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lntrodu~ao 

Com a adesao portuguesa a CEE e a de Angola e Mogambique a 
Conven<;:ao de Lome, a cooperagao bilateral entre Portugal e os cinco parses 
africanos de lfngua oficial portuguesa (PALOP) fica inserida num sistema mais 
complexo. 

Por um lado, Portugal torna-se co-financiador do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento (FED) destinado ao financiamento da coopera<;:ao privilegiada 
da CEE com os pafses de Africa, do Pacifico e das Carafbas (ACP), associados 
a CEE pela Convengao de Lome. Alem disso, Portugal contribui para o 
or<;:amento da Comunidade, que destina uma certa percentagem das suas 
despesas, a cooperagao, menos privilegiada, com os pafses mediterranicos 
(Argelia, Marrocos, Tunfsia, Egipto, Jordania, Ubano, Sfria, Israel), associados 
a CEE por acordos bilaterais e, com os PVD (da America Latina e Asia) nao 
formalmente associados a CEE. Finalmente, Portugal contribui para os capitais 
pr6prios e reservas do Banco Europeu de lnvestimento (BEl), cujos emprestimos 
se destinam tanto aos pr6prios pafses membros da CEE, como aos pafses ACP, 
aos parses mediterranicos e aos outros PVD. 

Por outro lado, Portugal espera tambem beneficiar de transferencias 
financeiras destinadas a aceleragao do seu desenvolvimento s6cio-econ6mico, 
transferencias essas provenientes essencialmente dos fundos estruturais da 
Comunidade (Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional- FEDER, 
Fundo Social Europeu - FES, Fundo Agricola - FEOGA-orientagao). 

Apresentamos no quadro seguinte o esquema dos fluxos financeiros dos 
pafses membros para o or<;:amento da CEE e vice-versa (1), do or<;:amento da 
CEE para os pafses mediterranicos e PVD nao associados (II), dos pafses 
membros para o FED e do FED para os pafses ACP (Ill), e de Portugal para 
os PALOP (IV) (1). 

(*) Este texto surge na sequencia da participac;:ao do autor num projecto efectuado no quadro 
do Institute de Estudos para o Desenvolvimento (lED 1986). 

(**) Professor auxiliar do ISE, membra do CESA. 
(1) 0 BEl nao aparece neste esquema por razoes de simplificac;:ao. Mais adiante referir-nos

-emos de novo a esta instituic;:ao e aos fluxos a ela ligados. 
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Pafses mediterranicos 
e PVD n. a. 

(II} 11 
Or({amento da 

:: .. ~.~.:. .............................. :.~~~~:.:= 

(IV) 

0 objectivo deste texto e o de confrontar o sistema actual de 
financiamento da cooperac;:ao portuguesa com os PALOP, com a sua integrac;:ao 
no contexto mais amplo dos fluxos financeiros publicos ligados a adesao 
portuguesa a CEE e a polftica de desenvolvimento desta. E evidente que a 
analise destes fluxos nao se pode efectuar sem ter em conta os refluxos 
induzidos (encomendas), os outros fluxos econ6micos (comercio, investimento) 
e nao econ6micos (ajuda alimentar, de emergencia, etc.), assim como as 
eventuais vantagens mais globais ligadas a integrac;:ao econ6mica europeia e 
as relac;:oes euro-africanas. De facto, estas ultimas dimensoes nem sequer 
podem ser afloradas neste trabalho. 

I - Os fluxos financeiros entre os paises membros e o orc;amento da 
Comunidade 

A participac;:ao comunitaria no IVA dos parses membros (taxa de 
mobilizac;:ao aumentada para 1 ,4% ), os pn3/evements aplicados aos produtos 
agrfcolas e os direitos aduaneiros aplicados aos produtos nao agrfcolas 
importados de parses terceiros pelos parses da CEE constituem o grosso dos 
recursos pr6prios da Comunidade. Tres quartos das despesas orc;:amentais 
estao ligados a Polftica Agricola Comum- PAC (Fundo Europeu de Orienta9ao 
e Garantia Agricola- FEOGA), ficando o resto para a polftica social (FSE), a 

322 



polftica regional (FEDER}, a polftica de desenvolvimento e as despesas 
administrativas da Comunidade. Os fluxos financeiros lfquidos entre os pafses 
membros e o orc;:amento da Comunidade evolufram da seguinte maneira: 

QUADRO N. 0 1 

Transferencias liquidas dos dez paises membros para o orc;amento da CEE 
[Em mllhiies de ECU (MECU)[ 

Pais membra 1975 

Republica Fe-
deral da Ale-
manha. -1007 

Reino Unido + 104 
Franr;:a ..... + 35 
ltalia . ... + 40 
Holanda .... - 27 
Belgica/Lu-

xemburgo + 135 
Dinamarca + 237 
lrlanda .. ... + 175 
Grecia ...... -

-: Contribuinte liquido; 
+ : Beneficiario liquido. 

