento como 

na própria actuação. 

Liberto da obrigação política de assegurar o acesso da população aos bens e 

serviços mínimos em tempo de guerra e aliviado pela APD com os encargos 

financeiros em sectores-chave, o Estado pode, assim,  empenhar-se na luta contra 

a rebelião e canalizar mais recursos financeiros para eliminar o oponente. 

No entanto, comparando as duas situações, a verdade é que, de acordo com 

SMITH (2003), o Sri Lanka teve um aumento das despesas militares entre 1985 e 

2000 em mais de 100%, enquanto que em Angola esse aumento foi apenas de 10 

a 50%. Esta constatação é aparentemente contraditória com o que seria de 

esperar. Isto pode ser explicado pelo facto de o nível de despesas militares em 

                                                 
380 Note-se que as percentagens de ajuda dada ao Sri Lanka por sector indicadas na tabela 5 acusam 
pequenas diferenças relativamente à igual análise feita no estudo de caso. Esta discrepância explica-se 
pelo facto de, no estudo de caso, se ter abrangido o período de 1980 a 2003, enquanto que neste capítulo 
se optou por abranger todo o período de 1973 a 1980 para enquadrar e comparar os dois estudos de caso – 
Angola e Sri Lanka. No caso angolano, existem também pequenas diferenças, uma vez que, no estudo de 
caso, foi feita uma divisão entre a APD recebida antes do fim da Guerra Fria e após a queda do muro de 
Berlim. Neste capítulo, optou-se por integrar uma só época para efeitos de comparação. 
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Angola ser muito superior ao do Sri Lanka, pelo que a variação absoluta de APD 

tem uma repercussão relativa maior no Sri Lanka do que em Angola. 

Os  gráficos 20 e 21 foram feitos com o objectivo de tentar identificar esse efeito 

da ajuda nas despesas militares do Estado e nas despesas sociais (educação e 

saúde), quer no caso de Angola, quer no caso do Sri Lanka. 

Refira-se, porém, a limitação de informação relativa às despesas sociais em 

ambos os casos, que nos impediu de analisar essa evolução ao longo do tempo, 

tendo apenas disponíveis dados relativos a alguns anos381. 

Gráfico 20 – O efeito da APD sobre as despesas militares e sobre as despesas 
sociais do Estado Angolano382 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de SIPRI (1992, 2004), OECD (act: 2004a) e PNUD (1999, 
2000, 2001, 2002, 2003 e 2004). 
 

Como já tínhamos verificado, as despesas militares do Estado angolano 

constituíram a principal prioridade durante a guerra, colocando-se muita acima 

das despesas gastas em saúde e educação. Todavia, o efeito da ajuda sobre o 
                                                 
381 Os dados existentes relativos às despesas públicas (saúde e educação) foram dispobilizados pelo 
PNUD, não existindo informação relativa a alguns anos. Para consultar os dados do gráfico em tabela, ver 
ANEXO 14. 
382 Os dados são apresentados em percentagem do PIB. A única excepção é a informação sobre as 
despesas na educação de 1985, 1986 e 1987 cujos valores são disponibilizados pelo PNUD (2002) em 
PNB. 
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aumento das despesas militares é subtil, na medida em que as respectivas 

percentagens atingem níveis diferentes. Ainda assim, verificamos que, quer a 

ajuda, quer as despesas militares em % do PIB, aumentaram em 1982/83, em 

1987/88, em 1991-94 e em 2001. Note-se também que, por exemplo, de 2000 

para 2001 a ajuda manteve-se, sendo que a curva das despesas militares 

diminuiu. 

Além disso, verifica-se que não existiu um desincentivo condicional à guerra 

(ameaça de corte da ajuda), apesar dos elevados níveis de despesas militares. 

Quanto à ajuda de emergência, ela manteve-se constante, com uma tendência 

para aumentar a partir de 1991, não parecendo interferir com as despesas 

militares. 

Para o Sri Lanka, o Gráfico 21 analisa o mesmo efeito. 

Gráfico 21 – O efeito da APD sobre as despesas militares e sobre as despesas 
sociais do Estado cingalês383 
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Fonte: Elaborado pela autora a partir de SIPRI (1992, 2004), OECD (act: 2004a) e PNUD (1999, 
2000, 2001, 2002, 2003 e 2004). 

                                                 
383 Os dados são apresentados em percentagem do PIB. A única excepção é a informação sobre a 
despesna saúde em 1995 cujo valor é disponibilizado pelo PNUD (1999) em PNB. Para consultar os 
dados do gráfico em tabela, ver ANEXO 15. 
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Até 1992, os valores da ajuda foram superiores à despesa militar do Estado em % 

do PIB, o que se explicará pelo facto do Sri Lanka ser um país pobre e sem 

capacidade de recursos para a guerra. A partir dessa altura, porém, a ajuda 

decresceu significativamente, sendo muito inferior às despesas militares. Com 

ela, verificamos também uma descida abrupta das despesas com a educação. A 

emergência, por sua vez, manteve-se relativamente estilizada a um valor. 

Quanto à questão da educação, note-se que, segundo MACHEL (1996), é menos 

difícil assegurar a educação, ainda que com qualidade inferior, em conflitos de 

baixa intensidade como o do Sri Lanka, podendo a escolaridade continuar 

durante as pausas periódicas quando os combates são intermitentes ou sazonais.  

Relembrando as abordagens maximalistas e minimalistas descritas por 

GOODHAND & ATKINSON (2001), parece-nos que, em ambos os casos, os 

actores humanitários tenderam a seguir mais a primeira abordagem, prevendo um 

mandato mais alargado da sua intervenção e incluindo objectivos de  construção 

da paz, diplomacia e comércio.  

Isto parece-nos particularmente evidente no caso de Angola. Como afirmaram 

BALL & CAMPBELL (1998), a UCAH (Unidade de Coordenação da Ajuda 

Humanitária) tornou-se pró-activa na identificação de problemas, na auscultação 

dos parceiros e na busca de soluções.  

Porém, ao mesmo tempo que mantinha no terreno uma presença de carácter 

“militar” com as forças de verificação e de manutenção da paz e aplicava sanções 

económicas e políticas à UNITA, a ONU intervinha no campo humanitário, 

através da UCAH, coordenando a ajuda internacional proveniente das diversas 

organizações humanitárias no país. Esta situação levou-nos a reflectir sobre o 

eventual perigo de uma intervenção com carácter mais político, que poderá 

justamente influenciar o desenrolar do conflito, pese embora as vantagens da 

abordagem maximalista e do seu princípio “não prejudicar”,  

No Sri Lanka, as OIs terão actuado de forma mais maximalista, intervindo 

também a nível político e a nível da reconciliação entre as partes. No caso da 

ONU, esta ter-se-á envolvido também de forma demasiado política, ao ponto de 
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um possível envolvimento na mediação do conflito ter sido recusado no Sul pelo 

Governo do Sri Lanka por se considerar que a Organização estava associada ao 

lobby tamil (ACCORD:1998). 

No entanto, o CICV terá seguido a abordagem minimalista, defendida, de resto, 

pelo Código de Conduta da Cruz Vermelha e pelo Projecto Esfera. O Comité 

prestou assistência às vítimas da guerra e visitou prisioneiros de guerra. Foi 

justamente a posição de clara neutralidade e imparcialidade que lhe permitiu, a 

dada altura, actuar como intermediário do Governo e do LTTE.  Nesta reflexão, 

sublinhe-se também o facto de os críticos da escola minimalista temerem que 

esta se tornasse uma doutrina demasiado rígida e limitada.  

Quanto à questão concreta do financiamento do desenvolvimento nos países em 

guerra, quer pela APD de forma geral, quer pela actividade financeira do FMI e 

BM mais especificamente, o Modelo do Dual Gap mostrou-nos a importância do 

financiamento externo (ajuda e empréstimos) ao reforçar a poupança interna e ao 

equilibrar a balança comercial. 

Refira-se, porém, a questão da excessiva dependência da ajuda, cujo maior 

perigo é que esta neutralize o Estado e se substitua a ele (ARMIÑO, 1997), que 

corte a possibilidade de desenvolvimento sustentado e centrado nos próprios 

recursos, que implique a realização de reformas económicas liberalizadoras, cujo 

impacto nem sempre é favorável (a questão da fungibilidade da ajuda).  

Quanto à questão dos objectivos dos doadores, tínhamos visto como a alocação 

da ajuda é decidida consoante os seus interesses políticos e geoeconómicos 

(CHAUVET, 2002; FREY,1984; MAIZELS & NISSANKE,1984), 

principalmente dos doadores bilaterais.  

Os principais doadores bilaterais de Angola de 1975 a 2002 foram a Suécia, a 

Itália, a Holanda e a França, segundo a OCDE, pelo que apenas o caso da França 

parece encaixar-se nesse perfil. Os principais doadores bilaterais do Sri Lanka de 

1980 a 2002 foram, por sua vez, o Japão, a Alemanha, a Suécia, e o Canadá, 

segundo a OCDE.  

Tínhamos referido possíveis benefícios económicos e políticos da ajuda para os 

doadores (FREY, 1984), que passam, de forma resumida, pelo estímulo ao 
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comercial bilateral e ao IDE, bem como pelo aumento da influência política no 

país receptor e na arena internacional.   Julgamos que esta é a posição assegurada 

pelo Japão ao afirmar-se como principal doador no Sri Lanka e em muitos outros 

países asiáticos. 

Relativamente aos países nórdicos, reconheça-se a sua tendência altruísta e o seu 

estatuto, reconhecimento e admiração internacionais por serem “amantes da paz” 

(BRAUER:1998)384. 

Por último, relembramos como os doadores e a ajuda internacional criam 

incentivos à paz e desincentivos à guerra, de acordo com UVIN (2001). Parece-

nos que, quer em Angola, quer no Sri Lanka, foram aplicados alguns 

desincentivos condicionais à guerra quando a comunidade internacional 

retrocedeu na sua decisão de dar ajuda financeira aos países depois de verificar 

um retrocesso nas condições de paz , como foi no caso de Angola em 1995 e no 

Sri Lanka em 2002. É  também a ideia implícita na “Estratégia de Apoio 

Transitório” iniciada pelo Banco Mundial (BM) em 2003 para Angola, 

constituindo esta um incentivo à paz condicional. No entanto, vimos que esse 

tipo de incentivo não predominou, principalmente a nível da ajuda bilateral, 

sendo que foi mantida a ajuda aos respectivos Governos, independentemente da 

evolução da situação no terreno. 

Em Angola, a presença de missões de observação da ONU são um exemplo de 

desincentivo não condicional à guerra. O mesmo não sucedeu no Sri Lanka, o 

que, como veremos mais adiante no estudo de DOYLE & SAMBANIS (2000), 

poderá trazer dificuldades ao processo de construção de paz. 

Concluímos assim que, tal como referiu ANDERSON (1999), a ajuda pode não 

ser neutra num contexto de guerra, podendo “reforçar, exacerbar e prolongar o 

conflito”. E fê-lo nos casos de Angola e do Sri Lanka, mais evidentemente no 

primeiro do que no segundo, mesmo que, por vezes, de forma pouco evidente e 

mesmo de forma não intencional. 

 

                                                 
384 Na parte I da dissertação, tínhamos referido o exemplo específico da Noruega e do Canadá dado por 
BRAUER (1998). 
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2.  Pistas para uma acção futura  
 
Da pesquisa feita ao longo desta dissertação, dos problemas apontados sobre a 

ajuda internacional e da análise de dois estudos de caso, retirámos algumas pistas 

sobre aquilo que poderá ser uma melhor actuação dos actores envolvidos na 

ajuda, quer agências de ajuda, quer países doadores.  

Durante a  guerra, o aspecto que nos parece mais importante sobre a definição da 

ajuda é a necessidade de uma análise abrangente do contexto conflito e a não 

separação entre questões económicas e questões políticas. ARMENGOL et al. 

(2003:9) 385 defendem que um melhor conhecimento dos vários indicadores que 

caracterizam cada contexto de alta tensão ou conflito armado conduziria a uma 

melhoria das políticas de prevenção de conflitos violentos e da estratégias de 

cooperação para o desenvolvimento.  Para  tal, os autores apontam a necessidade 

dos Estados, organismos regionais e internacionais, ONGs e outros organismos 

com capacidade de intervenção externa, implementarem políticas coerentes 

através de uma leitura transversal dos contextos onde operam, assegurando a 

compatibilidade dos diversos objectivos (especialmente para melhorar a 

governabilidade e a situação dos Direitos Humanos), aumentando a actividade 

preventiva em contextos de crise e reforçando a sua presença em contextos de 

reabilitação pós-bélica. 

