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ALGUNS ASPECTOS DA COOPERACAO DE PORTUGAL 
COM OS PAiSES AFRICANOS (*) 

J. M. Rolo (* *) 

1. 0 modo como ocorreu a descolonizac;ao pressupunha, por parte de 
Portugal, uma atitude de solidariedade com os pafses africanos, que, ate hoje, 
ainda nao logrou materializar-se numa cooperac;ao efectiva, capaz de contri
buir significativamente para a consolidac;ao da independencia e do desenvol
vimento econ6mico e social desses pafses. 

A tradicional deficiencia do conceito de estrategia da defesa nacional 
que nos conduziu a guerra colonial, e nos impediu de, na devida altura, ne
gociar com os movimentos de libertac;ao africanos, parece querer persistir, 
agora sob novas formas, prejudicando de uma forma incompreensfvel a coo
pera<;:ao com os pafses africanos. 

Tal situa<;:ao deve-se, em grande medida, a descontinuidade do poder 
politico, que tem conduzido as sucessivas correlac;oes de for<;:a no poder a 
tomar posic;oes diferentes e a assumir compromissos por vezes contradit6-
rios face aos conflitos africanos, com especial incidencia nos que se projec
tam na Africa Austral. 

0 excessive esfor<;:o despendido com o processo de integra<;:ao de Por
tugal nas Comunidades Europeias tambem nao foi favoravel a intensificac;ao 
da coopera<;:ao com os pafses africanos, que, em termos relatives, foi nitida
mente secundarizada senao mesmo marginalizada. 

Tudo somado, o que e facto e que a polftica externa portuguesa em 
rela<;:ao a Africa e, hoje, um somat6rio de ambiguidades, omissoes e actos 
falhados que nao sao compatfveis com a necessidade que Portugal tem de 
assumir um importante papel no desenvolvimento econ6mico e social dos par
ses africanos. 

Disso se aproveitam, naturalmente, os pafses ocidentais nossos concor
rentes em Africa cujas polfticas de coopera<;:ao se pautam por visoes mais 
esclarecidas dos assuntos africanos que nao comportam preconceitos nem 
jufzos de valor tao desactualizados ou dependentes como os nossos. 

(*) Este artigo e uma versao revista de uma comunica<;:ao apresentada a conferencia «Por
tugal, 1974-1984- Dez anos de transforma<;:ao social•• e que posteriormente, foi publicada na 
Revista Critica de Ciencias Socials, da Faculdade de Economia de Coimbra (n.08 15/16/17, Maio 
de 1985, pp. 511-518). 

Um resumo daquela comunica<;:ao, tambem ele revisto, foi publicado na revista Neg6cios 
(n. o 55, Setembro de 1985, pp. 49 e 50). 

(**) lnvestigador do lnstituto de Ci€mcias Sociais; bolseiro da Funda<;:ao Calouste Gulben
kian; consultor de governos africanos; consultor da UNIDO. 
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2. A cooperac;:ao com os pafses africanos, especialmente com os par
ses africanos de lfngua oficial portuguesa, constitui, seguramente, um vector 
fundamental da polftica externa portuguesa global. Neste sentido, ninguem 
pode negar que tem de existir uma concertac;:ao entre a polftica externa glo
bal e a polftica de cooperac;:ao. Do que nao restam duvidas e que a tutela 
da cooperac;:ao pelo Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros, que, naturalmente, 
tem uma vocac;:ao predominantemente polftico-diplomatica, tem prejudicado 
outras dimensoes da cooperac;:ao, nomeadamente as que envolvem interes
ses de agentes econ6micos nacionais, que, nao raras vezes, tem sido seve
ramente sacrificados por causa de atitudes de polftica externa de natureza 
frequentemente discutfvel (1). 