1976 1977 

-1054 -1467 
- 90 + 126 
+ 58 - 310 
+ 248 + 294 
+ 222 + 88 

+ 346 + 329 
+ 294 + 293 
+ 155 + 212 

- -

1978 1979 1980 1981 1982 1983 

-597 -1430 -1982 -2285 -2532 -2435 
-228 - 849 - 332 + 34 - 772 -1163 
-371 - 78 + 83 + 119 - 391 - 269 
-334 + 534 + 544 + 525 + 1285 + 1140 
+ 41 + 288 + 376 + 122 + 264 + 308 

+ 337 + 610 + 377 + 513 + 502 + 432 
+ 381 + 380 + 295 + 241 + 249 + 307 
+ 326 + 545 + 639 + 575 + 722 + 757 

- - - + 156 + 673 + 923 

Fonte: Deutsche Bundesbank (1982; 1985) a partir dos dados da Comissao das Comu
nidades Europeias. 

A evoluc;:ao dos fluxos financeiros lfquidos entre a CEE e os seus pafses 
membros nos ultimos dez anos resulta claramente da aplicac;:ao do «princfpio 
de solidariedade financeira» entre pafses com pesos diferentes do sector 
agricola e/ou com Indices s6cio-econ6micos e desequilfbrios regionais 
diferentes. 

No que diz respeito aos futuros fluxos financeiros entre Portugal e o 
orc;:amento da Comunidade, abre-se uma certa contradic;:ao entre as 
perspectivas imediatas (1986} e as perspectivas a curta e media prazo (os sete 
anos do perfodo transit6rio). Enquanto que para 1986 <<o saldo entre as 
contribuic;:oes financeiras portuguesas para o orc;:amento da Comunidade 
Europeia e as verbas comunitarias aplicadas em Portugal sera, depois da 
adesao, proximo do equilibria ou /igeiramente desfavoravel ao pais» (2), este 
saldo devera tornar-se, segundo as estimativas efectuadas na altura das 
negociac;:oes de adesao, favoravel ao pafs no termo do perfodo transit6rio, 
atingindo os 1200/1300 MECU (3). 

(2) Europa lnformar;:tio 1985-a, p. 1. A acontecer esta situar;:ao nao deixa de discriminar 
Portugal em relar;:ao a adesao da Grecia e da lrlanda (veja-se quadro n. 0 1). 

(3) Europa /nformar;tio 1985-a. 
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II - Os fluxos entre o orc;amento da Comunidade e os paises 
mediterrinicos e os PVD nao associados 

Depois da adesao a CEE, Portugal participara tambem, atraves da sua 
contribui9ao para o or9amento da Comunidade, no financiamento da 
coopera9ao europeia com os pafses mediterranicos associados par acordos 
bilaterais a CEE e com os restantes PVD da America Latina e da Asia, nao 
formalmente associados a CEE. 

Os fundos or9amentais destinados pela CEE a ajuda ao desenvolvimento 
estagnaram nos ultimos dez anos ao nfvel de 3-5 % das despesas or9amentais 
totais (Bundesbank 1982, 1985) (4). 

A ajuda alimentar ao Terceiro Mundo mobilizou uma parte crescente destes 
fundos, atingindo em 1984 quase tres quartos das despesas or9amentais 
destinadas a ajuda ao desenvolvimento (Commission des C.E. 1985-a). A 
coopera9ao financeira e tecnica como vasto grupo dos pafses mediterranicos 
e dos PVD nao associados continua relativamente limitada: 250-300 MECU 
anualmente entre 1982 e 1984 (Schmuck 1984, Commission des C.E. 1985-b). 

Se incluirmos os emprestimos do BEl (226,5 MECU), os pafses 
mediterranicos receberao entre 1982 e 1986 1015 MECU (Commission des C.E. 
1985-b). 

E de salientar, neste contexto, que 70% da ajuda publica global dos pafses 
membros da CEE (5) (excluindo a Grecia, a lrlanda e o Luxemburgo) se 
processa num quadro bilateral. Dos restantes 30%, destinados a ajuda 
multilateral, s6 12% sao canalizados atraves da CEE (or9amento, FED, 
BEl) (6). 

Portugal par seu lado destina a quase totalidade da sua ajuda publica aos 
PALOP. 

Ill - 0 Fundo Europeu de Desenvolvimento e o Banco Europeu de 
lnvestimento 

Para alem da sua participa9ao no or9amento da Comunidade, Portugal 
co-financiara o FED -em fun9ao do peso do seu PBN no PNB dos Doze
destinado ao financiamento da coopera9ao CEE/ACP e o BEl. 