A este nível, os autores indicam que a UE, por exemplo, tem desenvolvido 

medidas no sentido de garantir que os compromissos adoptados no terreno 

estejam sempre vinculados às estratégias de melhoria da situação dos DH, da 

governabilidade, do desarmamento ou da reabilitação pós-bélica386. Por exemplo, 

59% dos países aos quais foi dada ajuda humanitária em 2002, através da ECHO, 

apresentavam sérias deficiências a nível dos DH e da governabilidade.  Porém, a 
                                                 
385 ARMENGOL et al.(2003), p.14. Trata-se de um estudo anual que sintetiza o estado do Mundo com 
base na análise de 8 categorias que incluem 37 indicadores e que, cruzadas entre si, podem ajudar-nos a 
compreender a influência de umas sobre as outras, a redesenhar as políticas externas e a elaborar  
políticas de prevenção de conflitos armados que permitam consolidar os processos de paz e de 
reabilitação pós-bélica. Segundo ARMENGOL(2003:9-17-19-22-24-27-39-56-72), o estudo abrange as 
seguintes categorias: 1) o comportamento perante a comunidade internacional; 2) embargos de armas; 3) 
a militarização do país; 4) os DH; 5) o desenvolvimento; 6) as crises humanitárias; 7) a conflituosidade e 
a construção da paz; 8) o DIH. 
386 ARMENGOL et al. (2003), p.9 
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ajuda humanitária europeia teve também como destino 21 países que tinham 

índices significativos de militarização, pelo que indirectamente essa ajuda 

poderia estar a contribuir para perpetuar situações de injustiça e desequilíbrio 

interno, devido à alocação dos recursos do Governo para as prioridades militares. 

A necessidade de uma leitura política, histórica e contextual da guerra pelos 

doadores e actores humanitários não significa necessariamente que estes devam 

tomar posições políticas. Vimos como, na prática, a APD pode apoiar uma das 

partes do conflito (o Governo, de forma oficial, e os rebeldes, de forma 

manipulada); como, quando há interesses diferentes a apoiar ambas as partes no 

conflito, a guerra se prolonga no tempo, e como os Estados decidem a alocação 

da ajuda consoante os seus interesses, seguindo, de certa forma, a lógica da real 

politik. Insistimos, pelo contrário, na importância da imparcialidade, da 

neutralidade e da universalidade da ajuda (seja de emergência, seja de 

desenvolvimento, seja bilateral, seja multilateral) para que esta possa cumprir o 

seu objectivo: prestar auxílio às populações mais carenciadas. 

Estes deverão continuar a ser os princípios-chave das organizações humanitárias 

e agências para o desenvolvimento. Deverão ser também os princípios 

orientadores das políticas de cooperação bilaterais e multilaterais.  

Para que tal objectivo surta efeito, consideramos fundamental a concertação de 

esforços pela comunidade internacional no sentido de criar instrumentos nesse 

sentido. Na Conferência sobre o Financiamento do Desenvolvimento de 

Monterrey em 2002387 foi mostrada uma vontade sem precedentes de 

desencadear uma acção colectiva para alcançar a paz global, a qual implica, 

segundo COLLIER et al. (2003:176), uma mudança nas práticas dos países 

doadores, implementando medidas como o alargamento do período de 

financiamento da ajuda no pós-conflito e, por outro, a concretização de uma 
                                                 
387 Sobre a Conferência de Monterrey, no México, em Março de 2002, ver 
http://www.onuportugal.pt/Monterrey_Round_up-_Portuguese.pdf. A Conferência de Monterrey reuniu 
51 presidentes e primeiros-ministros, vários ministros das finanças e negócios estrangeiros, responsáveis 
de OIs e de instituições financeiras, líderes da comunidade empresarial e representantes da sociedade 
civil. O principal objectivo da Conferência foi enfrentar os desafios do desenvolvimento e da redução da 
pobreza, tendo sido aprovado, por aclamação, o Consenso de Monterrey, que afirma a determinação da 
comunidade internacional de erradicar a pobreza, alcançar o crescimento económico sustentável e 
promover o desenvolvimento sustentável no contexto de um sistema económico mundial equitativo que 
favoreça a plena inclusão. 
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ajuda gradual e faseada que seja direccionada para os países mais pobres e não 

para os países com maiores atractivos comerciais e geográficos388.   

Além das esferas política e económica, não deve ser ignorada a esfera social. 

Parece ser consensual a ideia de que as populações devem ser envolvidas na 

reconstrução do país, pois só assim, explica SUMMERFIELD (1996:88), serão 

mantidas as funções de uma sociedade pacífica e o espaço social que 

possibilitem, por sua vez, a sustentabilidade de um modelo de desenvolvimento 

social.  Sem perceber esta dimensão social, explica o autor, a ajuda pode 

fracassar num contexto de guerra e, em vez de fortalecer as populações, pode 

perturbá-las. 

Parece-nos que devem ser repensadas as prioridades das agências de ajuda, 

destacando-se a importância da actuação da sociedade civil e organizações locais, 

relegando para segundo plano o protagonismo dos projectos que ignoram os 

recursos locais, designadamente os recursos humanos locais. Além disso, talvez 

seja mais eficaz o financiamento ou co-financiamento de projectos de 

organizações locais em detrimento dos projectos concebidos e executados por 

ONGs ou OIs estrangeiras, na medida em que aqueles poderão garantir maior 

sustentabilidade após o final do projecto e também, poderão deixar uma melhor 

herança em termos de know-how aos locais389. 

Além dos critérios atrás referidos, parece-nos fundamental condicionar os 

volumes de ajuda às necessidades reais do terreno e também ao desenrolar da 

dinâmica do conflito, devendo impor-se incentivos à paz e desincentivos à guerra 

tal como foram sugeridos por UVIN (2001). Esse condicionamento parece-nos 

imperativo ao nível do controlo das despesas militares do Governo. 

Na transição pós-conflito, a ajuda é também fundamental, devendo manter-se no 

país durante toda a primeira década após o fim da guerra, até porque nos 
                                                 
388 A ajuda deve ser dirigida justamente aos países de maior risco, mais pobres, com políticas fracas e 
maus governos. O problema, sublinham COLLIER et al. (2003), é que historicamente os programas 
convencionais de ajuda não tiveram êxito nesses países onde as falhas têm que ser corrigidas.   
389 No caso do Sri Lanka, e extrapolando para a situação da ajuda a uma catástrofe natural (o Tsunami que 
afectou as zonas costeiras do Leste e do Sul do país em Dezembro de 2004), a reabilitação deverá passar 
pela sociedade civil e pelas organizações locais. Nas pequenas comunidades afectadas, muitos homens 
viviam da pesca e as mulheres da costura, tendo perdido os seus meios de subsistência. Talvez a ajuda 
deva passar pelo apoio as estas populações na obtenção dos seus meios de trabalho, por forma a que 
possam progressivamente restabelecer a sua vida. 
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primeiros 5 anos pós-guerra, o país aporta um elevado de risco de voltar a cair na 

armadilha do conflito390. CASTILLO (2001:1989) afirma que os países não têm 

praticamente capacidade de criar os seus próprios rendimentos, pelo menos na 

primeira fase da transição, dependendo fortemente da ajuda internacional. Assim, 

o autor defende que deve ser apresentado aos doadores um plano estruturado e 

abrangente da reabilitação, reconstrução e desenvolvimento do país, de forma a 

que estes possam definir a ajuda com pleno conhecimento das verdadeiras 

necessidades e vulnerabilidades do país em causa. 

ARMENGOL et al. (2003:9) dizem que é justamente nos países em fase de 

reabilitação pós-bélica – cenário em que se poderão enquadrar Angola e Sri 

Lanka, principalmente este último -, que os motivos de fundo do conflito não 

foram superados, o que sustenta a afirmação de que a entrada numa fase pós-

bélica não é sinónimo de paz. Esses países são normalmente caracterizados por 

uma situação de extrema fragilidade, onde os gastos militares são muito elevados 

(55%) (e em metade destes continuam a ser superiores aos gastos na saúde e na 

educação), onde se verificam sérias violações dos DH (64%) e com uma dívida 

externa superior ao PIB (45%). Em 64% dos casos, continuam mesmo a viver-se 

situações de alta tensão. 

Angola foi incluída nos países com situação de segurança estável, de acordo com 

THONON et al. (2003:30)391, embora com alguns surtos de violência. Assim, o 

principal desafio continua a ser proporcionar protecção e assegurar os serviços 

básicos aos deslocados e refugiados que retornam ao país, bem como assegurar  a 

reintegração dos retornados e dos desmobilizados. 

Sendo a guerra em Angola e no Sri Lanka um facto inalterável, resta-nos apelar à 

importância da construção da paz e da prevenção de novo conflito. 

Baseados na premissa de que a construção da paz internacional pode ajudar a 

resolver a guerra civil e apesar desse tipo de estratégia ser concebida para tratar 

conflitos específicos, DOYLE & SAMBANIS (2000) definiram um conjunto de 

parâmetros aplicáveis a quase todos os conflitos. Para tal, os autores definiram 

                                                 
390 COLLIER et al  (2003),  p.83. De acordo com os autores, o risco é de 44%. 
391 Trata-se de um barómetro anual sobre o conflitos, direitos humanos e construção da paz. 
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três dimensões de um triângulo, cuja área é o “espaço político para a construção 

da paz”: (1) as raízes locais da hostilidade, (2) as capacidades locais para a 

mudança e (3) o grau específico de responsabilidade internacional para assistir à 

mudança. 

DOYLE & SAMBANIS (2000:8-9) argumentam que a probabilidade de êxito da 

construção da paz é função das capacidades materiais e institucionais do país, da 

disponibilidade de ajuda internacional e do grau de hostilidade da guerra. 

Face a isso, os autores criaram um modelo interactivo do qual resultaram dez 

hipóteses392 sobre o êxito da construção da paz (CP) enunciadas na tabela e 

aplicadas pela autora aos casos do Sri Lanka e de Angola.  

 
Tabela 6 – Aplicação das premissas de DOYLE & SAMBANIS (2000)  

aos casos do Sri Lanka e de Angola 
Premissas de DOYLE & SAMBANIS (2000) Sri Lanka Angola 

(1) o êxito da CP é inferior nas guerras identitárias (por exemplo, 
guerras étnicas ou religiosas) 

� X 

(2) quanto maiores forem os custos humanos da guerra, menor 
será  o êxito da CP 

� � 

(3) quanto mais longa for a guerra, maior será o êxito da CP � � 
(4) quanto maior for o número de facções, menor será o êxito da 
CP 

X X 

(5) quanto maior for a heterogeneidade étnica, menor será a 
probabilidade de êxito da CP 

X � 

(6) quanto maior for o PIBpc e o nível de desenvolvimento 
económico do país, maior será a probabilidade de êxito da CP 

X X 

(7) quanto mais dependente de recursos for o país, maior o risco 
de nova guerra e menor a probabilidade de êxito da CP (os autores 
referem o exemplo de Angola) 

X � 

(8) o êxito da CP será maior se a guerra terminar com um acordo 
de paz; 

� � 

(9) o êxito de CP será maior se forem empregues operações de paz 
das Nações Unidas 

X � 

(10) o êxito da CP será maior quanto mais forte for a operação da 
ONU e quanto mais extenso for o seu mandato 

X � 

Legenda : � - Premissa aplicável ao caso / X – Premissa não aplicável ao caso 

 
No Sri Lanka, o facto desta guerra ter um cariz identitário, ter provocado muitas 

baixas humanas, de o país ter um baixo nível de desenvolvimento económico e o 

facto de não ter havido uma operação de manutenção de paz das Nações Unidas, 

                                                 
392 DOYLE & SAMBANIS (2000), pp.12-14. 



  

 237 

poderá, à luz do modelo de DOYLE & SAMBANIS (2000), prejudicar a eficácia 

da construção de paz. A favor desta está, porém, o facto de ter sido uma guerra 

longa, o facto de ter apenas duas partes beligerantes e pouca heterogeneidade 

étnica, de não estar dependente de recursos naturais e de ter terminado com um 

acordo de paz. 

Em Angola, a CP é prejudicada pelos enormes custos humanos da guerra, pela 

maior heterogeneidade étnica do país, pelo baixo nível de desenvolvimento 

económico do país e pela dependência de recursos naturais. É, porém, 

beneficiada por não ter sido tanto uma guerra étnica (foi essencialmente uma 

guerra por recursos e poder), por ter sido longa, por ter terminado com um 

acordo de paz e por ter tido a presença das Nações Unidas. 

Por último, parece-nos fundamental sublinhar a importância da prevenção (tentar 

prevenir em vez de remediar). ARMENGOL et al. (2003:9) explicam que é nos 

contextos de tensão em que não há conflito armado (quase metade dos casos de 

crise humanitária) que se tornam mais imperativas as políticas preventivas a nível 

diplomático, político e económico, e onde a intervenção humanitária poderá abrir 

oportunidades para se corrigir alguns erros.  