Em grande medida, por forc;:a da inadequac;:ao da tutela, a rede de insti
tuic;:oes ligadas a cooperac;:ao sofre de inumeros defeitos. 0 principal reside 
na inexistencia de uma coordenac;:ao unica que seja a interprete permanente 
da filosofia e da polftica de cooperac;:ao, para isso sendo dotada de amplas 
competencias e vastos recursos. 0 ICE, que, em princfpio, e a instituic;:ao 
coordenadora da cooperac;:ao com os PALOP, esta Ionge de poder exercer 
uma verdadeira func;:ao de coordenac;:ao. Ele comec;:a por estar sujeito a uma 
dupla tutela, do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros e do Ministerio das Fi
nanc;:as e do Plano, que lhe cerceia as iniciativas, e acaba por ver as suas 
competencias partilhadas e em permanente colisao com as de outras insti
tuic;:oes que directa ou indirectamente actuam na area da cooperac;:ao. Sao 
conhecidos os conflitos de competencias que envolvem o ICE, a DGNE·MNE, 
a DGC-MN, o GCEE, o ICEP. As dificuldades maiores tem sido transitoria
mente resolvidas por meio de acordos informais firmados entre os responsa
veis das diversas instituic;:oes em conflito, o que nem sempre e eficaz e nao 
resolve o problema de fundo. 

Nao e s6, portanto, a dupla tutela que retira forc;:a a coordena<(ao da 
coopera<(ao. 0 proprio conceito de coopera<(ao, nao sendo claro, da origem 
a sobreposi96es de competencias, a duplica96es e, claro, a bloqueios que 
prejudicam as acc;:oes de coopera<(ao. 

Nos organismos propriamente ditos, os maiores problemas residem na 
escassez dos meios e na excessiva burocracia dos processes. 

3. Dentro do quadro geral de uma polftica externa em rela<(ao aos paf· 
ses africanos que nao e, seguramente, do interesse de Portugual, a coopera
<(ao com aqueles pafses nao assume a forma de uma verdadeira polftica. 

(1) 0 caso de Angola e exemplar. Par fon;:a das ambiguidades da nossa polftica externa 
em rela<;:ao ao regime angolano, um grande numero de empresas portuguesas que tinham ou 
estavam em vias de ter contratos com entidades angolanas viram esses contratos ser cancela
dos ou suspensos e entregues a concorrencia internacional. Em meados de 1985 o valor des· 
ses contratos era da ordem dos 200 mil hoes de d61ares, o que representa cerca de 40% do 
esfor<;:o financeiro acumulado (estimado) com a coopera<;:ao. 
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Com efeito, as ac<;oes de coopera<;ao processam-se na total ausencia de 
um conjunto sistematico de princfpios, objectives, instrumentos e meios, que 
sao fundamentais para a defini<;ao e implementa<;ao de qualquer polftica. 

Os princfpios sao contradit6rios e, muitas vezes, nao tem correspondido 
a desejavel e necessaria solidariedade com os pafses africanos de lingua ofi
cial portuguesa. Ao contrario do que acontece em todos os parses ocidentais 
que tem polfticas de coopera<;ao sistematicas com parses africanos, Portugal, 
no momento presente, nao dispoe sequer de uma lei-quadro da coopera<;ao 
que consagre os princfpios orientadores da coopera<;ao que sao imprescindf
veis para nortear a ac<;ao dos agentes nela envolvidos. 

Os objectives nao sao explfcitos, de tal modo que se torna praticamente 
impossfvel determinar qual e a estrategia da coopera<;ao portuguesa em rela
Qao aos parses africanos. 

Os instrumentos de ac<;ao, desde os institucionais aos de apoio, nao sao 
dotados de uma 16gica adequada aos problemas da coopera<;ao e nao sao 
objecto de uma coordena<;ao eficaz. 

Os meios postos a disposi<;ao da coopera<;ao sao insuficientes. 

4. No que diz respeito aos meios or<;amentais, basta notar que os encar
gos suportados pelo ICE, que e o organismo coordenador da coopera<;ao eco
n6mica, nos ultimos cinco anos nao foram alem de 1 142 000 contos, o que 
da uma media anual de cerca de 228 000 contos gastos em despesas de fun
cionamento (a volta de 1 0% a 17 %) e em ac<;oes de coopera<;ao com os cinco 
parses africanos de lingua oficial portuguesa. 

Em 1985 a verba geral da coopera<;ao inscrita no OGE atingiu o montante 
de 1 154 000 contos, que se distribufram assim (Coelho, M. A., 1985): 

Despesas 
1nstitui96es de Ac9oes Totais 

funcionamento 

Direccao·Geral de Cooperacao .. .... . . . . . . . .... 20 508 528 
Institute para a Cooperacao Econ6mica . . . . ....... 77 549 626 

Totais ... ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 1057 1 154 

E certo que o valor. da verba geral da coopera<;ao nao e o melhor indica
dar do esfor<;o de coopera<;ao empreendido. Em primeiro Iugar porque ha outras 
verbas or<;amentais indirectamente afectadas a actividades de coopera<;ao que 
deviam ser contabilizadas e normalmente nao o sao (Coelho, M. A, 1985). Em 
segundo Iugar, porque h8. ac<;oes de coopera<;ao cuja qualidade e valor estra
tegico estao por vezes muito para alem das verbas or<;amentais que as possi
bilitaram. 