(4) A titulo de comparac;:ao: a percentagem das despesas administrativas situa·se entre 4 
e 6 % nesta decada. 
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OUADRO N. 0 2 

Financiamento do FED 

(Em percentagem do total) 

Pais FED IV FED V FED VI 
membra (1975·19BO) (19B0·19B5) (19B5·1990) 

Republica Federal da 
Alemanha .... ..... 25,95 27,92 26,06 

Franc;;a. .... 25,95 25,26 23,58 
Reina Unido . .... 18,70 17,76 16,58 
ltalia ... 12,00 11,34 12,58 
Espanha - - 6,66 
Holanda. .... 7,95 7,30 5,64 
Belgica 6,25 5,82 3,96 
Dinamarca. .... 2,40 2,47 2,08 
Grecia . - 1,34 1,24 
Portugal. - - 0,88 
lrlanda . ... 0,60 0,59 0,55 
Luxemburgo 0,20 0,20 0,19 

Total 100,00 100,0 100,00 

Dotac;;ao (MECU) 3155,9 4802,3 7400,0 

Fonte: Journal officiel des Communautes Europeennes, 31 de Dezembro de 1984, lED, 1986. 

Assim, o Estado Portugues participara com 66 MECU (l) no FED VI, se 
bem que os pagamentos efectivos, em tranches anuais, s6 come9arao em 1989, 
uma vez que o FED ainda dispoe de meios financeiros do FED V. 

No que diz respeito ao BEl, o Pafs contribuira com 15 MECU para o au
menta do capital do Banco e com 16 MECU para o aumento das suas reser
vas (B). Os 31 MECU serao transferidos em cinco tranches semestrais imedia
tamente depois da adesao efectiva do Pafs a CEE (1 de Janeiro de 1986}. 

Os fundos pr6prios do BEl destinados aos pafses ACP rondavam 400 MECU 
durante Lome I, 900 MECU durante Lome II, sendo prevista uma dota9ao de 
1100 MECU durante a vigencia de Lome Ill (1985-1990}. 

IV- 0 financiamento da cooperac;ao bilateral portuguesa com os PALOP 

0 sistema portugues de financiamento da cooperaQao com os PALOP tem, 
desde 1979/1980, duas vertentes principais, a dos fundos orQamentais e a das 
linhas de credito do sistema bancario (9}. 

(?) Europa lnformar;ao, 1985-a. 
(B) Europa lnformar;ao, 1985-a. 
(9) Os encargos de Portugal com a Hidroelectrica de Cabora-Bassa (6 milhoes de con

tos/ano) nao sao considerados neste contexto, uma vez que resultam, no essencial, de compro
missos assumidos antes da independencia de Moc;;ambique. 
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1) Fundos orc;:amentais: 

(10) lED, 1986. 

- Os fundos orc;:amentais especificamente destinados a coo
perac;:ao formalmente coordenada pela Secretaria de Es-, 
tado da Cooperac;:ao variaram, de 1980 a 1984, entre 500 
mil contos (0,04% do PNB) e 800 mil contos (0,03% do 
PNB), atingindo 1154 mil contos em 1985 (1°), e destina
vam-se ao lnstituto para a Cooperac;:ao Econ6mica- ICE 
(despesas de funcionamento e de cooperac;:ao econ6mica) 
e a Direcc;:ao-Geral da Cooperac;:ao (cooperac;:ao cultural). 

No que diz respeito as verbas destinadas a coopera
c;:ao econ6mica (50 % do total orc;:amentado em 1984), dis
pomos das seguintes informac;:oes: 

QUADRO N. 0 3 

Verbas do ICE para a cooperac;io economica 
(Em cantos) 

~ 
Total 

1980 1981 1982 1983 1984 -
Pals p 

Cabo Verde .. 15 906 83 869 35 834 (*)151 584 (*)194 808 477 001 
Guine·Bissau ... 18 613 33 226 53905 48 577 52611 206 932 
Sao Tome e Prin-

cipe ..... 5 334 13 264 9641 13 530 21 406 63175 
Angola ... 1 992 23 072 16 094 22 505 43 613 107 276 
MoQambique . ... 25 652 56051 53 249 28 836 40156 203 944 
Portugal, outros pai· 

ses, coope raQiio 

triangular . 7 589 8086 9 293 12638 39 989 77 595 

Total ..... 75 086 217 568 178 016 277 670 392 583 1 141 923 

(') lnclui Porto da Praia. 

Fonte: Relat6rios anuais do ICE. 

- Os emprestimos de Estado a Estado, concedidos pelo Es
tado Portugues aos PALOP, nao ultrapassavam, em finais 
de 1984, os 2 milh6es de contos (0,076% do PNB de 
1984). 