Também MUSCAT (2002:25-26-27) defende que é melhor a intervenção 

preventiva do que a prevenção coerciva por várias razões: (1) as agências estão 

no terreno anos antes do rebentar do conflito e, portanto, muito antes de ser 

necessária uma intervenção militar, sendo a sua presença normalmente bem-

vinda, já que são dispensários de transferências internacionais e facilitadoras do 

progresso económico e social; (2) a prevenção do conflito é menos dispendiosa 

do que uma prevenção coerciva de última hora; (3) as agências para o 

desenvolvimento podem, em situações mais difíceis, ter que usar uma forte 

persuasão ou até pressões de “condicionalidade” pesadas; (4) ao longo dos anos, 

o papel das agências tem-se desviado do fomento do investimento e 

desenvolvimento económico para o desenho de um enquadramento institucional 

e promoção de um Governo pró-desenvolvimento, que envolve programas mais 

técnicos e incrementais do que a natureza drástica da prevenção coerciva; (5) a 
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mobilização da “vontade política”, orientada para a prevenção do conflito, será 

mais fácil que a mobilização dessa vontade para a intervenção militar. 

Parece-nos, portanto, que o primeiro passo a dar pela comunidade internacional 

ao nível da ajuda passará justamente por uma aposta forte na prevenção das 

guerras civis que, como vimos no primeiro capítulo, trazem consequências 

terríveis não só para os países onde ocorrem, como para esta “aldeia global”. 

 
3.   Síntese e Conclusões 
 
Neste capítulo, revimos as ideias-chave abordadas ao longo da dissertação sobre 

as características das guerras, as principais causas e consequências e os actores 

externos envolvidos, aplicadas à luz dos casos de Angola e do Sri Lanka. 

Comparámos o volume de ajuda dada aos dois países e concluímos que a ajuda 

per capita dada a Angola é significativamente superior, tendo procurado a 

explicação para esse facto na actuação de doadores bilaterais e multilaterais   e 

nas características económicas dos próprios países em função do modelo de 

CHAUVET (2002). 

Comparámos ainda as tendências na evolução da ajuda ao longo do tempo nos 

dois países, bem como o peso relativo da ajuda de emergência, sendo esta, como 

seria de esperar, substancialmente superior em Angola. 

Enumerámos aspectos positivos e negativos da ajuda humanitária prestada 

durante guerra, recorrendo, para o efeito, à análise dos parâmetros de PERRIN 

(1998): o impacto da ajuda no nível de violência e na duração do conflito. 

No que concerne a influência da ajuda na duração do conflito, concluímos que,  

ao actuar em sectores-chave da economia e do desenvolvimento do país, a ajuda 

pode levar o Estado a eximir-se das suas responsabilidades, situação que, por si 

só, poderá prejudicar o normal funcionamento das instituições e aumentar a 

dependência de ajuda. Além disso, este cenário permite que o Governo canalize 

mais recursos financeiros para a guerra, perpetuando-a. Desta forma, concluímos 

que a ajuda pode efectivamente prolongar o conflito. 
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Verificámos que essa situação é mais nítida em Angola, onde a ajuda se manteve  

elevada apesar dos elevados níveis de despesas militares, não havendo pressão 

internacional no sentido de ameaçar cortar a ajuda. 

No Sri Lanka, concluímos que o efeito da ajuda no conflito é mais visível do que 

Angola. Contudo, ao longo da década de 90, ela diminuiu bastante, passando a 

curva das despesas militares a ser bastante superior à curva da ajuda. 

Revimos ainda as principais abordagens da ajuda seguidas em Angola e no Sri 

Lanka à luz das teorias maximalistas e minimalistas, concluindo que existiu uma 

maior tendência de intervenção alargada ao nível da diplomacia e da construção 

da paz, o que motivou a reflexão sobre o perigo do carácter político da ajuda. 

Fizémos ainda uma breve referência ao impacto dos programas de financiamento 

do desenvolvimento, designadamente os programas do BM e do FMI. 

Revimos os principais doadores de Angola (Suécia) e do Sri Lanka (Japão) e 

procurámos os motivos que explicarão essa ajuda. 

Por último, apontámos alguns incentivos à paz e desincentivos à guerra aplicados 

pelos doadores nos dois países, tendo concluído que se existiram algumas acções 

positivas da ajuda, também houve algumas lacunas. 

Na segunda parte deste capítulo, procurámos lançar (de forma sumária) algumas 

pistas para acção futura da ajuda, dividas na actuação durante a guerra, na fase de 

reabilitação pós-bélica e na fase em que ainda possível prevenir o conflito. 

Nesse âmbito, sublinhámos que é imperativo que os doadores e actores 

humanitários façam uma leitura histórica, política, social e contextual da guerra 

para que a ajuda seja adequada à realidade local e não fira susceptibilidades. 

Fundamentalmente, a ajuda não deve tomar posições políticas face a um dos 

lados do conflito. Além disso, ela deve ser condicional consoante as despesas 

militares do Governo receptor da ajuda. 

Por último, gostaríamos de esclarecer que o objectivo desta dissertação não foi de 

todo mostrar que a ajuda não vale a pena.  O objectivo foi sim, partindo do 

conhecimento de que ela é fundamental, mostrar que pode ter falhas que devem 

ser corrigidas. A este estudo poderia ser associado um outro sobre o impacto do 

conflito na ajuda. 
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CONCLUSÕES 
 
Defendemos, desde o início desta dissertação, que a ajuda internacional aos 

países e às populações vítimas da guerra pode ser fundamental para assegurar a 

estas últimas as condições mínimas de dignidade humana. Essa intervenção é 

fundamental quando, no contexto das guerras civis, estas são claramente 

marcadas pelo desrespeito pelos direitos humanos e pelo envolvimento e pela 

morte indiscriminada de civis. 

Por isso mesmo, considerámos importante tentar perceber como a ajuda 

internacional  funciona e reflectir sobre a hipótese da ajuda em cenários de guerra 

poder, em determinadas situações, contribuir para o prolongamento do conflito. 

O primeiro passo foi procurar compreender qual a lógica do conflito no contexto 

das guerras civis e dos PED. Os conflitos travados entre Governos e grupos de 

insurgentes têm origem numa multiplicidade de razões: ambição de secessão face 

à autoridade central; inclusão nos processos de partilha do poder política e 

económico; desejo de acesso à riqueza; fim do sentimento de discriminação, de 

injustiça e de desigualdade. Concluímos que uma das principais causas reside na 

falha do desenvolvimento económico do país, muitas vezes associado a Estados 

frágeis, o que pode explicar porque é que este tipo de guerra tende a eclodir em 

países pobres e em desenvolvimento. 

Verificámos que, nesses contextos, existem normalmente clivagens étnicas e que 

estas têm maior influência no conflito quando existem apenas dois grupos étnicos 

distintos (em vez de vários). Os recursos naturais, principalmente o petróleo e os 

diamantes, podem igualmente jogar um papel fundamental no xadrez da guerra. 

Foram esses recursos que alimentaram a guerra em Angola durante 30 anos. Já 

no caso do Sri Lanka, comprovámos a importância da diáspora que, por diversas 

motivações, financiou o LTTE e a guerra durante muito tempo até a comunidade 

internacional ter começado a tomar medidas para travar essa situação. 

Sobre a influência de factores externos nas guerras civis, destacaram-se, além da 

diáspora, as potências regionais e as potências mundiais. Vimos, por exemplo, 

como a África do Sul e o ex-Zaire influenciaram o conflito em Angola, apoiando 
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a UNITA, ou como os EUA e a URSS transportaram a Guerra Fria para este 

mesmo cenário.  

À comunidade internacional associámos sempre a questão da ingerência interna e 

do direito/dever internacional de intervir em situações de desrespeito pelos DH.  

Vimos as consequências  terríveis das guerras para as populações, para os países 

onde ocorrem e até para os países vizinhos, que violam direitos fundamentais 

como o direito à vida, o direito à saúde e também o direito à dignidade humana, 

para além de deixarem uma cicatriz profunda e quase insarável no processo de 

desenvolvimento. Por isso, consideramos que a comunidade internacional tem 

obrigação de deter e punir os senhores da guerra, quando destes se trata, e não em 

cenários de guerra civil com justificações perfeitamente plausíveis. No entanto, 

não quisémos deixar de sublinhar que essa intervenção só deverá ser feita de 

forma legítima, ou seja, à luz de um mandato das Nações Unidas. Consideramos 

perigosas as intervenções unilaterais que escondem, muitas vezes, razões 

egoístas, apesar de argumentarem causas humanitárias. 

Antes de entrarmos na questão concreta da ajuda internacional, esclarecemos 

uma premissa que nos pareceu fundamental: o desenvolvimento pode ser 

possível no contexto do conflito. A ser verdade, essa é uma referência fulcral 

para os actores humanitários e doadores no contexto de guerra que, como vimos 

nos casos do Sri Lanka e de Angola, durou décadas. 

Sobre a APD e a forma como ela evoluiu, principalmente desde a 2ª Guerra 

Mundial, concluímos que a comunidade internacional tem feito vários esforços 

para apoiar os PED, particularmente em contextos de guerra civil, tendo sido as 

Convenções de Genebra de 1949 o grande ponto de partida para o 

estabelecimento de um Direito de Intervenção Humanitário que se imponha sobre 

os interesses individuais dos Estados. 

Ficámos a conhecer um pouco mais sobre os vários tipos de ajuda em que se 

decompõe a APD e obtivémos algumas pistas sobre como os doadores e as 

agências de ajuda podem actuar e começar a chamar a atenção para alguns 

perigos da ajuda – o (des)respeito pelos princípios da humanidade, neutralidade e 

imparcialidade da ajuda; a dicotomia, a nosso ver, demasiado rígida entre a 
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emergência e o desenvolvimento; a pouca atenção dada à reabilitação; a  

imposição de reformas económicas demasiado rápidas pelo FMI e pelo BM aos 

PED, etc. 

O capítulo III deu-nos pistas importantes na busca de uma resposta sobre o 

impacto da ajuda nas guerras civis, através de um conjunto de questões: quem, 

quando, como e porque se ajuda? A busca de resposta a essas questões permitiu-

nos perceber que os destinatários da ajuda nem sempre serão aqueles que mais 

precisam. A ajuda internacional tende a priorizar países com rendimento médio, 

em detrimento dos países mais pobres e em situações mais difíceis. No entanto, 

verificámos que essa premissa não pode ser generalizada, na medida em que a 

afectação da ajuda depende das características do país, da instabilidade em que 

ele vive e também do tipo de doadores (bilaterais ou multilaterais). 

Sobre o timing da intervenção, sublinhe-se a ideia de que a comunidade 

internacional deveria preocupar-se mais em intervir antes do conflito e durante 

toda a primeira década do pós-conflito e não apenas quando ele é mais mediático. 

No curto prazo, confirmámos que alguns aspectos técnicos, relacionados com a 

actuação dos actores humanitários e das agências de ajuda ao desenvolvimento 

poderão, ainda que não de forma muito evidente, prejudicar a dinâmica da paz e 

da guerra. Destaque-se, por exemplo, o facto de, ao ser feita em coordenação 

com as autoridades locais e, por vezes, ser entregue aos seus líderes, a ajuda 

poder ser interpretada como apoio ao Governo e oposição ao grupo rebelde.  

Concluímos que o financiamento dos doadores (APD) é fundamental e que os 

países ricos podem efectivamente ajudar a colmatar os desequilíbrios internos 

dos PED (incapacidade de poupança interna, desequilíbrio da balança comercial), 

através da ajuda e dos empréstimos concessionais. Alertámos, porém, para o 

perigo da ajuda poder estimular os governos locais a transferir recursos dos 

programas socioeconómicos e de áreas básicas como a saúde e a educação, para 

outros fins, designadamente a aquisição de armas e alimentação da guerra. 

Consideramos que, se em algumas situações esse impacto negativo da ajuda será 

feito de forma inconsciente, noutras, as grandes potências regionais e mundiais 
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fazem-no com o propósito claro de financiar a guerra. Bom exemplo disso é 

novamente o caso de Angola. 

Apercebemo-nos também da complexidade da questão 

dependência/condicionalidade da ajuda. O facto de muitos PED estarem 

dependentes da ajuda internacional, obriga-os, de certa forma, a cumprir as 

condições impostas pelos doadores. Se, por vezes, essas condições são favoráveis 

ao desenvolvimento e ao crescimento económico do país, noutras elas são 

prejudiciais. Veja-se o caso polémico dos programas de ajustamento estrutural 

impostos pelo FMI que acabaram por prejudicar alguns países pela imposição de 

medidas económicas demasiado rígidas num espaço de tempo demasiado curto. 

Essas condições podem também ser prejudiciais ao país, quando os doadores e 

agências de ajuda se substituem ao Governo local, por falta de confiança ou por 

reconhecimento de incapacidade, realizando funções que a ele competem. 

Em resultado das várias críticas apontadas à condicionalidade da ajuda e de 

propostas alternativas, concluímos que é fundamental que esta actue em forma de 

cooperação e que preveja o envolvimento e a responsabilidade política de ambas 

as partes: doadores e receptores. 