Mesmo assim, nao se pode ignorar que o valor relativo das verbas or<;a
mentais destinadas a coopera<;ao de Portugal com os pafses africanos, mesmo 
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com as contas todas feitas, e o mais baixo de todos os pafses europeus que 
mantem significativas rela96es de coopera9ao com pafses do chamado Ter
ceiro Mundo. 

Esta escassez de recursos financeiros or9amentais traduz-se num sem
-numero de situa96es negativas, entre as quais cumpre destacar: o fraco apoio 
concedido a consolida9ao e expansao da lfngua portuguesa; as mas condi96es 
de vida dos cooperantes portugueses; a insuficiencia das actividades de tor
ma9ao profissional de cidadaos africanos; a escassez e baixo nfvel das bolsas 
de estudo e outros apoios a conceder a estudantes africanos em Portugal; o 
fraco peso da participa9ao do Estado Portugues em projectos de Indole social; 
a quase inexistencia de esquemas de co-financiamento de projectos de orga
niza96es nao governamentais; a insuficiencia dos apoios concedidos as mis
soes de investiga9ao cientffica e tecnol6gica. 

5. 0 estor9o financeiro do Estado nao se esgota, contudo, como e sabido, 
nas verbas or9amentais afectas a coopera9ao. Acontece, mesmo, que estas 
verbas costumam representar sempre uma pequena parcela do esfor9o finan
ceiro total. 

Alem destas verbas, ha que considerar os emprestimos Estado a Estado, 
os financiamentos do sistema ban·cario portugues, os movimentos de capitais, 
e as verbas envolvidas em esquemas de coopera9ao multilateral (Vilar, R., 
1984). 

A exemplo do que se passa com as verbas or9amentais, os emprestimos 
Estado a Estado atingem valores pouco significativos. Eles nao vao alem de 
1 920 000 contos, que se distribuem pelos diversos pafses como segue: 

RPA RPM RGB RCV RSTP 

- 1 000 730 125 65 

0 que caracteriza estes emprestimos e tratar-se de financiamentos em 
moeda nacional, beneficiarem de prazos e taxas de juro altamente favoraveis 
e a sua utiliza9ao estar condicionada a realiza9ao de pagamentos em Portu
gal ou a entidades portuguesas. Sao compromissos directos do Estado Portu
gues. 

De um modo geral, estas opera96es foram quase integralmente utiliza
das (excepto no que respeita ao emprestimo concedido a RPM) e ainda nao 
foram amortizadas. 

Os financiamentos a cargo do sistema bancario, esses sim, atingem mon
tantes significativos. A partir de 1979 estes financiamentos passaram a ser tute
lados pelo Banco de Portugal, a quem compete autorizar as opera96es cuja 
execu9ao cabe as institui96es bancarias portuguesas. 
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As linhas de credito que sao estabelecidas em US d61ares determinam 
os montantes maximos utilizaveis para as exporta<;oes de bens de consumo 
e bens de equipamento e servi<;os, incluindo assistencia tecnica. 

0 valor acumulado em moeda nacional destes financiamentos e, hoje, da 
ordem dos 70 327 000 cantos, que se distribuem pelos PALOP da seguinte 
maneira: 103 cantos 

RPA RPM RCV RGB RSTP 

32 863 29 576 3 944 2 629 1 315 

Dois pafses, Cabo Verde e Sao Tome e Principe, nao utilizaram as linhas 
de credito que lhes foram concedidas. 

Angola tem utilizado as linhas de credito em condi<;oes normais. 
A Guine-Bissau e Mo<;ambique sobreutilizaram as linhas respectivas e 

ambas tiveram de recorrer a negocia<;ao da consolida<;ao das dfvidas. 
A pratica de financiamento das actividades de coopera<;ao empresarial 

atraves de linhas de credito parece ter atingido o seu limite. 
E urgente estudar e por em pratica urn sistema de financiamento que nao 

esteja tao condicionado por uma perspectiva comercial da coopera<;ao (que 
e a unica, alias, que o sistema bancario pode ter), mas que, ao c<1ntrario, dis
ponha de meios e autonomia que lhe permitam actuar num horizonte mais largo. 
E uma boa parcela da filosofia de coopera<;ao que esta em causa quando se 
abordar este assunto. 