Por outro lado, os interesses e objectivos escondidos de doadores e receptores 

poderão ser um factor muito prejudicial para o desenrolar do conflito. Se é 

verdade que, por detrás do carácter humanitário, os doadores têm, por vezes, 

interesse em apoiar um dos lados do conflito (por motivos de aliança política, de 

influência em dada região, de lucros económicos), também é certo que os 

receptores podem jogar com os interesses político-económicos dos doadores, 

fazendo depender a sua posição política da quantidade de ajuda recebida.  

A ajuda pode incentivar e desincentivar o conflito, como afirma UVIN (2001), 

pela forma como actua, pelo tipo de decisões que toma e pelas actividades que 

desenvolve, pelo que há que combater o possível impacto negativo que ela 

poderá exercer sobre uma guerra. 

Reiterámos a importância da perspectiva “Do No Harm” (não prejudicar) que 

salienta que a ajuda pode prejudicar o conflito, pelo que é imperativo que esta 

seja mais proactiva na prevenção da guerra. Acima de tudo, destaque-se a 
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importância de se perceber o contexto histórico da rebelião e as características 

culturais e religiosas do país receptor da ajuda. 

Encontrámos um reflexo prático das diversas teorias e abordagens sobre a ajuda 

internacional e as guerras civis nos dois casos práticos do Sri Lanka e de Angola. 

No primeiro caso, a guerra de 20 anos foi marcada pela luta dos rebeldes do 

LTTE, minoria hindu, contra o Governo, com o objectivo de alcançar a 

independência. Entre vários factores de influência, destacaram-se as clivagens 

étnicas e o financiamento da guerra pela diáspora. No caso angolano, a guerra de 

30 anos pelo poder foi travada entre os rebeldes da UNITA e o Governo, 

contando cada um com um apoio mais expressivo de dois grupos étnicos 

diferentes. As potências regionais e mundiais tiveram aqui um papel 

fundamental, principalmente durante a Guerra Fria, bem como a existência de 

dois recursos minerais valiosos no país - o petróleo e os diamantes – que 

ajudaram a financiar as duas partes envolvidas no pleito. 

Em ambos os casos, pareceu-nos indiscutível que a ajuda internacional 

desempenhou um papel fundamental na distribuição de bens básicos, na 

reabilitação de algumas infra-estruturas, etc. Todavia, verificámos que essa ajuda 

foi marcada por alguns trâmites menos positivos, designadamente o facto de a 

ajuda se substituir ao Estado nas suas funções sociais de fornecimento de 

serviços básicos, desresponsabilizando-o e aumentando, assim, o seu capital 

disponível para aquisição de armamento militar. Além disso, a ajuda terá 

interferido, por vezes, em questões mais políticas, indo muito além dos seus 

objectivos básicos de distribuição de ajuda de forma neutra, imparcial e 

universal. Desde logo, a necessidade de obter autorização do Governo para entrar 

no país pode ferir as susceptibilidades dos rebeldes e evidenciar uma posição dos 

actores humanitários e dos doadores.  

Concluímos que, de facto, a ajuda internacional pode influenciar o conflito para o 

bem  e para o mal. A ajuda é fundamental, pelo que a comunidade internacional 

não pode fechar os olhos à violação dos DH e deixar de ajudar. Porém, se actuar 

de forma errada, pode contribuir para o prolongamento ou agravamento do 

conflito. 
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Por isso mesmo, a responsabilidade dos actores envolvidos nesse processo é 

acrescida, sejam eles organizações executantes da ajuda como ONGs e OIs, ou os 

Estados doadores que ajudam de forma bilateral ou multilateral. 

Esta dissertação visou, sobretudo e tal como tínhamos dito inicialmente, deixar 

pistas para reflexão futura. Gostaríamos de estimular e animar o debate e a 

reflexão sobre a ajuda internacional em contextos de guerra civil para que esta 

possa um dia surtir apenas efeitos positivos. 
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ANEXO 1 
 

EXCERTO DA ”CARTA HUMANITÁRIA E NORMAS 
MÍNIMAS DE RESPOSTA HUMANITÁRIA EM SITUAÇÃO 

DE DESASTRE” DO PROJECTO ESFERA RELATIVO A 
“PAPÉIS E RESPONSABILIDADES” 

 
“2. Papéis e Responsabilidades 
 
 
2.1 “Reconhecemos que as necessidades básicas das pessoas afectadas por calamidades 

ou conflitos armados são satisfeitas, antes de mais, pelos seus próprios esforços, e 
reconhecemos que cabem ao Estado o papel e a responsabilidade primordiais de 
prestar a assistência necessária quando a população não tem condições para lidar 
com a situação. 
 

2.2 O Direito Internacional reconhece que as pessoas afectadas têm direito a protecção e 
assistência. Define as obrigações jurídicas dos Estados ou das partes beligerantes de 
prestarem essa assistência ou permitirem que seja prestada, bem como de 
prevenirem e evitarem comportamentos que violem os direitos humanos 
fundamentais. Estes direitos e obrigações encontram-se reconhecidos no conjunto 
do direito internacional relativo aos direitos humanos, no direito humanitário 
internacional e no direito relativo aos refugiados. 

 
2.3 O nosso próprio papel, na qualidade de organizações humanitárias, deriva destes 

papéis e responsabilidades primários. O nosso papel na prestação de assistência 
humanitária reflecte o facto de aqueles a quem cabe a principal responsabilidade 
nem sempre podem ou querem assumir essa responsabilidade. Por vezes, trata-se de 
uma questão de capacidade. Outras vezes, constitui o não-cumprimento deliberado 
de obrigações jurídicas e éticas fundamentais, que resulta em muito sofrimento 
humano evitável. 

 
2.4 O facto de, muitas vezes, as partes beligerantes não respeitarem os objectivos 

humanitários das intervenções demonstrou que a tentativa de prestar assistência em 
situações de conflito pode contribuir para aumentar a vulnerabilidade potencial dos 
civis aos ataques, ou para que, de vez em quando, uma ou várias partes beligerantes 
beneficiem de vantagens imprevistas. Comprometemo-nos a reduzir ao mínimo tais 
efeitos adversos das nossas intervenções, na medida em que isso seja compatível 
com as obrigações apresentadas anteriormente.  É obrigação das partes beligerantes 
respeitarem o carácter humanitário dessas intervenções.” 

 
2.5 Em relação aos princípios anteriormente enunciados e em termos gerais, 

reconhecemos e apoiamos os mandatos de protecção e assistência do CICV e do 
ACNUR ao abrigo do Direito Internacional.” 
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ANEXO 2 
 

LISTA DOS PAÍSES DA OCDE (MEMBROS E NÃO 
MEMBROS DO CAD), DOS OBSERVADORES E DOS PAÍSES 

RECEPTORES DA AJUDA  
 
Membros do CAD 
Austrália França Reino Unido Holanda Comissão Europeia Finlândia 
Noruega Irlanda Bélgica Espanha Nova Zelândia Japão 
Suíça Luxemburgo Alemanha Canadá Suécia  
Áustria Portugal Itália Grécia Dinamarca  
 
Não-membros do CAD 
México Polónia Rep. Eslovaca Turquia 
Rep. Checa Hungria Islândia Coreia do Sul 

 
Lista dos Observadores (Organizações Intergovernamentais) 
FMI PNUD BM 

 
Receptores da Ajuda do CAD (a 01/01/2003) 
 
a) PARTE I – Países e Territórios em Desenvolvimento (APD) 
 

� Países menos desenvolvidos 
Afeganistão Angola Bangladesh Benin Butão Burkina Faso 
Burundi Cambodja Cabo Verde Rep. Centro-

Africana 
Chad Cômoros 

Rep. Dem. Congo Djibuti Guiné 
Equatorial 

Eritreia Etiópia Gâmbia 

Guiné 
 

Guiné-Bissau Haïti Kiribati Laos Lesoto 

Libéria Madagáscar Malawi Maldivas Mali Mauritânia 
Moçambique Myanmar Nepal Nigéria Ruanda Samoa 
S. Tomé e Príncipe Senegal Serra Leoa Ilhas Salomão Somália Sudão 
Tanzânia Timor Leste Togo Tuvalu Iémen Zâmbia 

 
� Outros países de baixo rendimento per capita (<$745 em 2001) 

Arménia Azerbaijão Camarões Rep. Congo Costa do Marfim Geórgia 
Ghana Índia Indonésia Quénia R. D. Coreia R. Kyrgyz 
Moldávia Mongólia Nicarágua Nigéria Pap. Nova Guiné Tadjiquistão 
Uzbequistão Vietname Zimbabwe    

 
� Países de baixo – médio rendimento per capita (entre $746 e $2975 em 2001) 

Albânia Algéria 
 

Belize Bolívia Bósnia e 
Herzegovina 

China 

Colombia Cuba Rep.Dominicana Equador Egipto El Salvador 
Fiji  Guatemala Guiana Honduras Irão Jamaica 
Jordânia Cazaquistão Macedónia Ilhas 

Marshall 
Estados Fed. da 
Micronésia 

Marrocos 

Namíbia Niue Palestina Paraguai Perú Filipinas 
Sérvia e Monte. África do Sul Sri Lanka S.Vicente e Suriname Suazilândia 
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Grenadines 
Síria Tailândia Torkelau Tongas Tunísia Turquia 
Turquemenistão Wallis e 

Futuna 
    

 
 

� Países de Rendimento per capita mais elevado (> $9206 em 2001) 
 

Beirão 
 
b) PARTE II – Países e Territórios em Transição (Ajuda Oficial) 
 

� Países da Europa Central e de Leste e Novos Estados Independentes da Ex-União 
Soviética 

Bielorússia Bulgária Rep. Checa Estónia Hungria Latvia 
Lituânia Polónia Roménia Rússia República 

Eslovaca 
 

Ucrânia 

 
� Países e Territórios em desenvolvimento mais avançado 

Aruba Bahamas Bermudas Brunei Ilhas 
Cayman 

Taipei 
chinês 

Chipre Ilhas 
Falkland 

Polinésia 
Francesa 

Gibraltar Hong 
Kong 

China 

Israel Coreia Kuwait Líbia Macau Malta 
Ant. holandesas Nova 

Caledónia 
Catar Singapura Eslovénia Em.Árabes 

Unidos 
Ilhas Virgens 
(Reino Unido) 

     

 
 
Fonte: www.oecd.org 
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 ANEXO 3 
 

CRITÉRIOS PARA AS ONG NA REABILITAÇÃO PÓS-
GUERRA 

 
1. “Critério geral: reduzir as vulnerabilidades e desenvolver as capacidades 

locais, gerando meios para uma auto-suficiência sustentável. 
2. Realizar uma análise, para a identificação do projecto, não só das 

necessidades (pontuais), mas também das vulnerabilidades e capacidades 
(aspectos subjacentes) locais, tanto de ordem material, como social e de 
motivação psicológica, a fim de tratar as causas em vez dos sintomas. Utilizar 
para esse fim as técnicas disponíveis de análise qualitativa e quantitativa, 
avaliação, avaliação rápida (rapid rural appraisal), etc. 

3. Dedicar os recursos e tempo necessários para uma correcta identificação dos 
projectos, seleccionando bem a sua localização, os beneficiários e os 
parceiros e analisando a sua viabilidade, a fim de que a sua realização não 
seja posteriormente posta em perigo. 

4. Programar a presença e actividade no país com o máximo de antecipação 
possível, a fim de evitar improvisações e atrasos. Analisar o contexto 
geopolítico regional, nacional ou local, para prever a avaliação da situação e 
agir atempadamente (final do conflito; momento; origem e fluxos de retorno, 
etc.). Começar as actividades de reconstrução o mais cedo possível, 
inclusivamente antes de ter terminado o conflito, onde existam razoáveis 
condições de segurança. 

5. Dar a prioridade às zonas geográficas mais vulneráveis e afectadas, 
corrigindo a habitual tentação do urbano e evitando uma excessiva 
concentração de recursos próximo da capital ou nas cidades. 

6. Privilegiar os sectores sociais mais vulneráveis e mais afectados pela guerra, 
promovendo o seu empowerment ou aumento do seu peso socioeconómico. 

7. Dar prioridade aos sectores de intervenção com maior impacto no bem-     -
estar da população, a reintegração de retornados e desmobilizados, e a 
reconstrução dos sistemas de sustentação dos pobres: saúde e educação 
primárias, fomento da economia rural (incluindo o apoio à produção e 
transporte, bem como às cooperativas de serviços), água potável e 
saneamento do meio. 

8. Assumir uma perspectiva do género a fim de melhorar as capacidades das 
mulheres, quer com intervenções específicas, quer nas restantes. 