No domfnio dos financiamentos prestados pelo sistema bancario portugues 
aos PALOP deve ainda fazer-se referencia aos creditos concedidos fora do 
nosso espa<;o cambial pelas agencias dos bancos portugueses situados em 
pra<;as financeiras internacionais. Os bancos portugueses operando em Lon
dres tem creditos concedidos a todos os PALOP num total de 22 milhOes de 
USD e, na pra<;a de Paris, s6 para Angola e Mo<;ambique, esses creditos ascen
dem a 10 milhoes de USD. 

Os movimentos de capitais e os esquemas de coopera<;ao multilateral nao 
atingiram, ate agora, valores significativos, prevendo-se, contudo, que, no futuro, 
venham a transformar-se em importantes meios postos ao servi<;o da coope
ra<;ao com os parses africanos. 

6. Dois instrumentos fundamentais para o desenvolvimento da coopera
<;ao empresarial com os pafses africanos sao o seguro de credito a exporta
<;ao e as garantias a creditos financeiros. 

No ambito do seguro de credito a exporta<;ao esta prevista uma vasta 
gama de riscos seguraveis, onde se destacam os de natureza comercial e os 
de caracter extraordinario (Melo, L., 1985). Os riscos de natureza comercial 
sao integralmente assumidos pela COSEC, enquanto os de caracter extraordi
nario sao totalmente garantidos pelo Estado. 
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A concessao de garantias a creditos financeiros esta ligada a dificuldade 
crescenta que as empresas encontram no financiamento das suas exportac;:oes, 
principalmente quando estao em causa a venda de bens de equipamento ou 
a prestac;:ao de servic;:os (Melo, L., 1985). Nas garantias a creditos financeiros, 
a COSEC pode assumir o risco total ou parcialmente, sendo da conta do Estado 
as garantias financeiras prestadas directamente a importadores estrangeiros 
que, no caso dos pafses africanos de lingua oficial portuguesa, sao, normal
mente, entidades publicas. 

E a Comissao Nacional das Garantias de Credito que compete decidir, 
por conta e ordem do Estado, sabre os pedidos de garantia dos riscos extraor
dinarios e de algumas garantias financeiras propostas pela COSEC (Melo, L., 
1985). Contudo, as deliberac;:oes desta Comissao s6 se tornam efectivas depois 
de homologadas pelos Secretaries de Estado do Tesouro e do Comercio 
Externo. 

As responsabilidades assumidas em seguro de credito e em garantias 
financeiras directas ao importador (incluindo nestas as linhas de credito) refe
rentes a exportac;:oes para os pafses africanos de lingua oficial portuguesa 
desde 1977 ate ao fim do primeiro trimestre de 1985 atingiam um total de 
52,1 mil hoes de cantos, dos quais 56% se referiam a fornecimentos de equi
pamentos e prestac;:ao de servic;:os e 44 % a bens de consumo e intermedios 
(Melo, L., 1985). Para alem destes seguros, tinham ainda sido concedidas garan
tias financeiras a exportadores nacionais no valor de 6,6 milhoes em opera
c;:oes relacionadas com aqueles pafses (Melo, L., 1985). 

0 sistema de concessao de seguro de creditos e de garantias a creditos 
financeiros, a par do sistema de financiamento atraves de linhas de credito 
do Banco de Portugal, tern sido apontados como dois dos maiores obstaculos 
a intensificac;:ao da cooperac;:ao empresarial com os pafses africanos de lin
gua oficial portuguesa (cf., por exemplo, Amaral, D., 1985). 0 que parece estar 
em causa, no essencial, e todo o problema do credito a exportac;:ao, que, em 
Portugal, continua a estar desadaptado em relac;:ao as exigencias do comercio 
internacional moderno e nao e sensfvel a especificidade das operac;:oes de 
cooperac;:ao empresarial com os pafses africanos de lingua oficial portuguesa. 

7. 0 breve inventario de problemas que acima se apresenta e apenas um 
esboc;:o dos principais obstaculos que a cooperac;:ao de Portugal com os par
ses africanos de lingua oficial portuguesa enfrenta. Ele permite, contudo, ante
ver um conjunto de iniciativas que e necessaria levar a cabo com vista a melho
rar um dos sectores mais importantes com que a polftica externa portuguesa 
pode vir a contar no futuro e que, alem disso, e um apreciavel instrumento 
de dinamizac;:ao da vida colectiva portuguesa. 

De entre essas iniciativas ressalta, desde logo, a necessidade de proce
der a uma revisao sensfvel da actual polftica externa portuguesa em relac;:ao 
as questoes africanas, de tal modo que a cooperac;:ao portuguesa, nomeada
mente os empresarios portugueses, possam beneficiar das mesmas condic;:oes 
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de acolhimento que sao dispensadas aos restantes pafses ocidentais cujas polf
ticas em relac;:ao a Africa sao notoriamente mais pragmaticas e aut6nomas. 

Torna-se igualmente imprescindfvel proceder a uma reforma da organiza
c;:ao institucional da cooperac;:ao com especial incidencia nas areas da tutela 
e da coordenac;:ao. Admitindo-se que a tutela da cooperac;:ao pelo Ministerio 
dos Neg6cios Estrangeiros e deficients porque nao e sensfvel a uma grande 
variedade de problemas, sobretudo econ6micos, que sao vitais para a coope
rac;:ao, e legftimo que nos interroguemos sabre possfveis alternativas de tutela 
que assegurem a cooperac;:ao um efectivo desenvolvimento em consonancia 
com as orientac;:oes da polftica externa oficial. A soluc;:ao a encontrar para a 
coordenac;:ao da polftica de cooperac;:ao dependera da formula adoptada em 
materia de tutela. Em qualquer caso, porem, nao se deve fugir a um mfnimo 
de concentrac;:ao de actividades num numero muito reduzido de instituic;:oes, 
par forma a dotar o sistema de um elemento que disponha, permanentemente, 
de uma visao de conjunto dos problemas da cooperac;:ao. 

Aperfeic;:oada que esteja a filosofia da cooperac;:ao e garantido que esteja 
um funcionamento satisfat6rio das suas instituic;:oes, e imprescindfvel elaborar 
uma polftica de cooperac;:ao dotada de princfpios explfcitos, objectives rigoro
sos, instrumentos eficazes e meios adequados. A questao central neste ponto 
reside nao tanto nos aperfeic;:oamentos da gestae dos projectos correntes de 
cooperac;:ao, que nao devem ser descurados, mas sim no desenvolvimento de 
uma estrategia de cooperac;:ao para horizontes mais largos. Ao contrario do 
que acontece hoje, trata-se de por em pratica um verdadeiro projecto de coo
perac;:ao a media e Iongo prazos que signifique uma inequfvoca afirmac;:ao da 
necessidade que Portugal tern de, esclarecidamente, protagonizar um papel 
i mportante no desenvolvimento da Africa contemporanea. 

A adopc;:ao de princfpios e objectives deste tipo exige, naturalmente, que 
os intrumentos e os meios pastas a disposic;:ao da polftica de cooperac;:ao sejam 
adequados e suficientes. Para referir apenas as coisas mais importantes, torna
-se imprescindfvel: 

- adoptar uma lei-quadro que consagre os princfpios orientadores 
e os objectives da polftica de cooperac;:ao que se pretende institui( 

- elaborar e por em pratica um orc;:amento para a cooperac;:ao que 
represents um significative reforc;:o das verbas destinadas a coo
perac;:ao e institua um processo clara para a sua afectac;:ao e uti
lizac;:ao; 

- aumentar e racionalizar a components «ajuda» do esforc;:o finan
ceiro do Estado em materia de cooperac;:ao; 

- rever o sistema de financiamento da cooperac;:ao empresarial, pre
sentemente a cargo do sistema bancario, par forma a dota-lo de 
mais maleabilidade e eficacia; 

- simplificar o sistema de concessao de seguros e garantias de cre
ditos, compatibilizando-o com o sistema de financiamento da coo
perac;:ao empresarial; 
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- apoiar mais activamente a penetra({ao e a expansao das activida
des das empresas portuguesas, nomeadamente atraves da pro
mo({ao do investimento directo portugues nos pafses africanos. 