9. Articular os projectos com os planos e objectivos nacionais no sector, 
contribuindo para a materialização de programas de desenvolvimento já 
desenhados, no caso de existirem, o que exige uma estreita coordenação com 
as autoridades locais ou nacionais. Inseri-los nas próprias estruturas oficiais 
no caso dos serviços públicos essenciais como o da saúde, contribuindo com 
os recursos doados para o reforço dos mesmos. Este princípio é contudo 
questionável quando o Governo careça de uma suficiente legitimidade interna 
e externa. 
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10. Potencializar o tecido social local, apoiando os grupos de base que tenham 
sobrevivido à crise (cooperativas de camponeses, grupos de mulheres ou de 
moradores, etc.), apoiando ainda a criação de outros novos, porquanto as 
sociedades estruturadas têm uma maior capacidade para se recompor e resistir 
às crises. 

11. Reforçar as capacidades dos parceiros locais, quer sejam instituições públicas 
ou ONG, incluindo expressamente  nos projectos uma componente de apoio à 
formação (na identificação, execução, acompanhamento e avaliação de 
projectos; gestão e contabilidade, etc.) 

12. Prestar uma grande atenção à sustentabilidade dos projectos, dando prioridade 
à criação de capacidades locais e à auto-suficiência local. Assegurar que os 
gastos correntes derivados do projecto (escola, centro de saúde, etc.) serão 
assumidos pelo Estado, alguma agência internacional ou a comunidade. Em 
alguns projectos (escolas, poços) podem estabelecer-se mecanismos 
produtivos que originem recursos (moinhos, hortas) ou de recolha de fundos 
(comités de manutenção de poços) para financiar as despesas correntes. 

13. Programar projectos com duração prolongada ou, melhor ainda, inseridos 
num processo de apoio durável à zona ou grupo em questão, durante o qual se 
encadeiam diferentes projectos, a fim de garantir que os frutos da ajuda se 
consolidem e sejam sustentáveis. Incluir nos projectos componentes com 
objectivos a curto, médio e longo prazo. 

14. Evitar a dependência da ajuda externa, mantendo um delicado equilíbrio entre 
ajudar o suficiente e não ajudar em demasia. Substituir o mais rapidamente 
possível as abordagens caritativas das doações gratuitas (que ao invés de 
incentivar a produção criam uma mentalidade passiva, reduzindo 
frequentemente essa produção) por esquemas como os projectos de fomento 
agro-pecuário, de alimentos pelo trabalho, ou de fundos rotativos de animais 
ou de crédito, a fim de promover uma mentalidade de auto-suficiência, 
poupança e planeamento a longo prazo. 

15. Privilegiar a utilização de recursos materiais locais, por forma a estimular a 
economia local, e de pessoal local, contribuindo para a sua formação, apesar 
das dificuldades que esta estratégia possa colocar. Evitar deste modo a criação 
de dependências face à ajuda externa. 

16. Promover a participação local em projectos (planeamento, gestão, 
coordenação, acompanhamento e avaliação), tanto das autoridades 
administrativas como das autoridades tradicionais e da população, de forma a 
serem desenhados e executados com base nas suas necessidades e 
expectativas, e a fim de os sentirem como seus, facilitando a sustentabilidade 
dos mesmos. Apesar das dificuldades existentes quando se trata de acções 
urgentes ou a desorganização da sociedade, pode ser conveniente dedicar 
algum tempo a promover a organização da população antes da execução dos 
projectos. A reabilitação é um processo que pode ser catalisado e apoiado a 
partir de fora, mas que é, em si mesmo, um processo interno. Por isso é 
necessário trabalhar com a população, não para ela, ajudá-la a ajudar-se e 
reforçar os seus próprios mecanismos de solidariedade. 
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17. Prestar atenção à reconstrução social e psicológica, aspecto pouco tangível e 
quantificável mas essencial para sarar feridas e prevenir novos conflitos: 
potenciação da reconciliação e convivência comunitárias, alívio das tensões, 
revitalização dos mecanismos de solidariedade, etc. Tomar em consideração 
os valores  e a cultura local, bem como a percepção local face à presença e 
papel das ONG ocidentais e do seu pessoal expatriado. 

18. Dedicar esforços à coordenação  com as autoridades nacionais ou locais, as 
agências internacionais, os órgãos criados pelas missões internacionais de 
pacificação, e as restantes ONG. 

19. Procurar a criação de parcerias entre várias ONG que trabalhem na mesma 
área em sectores distintos, reforçando-se mutuamente e criando sinergias que 
melhorem os resultados de todas elas.” 

 
 
Fonte: ARMIÑO (1997:165) 
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ANEXO 4 
 

FLUXOS DE APD PARA O SRI LANKA DE 1980 A 2002 
 
 

 Fluxos (APD/Ajuda Oficial)  

Montante em 
milhões de 

USD Donativos oficiais 

Outros 
donativos de 
ajuda oficial Empréstimos 

Outros Fluxos 
Oficiais 
(Apenas 

Multilaterais) 
Investimento de 

capital 

1980 97,48838 0,09507 13,55913 - - 

1981 59,73641 - 281,87898 -  

1982 95,03707 - 183,18705 - - 

1983 74,26789 0,42220 15,07475 - - 

1984 119,16313 0,05766 101,96749 12,100000 - 

1985 87,68364 0,53441 191,48831 38,00000 - 

1986 110,85129 - 12,22314 -  

1987 74,56133 0,53956 138,50145 - - 

1988 121,82904 - 310,59542 - - 

1989 98,34915 - 18,98279 - - 

1990 109,15888 - 361,09935 - - 

1991 100,15771 - 442,53164 - - 

1992 104,15775 - 183,66174 - - 

1993 82,20134 - 63,45701 - - 

1994 95,17113 - 104,08611 - - 

1995 73,68343 - 116,55795 - - 

1996 75,73409 - 228,29621 - - 

1997 5,21054 - 103,84992 - 4,22062

1998 56,85712 - 191,35061 - 3,02454

1999 47,61911 - 102,37872 - 7,23044

2000 57,38396 - 44,03864 - - 

2001 52,42863 - 134,73036 - - 

2002 54,71665 - 72,10133 60,00000 - 
 

Fonte: OECD (Act:2004a) 
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ANEXO 5 
APD POR SECTOR E POR ANO (1980-2002) PARA SRI LANKA 

 
 

Montante 
em Milhões 

de USD 
Educação, 

Total Saúde, Total 

Programas 
para a 

população 

Abastecimento de 
água e 

saneamento 

Governo e 
Sociedade 

Civil 

Outras 
Infra-

estruturas 
sociais & 
Serviços 

Transporte e 
Armazenamento Comunicações Energia 

Banca & 
Serviços 

financeiros 

Negócios & 
Outros 
serviços 

Agricultura, 
Florestas e 

Pesca, Total 

1980 - 2,64667 - 4,99046 0,20247 0,33100 134,03447 40,91925 123,01458 0,15030 - 95,84585

1981 15,87614 16,01328 0,29624 4,46565 - 0,27148 - 0,56548 194,72234 - - 173,14998

1982 18,03045 1,80002 0,47751 5,77506 2,22181 15,09494 0,49582 1,96615 100,18792 - - 122,19863

1983 5,96347 5,09565 - 55,08775 - 2,52632 4,75496 0,04000 24,80784 - - 8,31362

1984 4,09163 7,24048 0,30714 50,39476 7,33534 2,03071 35,26836 8,33983 51,36696 - - 90,24323

1985 15,64744 4,01142 1,02199 8,74738 4,35449 11,82507 61,33521 47,47596 4,37225 - - 161,61701

1986 16,38924 17,32025 0,80559 151,28346 - 17,88464 - 2,30714 184,12174 - - 53,28314

1987 9,51278 6,11205 0,02715 55,68449 0,88609 6,18651 21,94353 0,02187 111,99694 0,37707 - 106,94723

1988 7,57851 45,64847 17,68443 84,00958 - 1,22191 229,56274 9,95084 120,80491 42,22400 - 157,88511

1989 9,34917 21,94177 - 2,27539 0,37942 7,08024 7,60031 11,85900 2,14394 8,49400 - 135,74868

1990 59,13335 1,86532 - 36,23949 1,31233 12,43500 170,24196 46,87145 107,78093 5,80000 - 7,04062

1991 8,72995 11,32937 - 1,23667 0,03717 27,03211 84,20101 145,51301 74,26766 4,00227 - 133,82441

1992 30,50481 44,79118 - 32,54072 1,30852 8,18088 177,15063 0,05863 12,46389 17,40047 0,72845 135,92177

1993 36,54418 4,16303 0,9402 64,64559 2,14623 9,88204 175,37874 98,10221 - 69,71723 - 60,99002

1994 11,05806 0,45720 0,24859 3,33112 25,09800 7,90123 55,45988 0,21500 218,22569 54,61806 2,02500 36,38603

1995 13,61758 0,79940 1,43653 18,87836 41,99100 3,21727 197,31097 1,86409 56,13177 0,00291 7,19181 48,27283

1996 76,17846 21,24418 0,10864 113,35843 10,91022 14,34652 0,01580 15,45956 220,65265 0,38200 77,50585 210,32765

1997 80,98198 23,05442 0,79999 101,75897 6,91644 2,68757 20,31074 96,26784 82,08556 2,93566 1,66735 43,81848

1998 38,37715 15,13800 0,77517 118,02038 15,61937 8,91168 33,47758 104,07422 87,03767 1,13675 1,32472 97,11067

1999 3,91547 3,35423 0,07289 48,02669 80,34400 10,06844 331,40654 0,68316 0,16656 74,48556 25,57400 74,14879

2000 53,27158 25,92851 0,57413 22,83734 25,38646 24,73987 5,33723 0,00114 9,82468 28,27122 6,69688 4,29772

2001 6,45192 17,05156 1,83253 48,54386 19,06857 6,34037 18,94102 0,32095 86,65727 30,73527 103,98738 11,63686

2002 8,34989 15,15900 14,16539 6,66764 33,56858 25,53038 11,02444 0,86314 469,24948 38,79609 1,79671 38,51858
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Montante 
(Milhões 

USD) 

Indústria, 
Exploração 
mineira e 

Construção, 
Total 

Comércio & 
Turismo 

Multisectores, 
Não 

especificados 
Protecção do 

Ambiente 
Mulheres no 
Desenvolv, 

Outros 
multisectores 

Ajustam. 
Estrutural 
BIRD/FMI 

Assistência 
Alimentar, 

excluindo ajuda 
alimentar de 
emergência 

Outros 
Programas 
gerais & 

Avaliação das 
necessidades 

Acção 
relacionada 
com a dívida 

Ajuda de 
Emerg. 

Ajuda 
Alimentar de 

Emerg. 

1980 45,02675 - - - - 2,38793 - 36,36783 44,93863 5,60851 - - 

1981 1,22067 0,33574 - - 0,32123 66,92011 - 35,14389 42,45768 2,97718 - 0,35057 

1982 33,04121 - - - 0,07958 25,83433 - 53,69286 36,77531 4,98428 - - 

1983 35,40895 - - - 0,02768 24,11296 - 47,89759 11,80112 3,67787 - - 

1984 9,38372 - - - 0,05791 24,77394 - 51,40516 48,88679 3,34874 - - 

1985 36,08088 - - - 0,23263 52,01195 - 44,63295 18,11183 3,17519 - - 

1986 22,92255 - - 8,65159 - 59,51900 28,78733 30,53000 19,93884 4,15392 - - 

1987 5,38037 - - 0,34556 0,17897 26,36551 - 35,62606 31,60955 5,28241 - - 

1988 81,23048 - - 0,63240 0,32913 10,47279 - 33,79268 34,77492 5,23048 - - 

1989 27,73517 - - 13,42506 - 48,16286 - 4,45613 - 4,01927 - - 

1990 144,38837 - - 2,63237 0,66390 101,30837 - 21,49849 106,28966 1,11724 - - 

1991 82,84387 - - 1,51605 0,65533 207,48982 97,39777 5,81459 - 1,48034 - 0,77133 

1992 54,07300 - - 9,03893 1,79589 1,97087 - 16,20735 6,41231 0,82083 - - 

1993 7,97079 0,22787 - 4,72567 - 49,81423 - 16,89463 - 0,83633 - - 

1994 42,99346 0,13500 - 4,45685 0,12936 4,62816 - 20,61511 - 0,79256 - - 

1995 11,67429 - - 43,95385 0,19425 16,58276 - 36,53008 6,97447 8,37464 - 1,73474 

1996 2,46092 - - 7,11482 0,18064 38,72103 - 0,13547 1,24200 0,55147 - 4,56502 

1997 49,42423 - - 18,08585 0,22228 10,08912 - 14,77346 3,23900 0,44000 0,0100 0,44403 

1998 2,12462 - - 3,04066 0,20179 98,61139 - 10,18074 0,67476 0,64195 0,0100 1,89978 

1999 3,91891 0,46503 - 41,62572 0,02416 3,76127 0,06554 11,13334 0,08347 0,38861 - 2,19457 

2000 2,72185 0,19907 - 26,54304 0,14283 2,64213 - 7,44687 - 0,32981 - 3,02251 

2001 41,35868 0,82399 0,04000 68,60562 0,11390 30,31478 - 16,91600 - - - 1,35932 

2002 92,13486 3,07901 - 1,36247 0,03894 10,50869 - 9,53227 - 9,70264 - 1,07417 
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Fonte: OECD (Act:2004a) 
 
 

Montante 
(Milhões 

USD) 

Auxílio e 
Ajuda não 
alimentar 

Custos 
administ.dos 

doadores 
Apoio a 
ONGs 

Ajuda não 
afecta/não 

especificada 

1980 0,04527 - - 2,95398 

1981 - - - 7,75231 

1982 0,01400 - - 1,60392 

1983 1,04251 - 1,13684 17,19587 

1984 2,90626 - - 2,28253 

1985 1,57379 - - 0,27013 

1986 5,11172 - - 0,18460 

1987 1,86668 - - - 

1988 13,82136 - - - 

1989 12,93124 - - 1,59347 

1990 20,34515 - - 1,60848 

1991 8,56814 - 1,79752 0,53018 

1992 6,59713 - 15,17532 7,12142 

1993 3,89874 - - 0,30007 

1994 5,30865 - - 2,04697 

1995 13,90178 - 0,09703 1,95066 

1996 16,12604 - - 0,45696 

1997 14,12237 - - 12,86500 

1998 13,46904 0,24097 0,48118 0,39860 

1999 10,44868 0,07168 - 1,66806 

2000 12,59517 0,00742 - 27,94700 

2001 15,54074 - - 0,44910 

2002 17,84932 - 0,86055 2,15648 
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ANEXO 6 

 
FLUXOS DE APD PARA O SRI LANKA POR TIPO E  POR 

DOADOR (1980-2002) 
 

 

 
 Fluxos (APD/Ajuda Oficial) 

Montante em 
milhões de 

USD Donativos oficiais 

Outros 
donativos de 
ajuda oficial Empréstimos 

Outros Fluxos 
Oficiais 
(Apenas 

Multilaterais) 
Investimento de 

capital 

Austrália 107,53076 - - - - 

Áustria 2,97752 - - - - 

Bélgica 2,55994 - - - - 

Canadá 322,76724 - 76,07218 - - 

Dinamarca 51,60135 - 8,65159 - - 

Finlândia 100,80889 - - - - 

França 7,23981 - 98,37815 - - 

Alemanha 126,53072 - 526,89851 - - 

Irlanda 0,07652 - - - - 

Itália 62,62800 - 15,17532 - - 

Japão 102,55055 - 4.162,05912 - - 

Holanda 384,60839 1,79929 3,12053 - - 

Nova Zelândia 0,34896 - - - - 

Noruega 242,08822 - 4,48927 - 0,12232

Portugal 0,00201 - - - - 

Suécia 453,40144 - 62,66600 - -

Suíça 49,69818 - - - - 

Reino Unido 282,19736 - - - 28,73913

EUA 348,17595 - 6,37814 - - 

AsDB - - - 135,00000 - 

AsDF - - 2.434,71607 - - 

CEE (FED) 110,21467 - - 37,69673 - 

BIRD - - - 116,80000 - 

IDA - - 2.198,90000 - - 

IFAD - - 1,00272 - - 

PNUD 5,65476 - - - - 

UNICEF 2,27602 - - - - 

UNAIDS 0,05964 - - - - 

UNFPA 2,53641 - - - - 

Fonte: OECD (Act:2004a) 
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ANEXO 7 
 

FLUXOS DE APD PARA O SRI LANKA POR DOADOR E POR  ANO (1980-2002) 
 
 

Montante 
(USD) Austrália Áustria Bélgica Canadá Dinamarca Finlândia França Alemanha Irlanda Itália Japão Holanda 

Nova 
Zelândia Noruega 

1980 4,15451 - - 65,68594 2,50177 - 8,28206 4,95677 - - 97,46801 43,25035 - 8,51685 

1981 4,46552 - - 26,36834 - 1,50000 4,60015 181,97523 - - 78,89341 19,04297 - 0,67341 

1982 14,50559 - - 8,29295 0,35296 - - 6,08556 - - 66,28514 2,36503 - 8,83027 

1983 4,27475 - - 24,08553 7,55604 7,35000 8,52873 1,04258 - - 72,67369 13,70696 0,01672 0,59900 

1984 4,82891 - - 6,26907 - - 4,57662 4,21704 - - 72,52632 10,82931 - 17,79725 

1985 0,87953 - - 13,53864 - - 5,00824 3,41558 - - 113,20755 20,66116 - 14,23785 

1986 0,16318 - - 45,40678 11,06168 - 8,48241 105,96554 - - 149,35312 30,80654 - 6,36445 

1987 0,67914 - - 13,22351 0,13816 25,36377 66,54800 0,15404 - - 16,43361 22,44902 - 4,97395 

1988 1,07207 - - 21,11839 9,44854 6,39907 9,23284 1,17152 - - 434,31355 21,98068 - 1,31165 

1989 3,73039 0,08314 - 18,43416 12,60031 13,93223 4,30943 - - - 4,67786 11,47821 - 3,11391 

1990 - - - 10,45578 0,36629 21,99504 15,03884 77,36100 - - 269,11602 10,60631 - 2,95613 

1991 1,68303 1,69822 - 27,27975 1,18734 5,98921 - - - 1,79752 33,03197 26,50352 - 3,53269 

1992 0,17986 - - 7,05002 0,48755 7,70854 - 16,03078 - 15,36363 326,05365 3,84847 - 1,98378 

1993 9,39104 - - 2,33062 0,87163 7,76654 - 12,99565 - 0,26341 312,36511 33,29637 - 13,29601 

1994 0,10226 - 0,66757 5,08774 0,30740 1,51245 4,01621 - - 2,45579 466,57533 85,59900 - 1,35417 

1995 2,62226 - 0,74088 3,46103 - 0,29153 4,95632 31,97307 - 0,03100 28,48459 11,45359 0,06562 7,79949 

1996 13,24456 0,27096 0,38966 14,73823 - 0,06097 0,53534 9,12275 - 0,85736 40,23465 8,92354 - 34,52338 

1997 4,40139 - 0,24302 4,04932 - 0,12165 5,47566 5,67352 - - 344,94991 6,44834 - 16,59206 

1998 12,95191 0,14223 0,23886 6,56411 - 0,01440 1,27396 23,80917 - - 229,82351 23,56916 - 7,34523 

1999 7,99427 0,09153 0,14421 1,87114 21,35700 0,08960 0,64848 64,36835 - 0,00084 230,42373 2,35118 - 11,48479 

2000 4,06421 0,18647 0,11628 5,44273 - 0,05811 0,66627 34,77546 - 0,00806 39,76395 2,22219 - 10,35186 

2001 7,42497 0,28981 0,00333 4,76058 0,04000 0,26750 0,85045 56,98927 - 0,62784 379,87653 25,33586 - 1,13445 

2002 4,71741 0,21516 0,01613 6,90343 11,19757 0,38828 1,01551 9,98267 0,07652 0,03267 27,52693 16,63934 0.26662 17,38209 
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Montante 
(USD) Portugal Suécia Suíça Reino Unido EUA AsDB AsDF CEC (FED) BIRD IDA IFAD UNDP UNICEF UNAIDS UNFPA 

1980 - 40,68943 1,37338 11,47941 57,06500 - 47,80000 2,51657 - 151,50000 14,48900 - - - - 

1981 - 22,84236 0,45834 28,83800 70,00000 - 35,50000 5,11332 - 151,70000 8,00000 - - - - 

1982 - 24,79069 1,79677 2,92841 85,08000 - 36,10000 13,07534 42,70000 86,00000 20,00000 - - - - 

1983 - 27,56112 0,66692 2,48635 89,06000 - 31,80300 8,71361 - 57,00000 - - - - - 

1984 - 32,83446 2,19602 26,54416 99,20100 - 13,84000 23,75809 12,10000 30,00000 - - - - - 

1985 - 32,94806 6,97571 2,05989 45,67600 - 1,06591 8,64861 62,00000 72,00000 8,00000 - - - - 

1986 - 24,12053 0,08338 26,99414 50,29700 - 27,09600 - - 137,00000 - - - - - 

1987 - 3,12905 1,71741 25,39987 49,99500 - 89,53700 - - 18,60000 - - - - - 

1988 - 17,15482 3,07524 17,18739 57,32000 - 2,17982 - - 223,30000 6,70500 - - - - 

1989 - 4,72911 0,36677 8,20135 72,65500 - 1,31441 - - 19,90000 - - - - - 

1990 - 14,87179 81,57400 10,70871 41,76400 - 2,02673 - - 312,90000 - - - - - 

1991 - 3,26944 4,24176 0,20639 28,93000 - 209,30000 - - 239,10000 14,00000 - - - - 

1992 - 27,43541 3,67789 54,66209 34,04400 - 66,93100 - - 38,64000 8,85100 - - - - 

1993 - 3,23000 1,24552 14,00900 25,71400 - 97,25100 - - 85,76000 - - - - - 

1994 - 93,63904 3,73053 1,10057 30,20100 - 53,31200 - - - - - - - - 

1995 - 72,57100 1,87664 9,13474 40,86400 - 38,10800 1,89000 - 39,00000 8,52000 - - - - 

1996 - 2,73578 0,97397 14,80338 11,70500 - 180,79123 2,07000 - 156,10000 - - - - - 

1997 - 15,89518 1,46828 7,51798 14,08000 - - 3,15000 - 109,30000 - - - - - 

1998 - 11,77155 0,75602 9,73813 15,70800 - 232,65734 1,94000 - 57,00000 11,70700 - - - - 

1999 - 3,32367 1,76614 1,99855 15,15395 - 260,43751 2,07000 - 56,00000 - 5,65476 - - - 

2000 - 24,88647 10,05400 21,34229 8,95000 - 108,92391 2,62000 - 18,20000 - - 0,70827 - - 

2001 0,00201 7,43541 0,06402 3,51396 21,03600 15,00000 118,75493 4,56000 - 37,30000 - - 0,834 0,05563 1,19227

2002 - 13,11757 2,02467 1,99049 21,49100 120,00000 127,88615 45,13673 - 102,60000 - - 0,73375 0,00401 1,34414
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ANEXO 8 
 
 

LISTA DOS PAÍSES E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS 
PARTICIPANTES NA CONFERÊNCIA DE TÓQUIO SOBRE A 

RECONSTRUÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO SRI 
LANKA DE 9 E 10 DE JUNHO DE 2003 

 

 

Austrália Noruega Secretariado da ONU 
Áustria Sultanato de Omã UNHSP 
Bangladesh Paquistão UNDP 
Bélgica Filipinas UNPF 
Brasil Portugal UNHCR 
Brunei Darussalam Federação Russa UNICEF 
Cambodja Arábia Saudita UNESCO 
Canadá Singapura 

 
UNODC 

China África do Sul UNWFP 
Dinamarca Espanha WHO 
França Sri Lanka WB 
Alemanha Suécia  
Grécia Suíça  
Vaticano Tailândia  
Islândia Ucrânia  
Índia Emirados Árabes Unidos  
Indonésia Reino Unido  
Irão Estados Unidos da América  
Irlanda República Socialista do Vietname  
Israel Comissão Europeia  
Itália BAD  
Japão Organização para a Produtividade 

Asiática 
 

República da Coreia FAO  
Koweit ICRC  
Laos IFRCRC  
Luxemburgo IFAD  
Malásia ILO  
Nepal IMF  
Holanda IOM  
Nova Zelândia Agência de Investimento Multilateral  

 
Fonte: www.peaceinsrilanka.org 
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ANEXO 9 
 

FLUXOS DE APD PARA ANGOLA DE 1975 A 2002 
 

                 

 Fluxos(APD/Ajuda Oficial)  

Montantes 
em milhões 

de  USD 
Donativos 
Oficiais 

Outros 
donativos 

oficiais Empréstimos 

Outros 
Fluxos 
Oficiais 
(Apenas 

multilaterais)  
Investimento 
de capital 

1975 1,46514 - -  - 

1976 15,94073 - - - - 

1977 76,47700 - 4,07448 - - 

1978 27,68687 - - - - 

1979 27,55627 - 15,37438 - - 

1980 51,62965 - 2,76646 - - 

1981 27,72096 - 8,42294 - - 

1982 33,18856 - 2,63337 - - 

1983 28,86199 - 25,00307 46,83836 - 

1984 37,71465 - 21,57423 - - 

1985 30,18528 - 39,75278 - - 

1986 40,84268 - 54,55464 14,92355 - 

1987 123,25523 - 33,49284 - - 

1988 25,67956 5,08000 12,91477 20,72399 - 

1989 62,57964 - 17,93677 - - 

1990 135,79112 - 76,78027 63,96358 - 

1991 126,27433 - 237,44423 18,73837 - 

1992 133,38558 - 26,03707 64,97525 - 

1993 68,84765 - - - - 

1994 176,31765 - 8,00000 - - 

1995 313,96133 - 24,13597 - - 

1996 239,51698 - 1,22771 - - 

1997 204,91903 - 17,93600 - - 

1998 169,06397 - 60,54000 - - 

1999 22,51457 - 12,22000 - - 

2000 230,57784 - 43,00000 - - 

2001 237,34436 - 12,25971 - 0,04448

2002 377,80244 - 2,46771 - - 

 
                     Fonte: OECD (Act:2004a) 
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ANEXO 10 