Outras iniciativas devem ser desencadeadas com vista a melhoria das nos
sas rela({oes com os pafses africanos. 

De um ponto de vista institucional ~ de extrema importancia: 

- dotar as embaixadas portuguesas de meios adequados a imple
menta({ao, in loco, da polftica de cooperavao, aos seus diversos 
nfveis, desde a intensifica({ao da expansao da cultura e da lfngua 
portuguesa a promOC{aO das empresas portuguesas; 

- criar nos pafses africanos, sobretudo nos de lfngua oficial portu
guesa, melhores condi96es de acolhimento e estada aos coope
rantes e demais cidadaos portugueses ao servi9o de entidades por
tuguesas e seus familiares. 

Dado que a cooperavao com os pafses africanos beneficia do generoso 
contribute das chamadas organizavoes nao governamentais, a polftica de coo
pera({ao deveria apoiar fortemente as suas iniciativas, nomeadamente atraves 
da promovao de acordos de co-financiamento. 

Atendendo ao papel desempenhado pelas for({as armadas dos pafses afri
canos de lfngua oficial portuguesa no processo de consolida({ao das suas inde
pendencias, as autoridades portuguesas deveriam criar condi96es para o incre
mento da cooperavao militar com aqueles pafses. 

8. A polftica portuguesa de cooperavao com os pafses africanos neces
sita incentivar e intensificar a participa({ao de entidades portuguesas na coo
pera({ao multilateral, aqui entendida nao s6 no sentido da coopera({ao via orga
nizavoes internacionais, mas tambem da que ha-de ter Iugar no quadro de 
organiza({oes regionais que dispoem, elas pr6prias, 'de sistemas de coopera
C{ao com a Africa ou em Africa. 

De um modo particular, a polftica de coopera({ao com os pafses africa
nos devera criar as condi96es para que os agentes da coopera({ao conhe({am 
e tirem o maior partido das oportunidades oferecidas pelas institui96es finan
ceiras internacionais (principalmente o grupo do Banco Mundial) e regionais 
(como e o caso do grupo do Banco Africano de Desenvolvimento). 

Naturalmente, depois da adesao de Portugal as Comunidades Europeias, 
as institui({oes encarregadas de implementar a polftica de coopera({ao com os 
pafses africanos deverao consagrar uma importante parcela do seu esfor({o 
a divulga({ao e acompanhamento das oportunidades da cooperavao integradas 
na Convenvao de Lome Ill (a qual ja pertencem, por parte dos ACP, todos os 
pafses africanos lus6fonos), por forma que os agentes portugueses da coope
ra({ao delas possam tirar as maiores vantagens. 
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Devera, igualmente, ser incentivada a participa9ao de empresas portugue
sas nos projectos de desenvolvimento das organiza96es regionais africanas, 
com especial destaque para os da Conferencia para a Coordena9ao do Desen
volvimento na Africa Austral (SADCC), onde, alias, ja operam, com exito, algu
mas empresas portuguesas. 
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ROLO, J. M. - Alguns aspectos da cooperac;io de Portugal com os pai· 
ses africanos. 

As novas perspectivas de cooperac;:ao multilateral abertas com a adesao de Portugal as Comu
nidades Europeias nao impedem, antes exigem, que se proceda a urn reforc;:o sensrvel da coope
rac;:ao bilateral com os parses africanos, a exemplo do que se passa nos parses europeus cuja 
cooperac;:ao com Africa e intensa. 

Para que ambos os tipos de cooperac;:ao possam ser concretizados com vantagens para 
Portugal e para os parses africanos, e necessaria introduzir reformas profundas no sistema portu
gues de cooperac;:ao. 

Este artigo pretende ser urn pequeno contribute para o debate que em volta deste tema 
algum dia se ha-de realizar. 

ROLO, J. M. - Several aspects of cooperation between Portugal and 
African countries. 

The new horizons for multilateral cooperation opened up by Portugal's membership to the 
European Communities do not prevent it from going ahead with appreciable strengthening of bilateral 
cooperation with African countries, it rather requires that it do so, as is the case of European 
countries whose cooperation with Africa is intense. 

In order that both types of cooperation may be achieved to the advantage of both Portugal 
and the African countries, considerable reforms must be introduced into the Portuguese system 
of cooperation. 

The purpose of this article is to make a small contribution to the debate which, one day, 
will take place on this theme. 
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