APD POR SECTOR E POR ANO (1975-2002) PARA ANGOLA 

Montante 
(Milhões USD) 

Educação
, total 

Saúde, 
total 

Programas 
para a 

população 

Abastecimento 
de água e 

saneamento 

Governo & 
Sociedade 

Civil 

Outras 
Infra-

estruturas 
Sociais & 
Serviços 

Infra-
estruturas 

Económicas, 
Não 

especificadas 
Transporte & 

Armazenamento Comunicações Energia 
Banca & Serviços 

Financeiros 
Negócios & 

Outros Serviços 
Comércio & 

Turismo 

1975 - - - - - - - - - - - - - 

1976 - 4,01754 - - - - - 17,21800 - - - - - 

1977 - 0,05804 - - - - - 5,70427 - - - - - 

1978 8,70403 1,26603 - - - - - - - - - - - 

1979 2,33263 2,47639 - - - - - 13,36309 - - - - - 

1980 5,02993 7,09287 - - - 3,09341 - 4,97202 - - - - - 

1981 - 3,15993 - - - - - - - - - - - 

1982 3,30000 2,36783 2,50000 - - - - - - 5,65508 - - - 

1983 24,82327 2,63463 - - - - - 1,03556 31,65829 0,44345 - - - 

1984 - 3,16081 - - - 3,49051 - 4,04381 - 8,46301 - - - 

1985 - 1,89168 - - - 1,74338 - 1,01174 - 38,64000 - - 0,34868

1986 0,28187 33,96646 - - 12,43100 1,97063 - 6,93878 - 9,14323 - - 0,14262

1987 0,58732 1,11195 - 4,57517 0,01187 - - 13,74636 0,66548 3,51682 0,83185 - 0,02193

1988 9,08279 46,38461 4,10389 0,04316 0,88684 6,81541 - 21,62197 14,97716 9,00901 - - - 

1989 1,08000 3,77086 - 1,77996 3,28359 8,26638 - 0,81413 - 34,15600 0,06473 - 3,28359

1990 5,79534 3,66000 - 3,63183 - 0,20570 - 2,54000 64,57358 44,10231 - - - 

1991 1,17048 15,63789 - 15,65905 23,91054 2,16373 - 8,55897 51,60115 83,44523 - - 0,05790

1992 11,37206 4,84062 - 0,78328 13,84178 24,75979 - 44,84504 32,11364 140,58965 21 - 2,91224

1993 0,17571 17,67078 - 0,87040 2,09495 5,45536 - - 0,01192 1,00106 - - - 

1994 4,17134 8,11125 55,23800 - 1,44558 0,50415 - - 9,74636 5,55361 - - 0,26184

1995 2,11826 11,35172 0,34050 1,94159 6,34199 79,54965 - 0,25894 - 4,54618 - - - 

1996 36,05800 47,81216 0,83150 5,24547 15,94947 54,49716 - 0,16230 16,35208 34,64300 0,17746 - - 

1997 5,82711 16,05143 5,63735 4,69884 7,85372 2,37129 - 3,39079 7,08667 10,82834 - - - 

1998 6,35971 5,58214 0,60858 1,80205 13,99327 28,54179 0,00424 9,99246 77,14200 6,49856 0,40166 - - 

1999 11,47824 1,05938 0,61796 4,03143 2,69659 13,10053 - 0,07253 0,93273 18,98808 0,09377 2 0,69963
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2000 17,09113 32,81853 7,53682 7,65823 17,55724 43,63443 - 99,10100 0,27792 6,46849 0,03468 0,62706 0,00417
2001 29,90384 44,83925 6,50366 9,66801 19,12546 12,04184 - 1,80475 12,21937 0,52449 0,34974 0,41491 0,51887
2002 23,11562 30,80206 12,68041 8,78404 61,74656 14,61215 - 1,19889 8,41478 1,10126 0,19792 0,17784 0,01940

             

Montante 
(Milhões 

USD) 
Protecção do 

Ambiente 

Agricultura - 
Florestas - Pesca, 

Total 
Indústria , Exploração mineira, 

Construção, Total Comércio & Turismo 
Protecção do 

Ambiente 
Mulheres no 

Desenvolvimento 

Outros 
Multisecto

res 

Ajustament
o 

Estrutural 
(BIRD/FMI

) 

Assistência 
Alimentar 

excluindo ajuda 
alimentar de 
emergência 

Outros 
Programas 

Avaliação de 
necessidades 

Acção 
relacionada 
com a dívida 

Ajuda de 
Emergência 

1975 - - - - - - - - - - - - 

1976 - - - - - - - - 2,74233 - - - 

1977 - - - - - - - - 5,06833 - - - 

1978 - 1,10656 - - - - - - 0,19960 15,93449 - - 

1979 - 3,42913 2,28094 - - - - - 1,61846 17,40667 - - 

1980 - 7,87381 - - - - 2,60072 - 3,40045 19,62361 - - 

1981 - 3,94991 8,42294 - - - 1,18497 - 5,95995 10,46728 - - 

1982 - 21,38289 5,12271 - - - 0,31834 - 62,34400 61,67900 - - 

1983 - 10,58625 3,60278 - - - 0,61697 - 8,42795 5,29535 0,70672 - 

1984 - 10,38117 6,18000 - - - 0,71901 - 12,26485 3,74767 - - 

1985 - 4,57021 4,95994 0,34868 - - 0,63605 - 80,76400 4,75004 - - 

1986 - 13,05161 - 0,14262 - - 1,85604 - 16,36927 3,59481 - - 

1987 - 99,51926 204,35200 0,02193 - - 9,49654 - 9,96492 - 4,69000 - 

1988 - 53,24575 26,76364 - - - 45,53234 - 10,98952 - - - 

1989 - 8,70884 22,73036 3,28359 - - 1,51446 - 6,33541 0,85250 - - 

1990 0,04430 38,06169 3,40938 - 0,04430 - 5,27192 8,34000 13,98396 2,39363 19,94841 - 

1991 - 89,40232 2,60922 0,05790 - - 50,29128 - 14,19896 1,40507 - - 

1992 0,07766 22,10373 13,78687 2,91224 0,07766 1,76155 65,30613 - 3,37546 0,06494 6,26358 - 

1993 - 3,30137 0,41000 - - - 7,60725 - 23,83700 0,04963 - - 

1994 - 0,24607 0,00926 0,26184 - - 2,96581 - 14,06465 - 56,44400 - 

1995 - 21,33254 3,15597 - - 0,02399 1,92221 - 43,16039 - 52,16423 - 

1996 0,50036 81,53400 54,92700 - 0,50036 - 5,43316 - 60,33897 - 1,76900 - 

1997 - 31,02467 0,07193 - - 0,29965 6,49263 - 28,06291 0,01762 - 0,93000

1998 0,45455 6,83284 0,08780 - 0,45455 0,89845 41,22117 - 33,94141 0,15703 - 0,05000

1999 3,12947 6,58472 0,21540 0,69963 3,12947 0,81548 13,73674 - 10,39797 0,15344 - - 
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2000 0,90373 7,19071 4,03143 0,00417 0,90373 0,02387 7,26841 - 45,61841 0,10673 1,39649 - 

2001 0,11667 75,02300 0,30805 0,51887 0,11667 0,00153 40,02100 - 28,07456 0,10649 0,06000 - 

2002 0,05242 16,15418 0,13694 0,01940 0,05242 0,08908 6,37218 - 32,59917 0,11464 - - 

  
 
    

Montante 
(Milhões USD) 

Ajuda Alimentar 
de Emergência 

Emergência não-
alimentar e auxílio 

Custos 
Administrati vos dos 

Doadores Apoio às ONGs 
Ajuda não afecta / não 

especificada 

1975 - 1,46514 - - - 

1976 - 7,45906 - - - 

1977 - 0,89154 - - - 

1978 - 0,47616 - - - 

1979 - 0,02334 - - - 

1980 - 0,70929 - - - 

1981 0,14956 2,80766 - - 0,04170

1982 - 6,47311 - - - 

1983 - 0,15067 - - 1,40149

1984 - 5,59659 - 1,14343 0,09802

1985 0,17794 2,67721 - - 0,45479

1986 - 10,41522 - - 0,15933

1987 - 5,96508 - - - 

1988 2,02621 7,04975 - - 0,04730

1989 - 10,96541 - - 3,65059

1990 5,42957 21,79117 - - 0,66571

1991 - 22,31867 - - 0,02647

1992 - 48,05586 - 0,87765 - 

1993 - 27,81552 - - - 

1994 2,04518 46,49062 - - 0,04184

1995 18,65679 71,30529 - 0,35682 0,50590

1996 15,78873 7,11837 - - 14,35156

1997 6,88277 59,85453 0,15972 0,01958 3,95187

1998 3,15957 59,06014 0,28940 - 1,95295

1999 50,84257 59,92902 0,67157 0,72467 0,46203
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2000 18,84422 42,24116 0,41233 1,78705 0,13450

2001 17,38914 50,65419 0,79974 0,57050 2,14909

2002 84,78664 8,56743 1,24909 4,00035 8,39962

 
  Fonte: OECD (Act:2004a) 
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ANEXO 11 
 

FLUXOS DE APD PARA ANGOLA POR TIPO E  POR DOADOR 
(1975-2002) 

 
 Fluxos (APD/Ajuda oficial)  

Montantes 
em Milhões 

de USD Donativos oficiais 

Outros 
donativos de 
ajuda oficial Empréstimos 

Outros Fluxos 
Oficiais (Apenas 

Multilaterais) 
Investimento de 

capital 

Austrália 10,16929 - - - - 

Áustria 8,56062 - 3,60278 - - 

Bélgica 34,30123 - 10,31137 - - 

Canadá 66,96358 - - - - 

Dinamarca 3,96293 - 20,78235 - - 

Finlândia 24,49859 - - - - 

França 78,89627 - 213,22686 - - 

Alemanha 105,23215 - - - - 

Irlanda 6,05853 - - - - 

Itália 225,18803 - 148,53625 - - 

Japão 156,39185 - 0,05460 - - 

Holanda 1,14402 - - - - 

Nova 
Zelândia 238,87489 - 77,45653 - - 

Noruega 0,13123 - - - - 

Portugal 218,84772 - 3,15597 - 0,04448

Suécia 115,80882 - - - - 

Suíça 35,71547 - 23,29162 - - 

Reino Unido 766,28214 - - - - 

EUA 49,82605 - - - - 

AsDB 69,05249 - - - - 

AsDF 3,82553 5,08000 48,98000 - - 

CEE (FED) - - - 23,01631 - 

BIRD - - 119,51013 - - 

IDA 749,45606 - - - - 

IFAD - - 266,49000 - - 

PNUD - - 17,31300 - - 

UNICEF 7,27048 - - - - 

UNAIDS 17,06851 - - - - 

UNFPA 0,78585 - - - - 

UNFPA 3,31276 - - - - 
 

Fonte: OECD (Act:2004a) 
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ANEXO 12 
FLUXOS DE APD PARA ANGOLA POR DOADOR E POR ANO (1975-2002) 

Montante ( Milhões USD) 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Austrália - - - - - - - - - - - - - - - 1,36526 

Áustria - - - - - - - - 3,60278 - - - - - 0,36671 - 

Bélgica - - - - 3,41087 - - 2,18866 - - 0,10104 - - - 0,81210 2,39363 
Canadá - - - - - - 0,04170 - - 0,62791 1,68492 3,75398 0,03000 5,45000 2,55000 10,71000 

Dinamarca - - - - 2,28094 - 8,42294 2,22025 - 0,77242 - 12,35941 - - - - 

Finlândia - - - - - - - - - - - - - - - 2,48999 

França - - - - - - - - - 75,51400 - 10,17888 15,05648 7,55414 8,62041 32,48315 

Alemanha 1,04994 0,07389 0,11414 0,07469 - 0,33045 1,53427 0,29234 0,281380,91967 1,13751 3,16012 51,63500 3,88819 - - 

Irlanda - - - - - - - - - - - - - - - - 

Itália - - - - - - - 20,40000 - 1,14343 39,49100 10,72000 5,86275 1,11071 2,10456 50,72200 

Japão - - - - - 2,20556 - - - - - - - 0,05460 - - 
Luxemburgo - - - - - - - - - - - - - - - - 

Holanda 0,41520 3,21695 6,44338 7,22612 1,20642 1,08898 0,82158 4,36447 11,9389616,04357 0,39682 16,77102 17,12839 4,20572 2,80366 12,18915 
Nova Zelândia - - - - - - - - - - - - - - - - 

Noruega - - 0,05804 0,15947 0,14376 - - 0,13945 - 0,26270 0,14830 0,13523 2,81721 - - - 

Portugal - - - - - - - - - - - - - - - - 

Espanha - - - - - - - - - - - - - 3,07800 1,10600  30,15400   

Suécia - 12,35107 - 19,91811 22,39328 37,82865 20,27293 16,48092 13,6948714,08400 12,78478 15,18192 59,99468 208,70495 33,89171  23,83079   

Suíça - 0,29882 0,36281 0,14149 0.12029 0,07165 - - - - - - - - -    4,04522   

Reino Unido - - - 0,16699 0,02334 - 0,18252 - - 0,10156 0,06093 0,31818 0.08194 0,03919 - - 

EUA - - - - 1,00000 3,07000 2,97000 2,14000 0,820004,35000 2,58000 4,480000 5,00000 5,08 2,23000 2,92 

AfDB - - - - - - - - 46,83836 - - 14,92355 - 21 - 64 

AfDF - - - - - - - - 13,22083 1,18274 1,01174 1,81388 - - - - 

CEC (FED) - - 4,74381 - 1,49397 - 1,89796 11,29617 10,3062412,24948 10,54102 0,19978 45,61312 26 7,09022 4 
IDA - - - - - - - - - - - - - - - - 

IFAD - - - - - - - - - - - - - - - - 

IFAD - - - - - - - - - - - - - - - - 

UNDP - - - - - - - - - - - - - - - - 

UNICEF - - - - - - - - - - - - - - - - 

UNAIDS - - - - - - - - - - - - - - - - 

UNFPA - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Montante (Milhões USD) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Austrália - - - - 2,21547 2,67287 1,85557 0,71846 0,76216 0,57950 - - 

Áustria 0,47970 - - - - 3,05836 1,89248 1,01392 0,99130 0,35742 0,03417 0,36656

Bélgica 1,40507 - - 3,32916 0,64250 11,23244 5,46753 3,47573 1,99017 1,23663 2,45683 4,47024

Canadá 5,83000 3,42909 2,44000 5,81468 3,71284 2,19078 4,63746 2,54156 2,96023 3,64057 2,25159 2,66627

Dinamarca - 0,53061 - - 28,55613 0,96582 - 3,68164 - - - 0,62149

Finlândia 1,43504 0,17834 1,13622 1,44583 1,50918 3,69096 0,62654 1,23473 2,46399 0,85250 3,69009 3,74518

França 68,73139 73,20023 0,52982 0,79717 25,31548 61,28900 6,10556 7,44686 4,36019 5,17616 4,34269 8,54422

Alemanha - - 1,81335 - 10,65700 14,86941 8,73956 3,70395 16,33464 8,10153 8,13777 14,85485

Irlanda - - - - - - - - - 1,37753 1,70913 2,97187

Itália 62,51164 51,34473 3,93398 0,43405 7,41849 12,04492 1,59901 9,78783 17,50568 9,76399 13,31167 23,57641

Japão 0,05948 2,89661 - 0,04892 42,50800 4,36581 17,80165 25,71429 1,83495 22,29128 41,26749 33,65501

Luxemburgo - - - - - - - - - - 0,44402 0,70000

Holanda 4,01155 76,65100 1,62665 4,64501 4,53701 42,46308 1,88267 9,75762 13,24567 9,54376 16,62814 15,62905

Nova Zelândia - - - - 0,13123 - - - - - - - 

Noruega 17,66349 - 5,16969 11,63664 26,46359 21,61039 20,70148 15,93343 33,39578 21,65695 1,79627 25,98987

Portugal - 2,63615 1,96073 56,44400 - 1,76900 - 0,01406 13,33652 13,35629 12,32161 13,97046

Espanha 1,89402 22,48400 - - - 88,77100 15,53795 49,61194 16,41806 6,55796 5,28522 10,68734

Suécia 35,83354 30,98866 18,22681 37,53744 8,83726 14,53283 47,43076 17,29778 73,68800 1,73413 7,76028 11,71402

Suíça 1,69503 1,36515 3,83266 3,57179 2,98779 6,15964 3,99057 3,80492 5,97658 3,37519 36,23200 4,40325

Reino Unido - 1,45164 - - 22,61804 13,90854 3,51313 5,23307 6,90272 2,88242 4,35855 7,20973

EUA 10,70600 16,60000 - 8,00000 10,98000 28,41300 16,18200 30,08100 49,37200 62,85500 38,57800 1,28206

AfDB 18,73837 64,97525 - - - - - - - - - - 

AfDF 56,23188- - - - - - - - - 12,25971 17,46443

CEE (FED) 17,48455 35,19597 28,17774 50,61296 12,64314 59,44023 40,63408 33,55118 34,87578 45,08385 43,99813 63,64174

IDA 60,700000 143,79000 - - - 24,00000 - 5,00000 - 33,00000 - - 

IFAD - - - - 10,00000 - 7,31300 - - - - - 

PNUD - - - - - - - - 7,27048 - - - 

UNICEF - - - - - - - - - 4,54801 7,21200 53,08500

UNAIDS - - - - - - - - - - 0,47432 0,31153

UNFPA - - - - - - - - - - 1,54124 1,77152

 
Fonte: OECD (Act:2004a) 
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ANEXO 13 
 

TABELA COMPARATIVA SOBRE A GUERRA NO SRI LANKA E EM  ANGOLA 
   Sri Lanka Angola 
  

 
GUERRAS  

 
 
    1997/2000 

Guerra Civil de 1983 a 2002 Guerra Civil de 1975 a 2002 
- Intervenção na guerra civil de outro país 

AS CAUSAS DA 
GUERRA 

Pobreza Desenvolvimento 2000 Médio Baixo 

  
Direitos 

Extremo abuso dos  direitos humanos 
entre 1998/2000 

Execuções extrajudiciais Execuções extrajudiciais 

 Sistemas 
políticos 

 Transitório / democracia incerta Estado desordenado em colapso (guerra) 

  
Etnicidade 

Proporção de minorias étnicas, raciais 
ou nacionais na população (em 2000 
ou depois) 

10% - 29% Mais de 50% 

 
 

O MUNDO MILITAR 

 
Debaixo de fogo 

Oscilação do n.º de pessoal militar 
entre 1985 e 2001 

Decréscimo em mais de 50% (apesar da 
existência de forças de oposição) 

Aumento em 10% / 50% (Existência de 
forças de oposição) 

  % de share das forças regulares e de 
reserva governamentais e de forças da 
oposição 

0.01% 0.1% 

 Serviço Militar Duração do serviço militar obrigatório Não obrigatório. Não obrigatório. 
 Despesas 

Militares 
Mudança nas despesas militares  entre 
1985 e 2000 

Aumento em mais de 100% Aumento em 10%/ 50% 

 Destruição 
massiva 

Estados-parte da Convenção de Armas 
Tóxicas e Biológicas de 1972 e da 
Convenção de Armas Químicas de 
1973 

Assinou Convenções. Não assinou nenhuma Convenção. 

  
Comércio 

Internacional de 
Armas 

Estados sujeitos a embargo 
internacional de armas  entre 1996 e 
2000 (Independentemente da duração) 

- Embargado. 

  
Terrorismo 

Estados com grupos terroristas 
sediados e/ou em acção entre 1997 e 
2002 

Sim. Não. 

  Estados com bombistas suicidas entre Sim.  Não. 
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1980 e 2002 
  

Poderio norte-
americano 

Aliados dos EUA em 2002 Sim.  Sim. 

  Forças norte-americanas em 2001 Não. Não. 
  Forças norte-americanas em 

Operações de Manutenção de Paz em 
2001 

No. Não. 

A GUERRA E AS 
PESSOAS 

 Signatários do Tribunal Criminal 
Internacional 

Não assinaram. Assinaram, mas não ratificaram. 

  Mortos entre 1997 e 2002 Entre 10.000 e 99.999 Entre 10.000 e 99.999 
  

Refugiados 
% de Refugiados que permaneceram 
no país 

Entre 75% e 99% Entre 75% e 99% 

  Refugiados temporários - Entre 10.000 e 99.999 
  

Minas Terrestres 
Territórios e Países Afectados pelas 
Minas 

Acidentes provocados por minas terrestres e 
UXO 

Acidentes provocados por minas terrestres 
e UXO 

  Programas Humanitários de 
Desminagem entre 1998 e 2001 

Não. Sim. 

  Outros Programas de Desminagem 
entre 1998 e 2001 

Sim. Sim. 

  Uso de Minas Anti-Pessoais pelo 
Governo e forças rebeldes em 2001/02 

Não. Sim. 

  Tratado de Banição das Minas de 1997 Não assinaram. Assinaram, mas não ratificaram.  
 Jovens Soldados Países cujas forças governamentais 

e/ou cujos grupos armados 
independentes empregam soldados 

< 15 anos. < 15 anos. 

  Jovens soldados em combate entre 
1997 e 2001 

Jovens < 18 anos nos grupos armados 
independentes. 

Jovens < 18 anos e < 15 anos nos grupos 
armados independentes. 

 
CONSTRUÇÃO DA  

PAZ 

 
Acordos de Paz 

Acordos e Rompimento da Paz entre 
1990 e 2002 

- Cessar fogo ou rompimento de acordo 
interno em 1995 
- Cessar fogo ou acordo interno respeitado 
em 2002 

- Rompimento do acordo de paz em 1991 
- Acordo de paz respeitado em 2002 

 Manutenção da 
Paz 

Operações de paz em 1992 - - 

  Localização das forças de manutenção 
de paz da ONU 

- - Entre 1988 e 1991 
- Entre 1991 e 1999 

 
Fonte: SMITH (2003)
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ANEXO 14 
 

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS MILITARES, DA APD,  DA AJUDA DE EMERGÊNCIA, DAS DESPESAS 
PÚBLICAS (EDUCAÇÃO E SAÚDE) COMO % DO PIB EM ANGOLA  (1979-2002)  

 
 

  1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Despesas 
militares como 
% do PIB 14 12,8 13,8 11,9 16,5 22 28,4 28,4 - 21,5 20 5,8 6,8 12 12,5 19,8 17,6 19,5 22,3 11,4 21,6 4,9 3,1 3,7

% APD do PIB 1 1,00 0,71 0,71 1,92 1,06 1,02 1,71 2,12 0,80 0,87 2,69 3,14 3,88 1,31 4,53 - 3,69 2,92 3,53 0,57 3,00 2,80 3,88

% da Ajuda de 
Emergência do 
PIB 0,00 0,01 0,06 0,13 0,00 0,10 0,04 0,16 0,08 0,11 0,12 0,26 0,18 0,83 0,53 1,20 - 1,33 0,88 0,96 1,95 0,67 0,76 1,74

Despesa 
pública na 
educação - - - - - - 6,2 6,2 6,2 - - 3,9 - - - - - - - 2,7 2,8 2,8 2,8 - 

Despesa 
pública na 
saúde - - - - - - - - - - - 1,4 - - - - - - - - - 2 2,8 - 

 
Fonte: SIPRI (Despesas Militares), OECD (act:2004a), PNUD (Despesas Sociais). 
 
Nota: Os dados são apresentados em percentagem do PIB. A única excepção é a informação sobre as despesas na educação de 1985, 1986 e 
1987 cujos valores são disponibilizados pelo PNUD (2002) em PNB. 
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ANEXO 15 

 
EVOLUÇÃO DAS DESPESAS MILITARES, DA APD, DA AJUDA D E EMERGÊNCIA, DAS DESPESAS 

PÚBLICAS (EDUCAÇÃO E SAÚDE) COMO % DO PIB NO SRI LA NKA (1979-2002)  
 

 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Despesas 
militares como 
% do PIB 1,5 1,5 1,2 1,1 1,4 1,4 3,2 4,4 5,1 4,3 3,3 4,8 2,8 3 3,1 3,4 5,3 5 4,2 4,2 3,6 4,5 3,9 3,1

%APD/ PIB   2,67 7,73 5,89 1,76 4,00 5,44 1,98 3,31 6,24 1,69 5,88 6,03 2,97 1,40 1,69 0,02 2,16 0,74 1,59 1,00 0,62 1,20 1,14

%Ajuda de 
Emergência/PIB 0,03 0,00 0,01 0,00 0,02 0,05 0,03 0,08 0,03 0,20 0,19 0,25 0,10 0,07 0,04 0,04  0,15 0,10 0,10 0,08 0,10 0,11 0,12

Despesa pública 
na educação - - - - - - 2,7 2,7 2,7 - - 2,6 - - - - 3,4 3,4 3,4 3,1 1,3 1,3 1,3 - 

Despesa pública 
na saúde - - - - - - - - - - - 1,5 - - - - 1,4 1,4 - 1,7  1,8 1,8 - 

 
 
 

Fonte: SIPRI (Despesas Militares), OECD (act:2004a), PNUD (Despesas Sociais). 
 
Nota: Os dados são apresentados em percentagem do PIB. A única excepção é a informação sobre a despesa na saúde em 1995 cujo valor é 
disponibilizado pelo PNUD (1999) em PNB. 
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