- 0 esforc;:o financeiro publico ligado a cooperac;:ao portu
guesa com os PALOP, no entanto, nao se pode avaliar to
mando unicamente em conta as verbas orc;:amentais es
pecificamente destinadas a este efeito. Varios organismos 
do Estado intervem de multiplas maneiras numa coopera
c;:ao nao contabilizada cujo valor ultrapassaria o da coo
perac;:ao expressamente orc;:amentada. 



No conjunto trata-se, na verdade, de uma situac;ao de 
extrema escassez financeira, seja qual for o termo de com
parac;ao considerado (1 1), o que nao deixa de prejudicar a 
cooperac;ao tanto ao nfvel econ6mico como cultural e so
cial. 

2) As linhas de credito, abertas no quadro dos acordos financeiros 
celebrados entre o Banco de Portugal e os Bancos Centrais dos 
PALOP, servem desde 1979-1980 para financiar as exportac;oes 
portuguesas de bens de consumo, intermedios e de equipamento 
e de servic;os. 0 seu volume ultrapassa de Ionge o da vertente 
orc;amental da cooperac;ao. 

Em finais de 1984 os financiamentos, concedidos neste qua
dro, atingiram 70 327 mil cantos, distribufdos da seguinte maneira: 

Angola MoQambique Cabo Verde Guine·Bissau Sao Tome 
e Principe 

32 863 29 576 3 944 2 629 1 315 

Fonte: Rolo, 1985, p. 515. 

As linhas de credito tern urn caracter muito ambfguo. Nem 
sao verdadeiros instrumentos de ajuda publica ao desenvolvimento 
(APD), uma vez que os emprestimos sao concedidos em condi
c;oes de mercado (prazos de reembolso, taxas de jura- Libor mui
tas vezes onerado de urn spread) e destinados ao financiamento 
das exportac;oes portuguesas, nem sao tao-pouco emprestimos 
comerciais, uma vez que estao ligados a riscos-pafs relativamente 
elevados (1 2) e muitas vezes a utilizac;oes nao condizentes com as 
necessidades do servic;o dos emprestimos (bens de consumo car
rente e ate produtos alimentares). lsto pode explicar tambem o 
facto de Cabo Verde nao ter esgotado as linhas de credito por 
ter tido acesso a formas mais adequadas de financiamento inter
nacional, enquanto Moc;ambique e a Guine-Bissau os sobreuti
lizavam par falta de outras alernativas. Daf tambem que a banca 
comercial portuguesa nao se tenha mostrado muito interessada 
numa actividade creditfcia que criou em cinco anos responsabili-

(11) Aplicando a media realizada pelos pafses da OCDE em termos de ajuda publica ao de· 
senvolvimento (0,36% do PNB), Portugal deveria ter gasto em 1983 (todas as formas de APD agre· 
gadas) cerca de 7,8 milhoes de contos. Aplicando a media realizada pelos pafses da CEE no mesmo 
ano (0,51 %) esta soma aumentaria para cerca de 10,8 milhoes de contos. 

(12) Daf «as garantias outorgadas pela COSEC por conta e ordem do Estado». Melo, 1985, 
p. 12. 
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dades dos PALOP para com Portugal num valor equivalente a 500 
milhoes de USD, dos quais 200-220 foram ja reescalonados, em 
Outubro de 1984, por incumprimento por parte de Mo<;ambique 
e da Guine-Bissau. 

V - Cooperac;io multilateral europeia versus cooperac;io bilateral portu
guesa com os PALOP 

1 -A coopera<;ao da CEE com o «Terceiro Mundo» em geral, e os par
ses ACP, em particular, pode ser considerada complementar da coopera<;ao 
essencialmente bilateral de um conjunto relativamente homogeneo de pafses 
industrializados altamente desenvolvidos (1 3}, dotados de uma elevada capaci
dade financeira dos or<;amentos, das empresas e dos bancos ligados as rela
<;oes econ6micas (comercio e investimento) com o «Terceiro Mundo», e adap
tados ao funcionamento concorrencial do mercado mundial. Enquanto que a 
coopera<;ao publica bilateral dos pafses membros reflecte interesses econ6mi
cos, politicos e ate estrategicos no conjunto dos PVD, embora com pesos re
gionais diferentes segundo o pafs (1 4}, a CEE tem concentrado a sua coope
ra<;ao nos pafses ACP (quase exclusivamente africanos), se bem que a 
concentra<;ao relativa nestes pafses se tem reduzido (1 5}. 

0 conteudo, mais conforme com as exigencias «terceiro-mundistas» de 
uma NOEl, da ajuda publica da Comunidade (ajuda alimentar a fundo perdido, 
estabiliza<;ao das receitas de exporta<;ao dos produtos primarios, coopera<;ao 
financeira e tecnica, programada e adaptada as capacidades financeiras dos 
pafses ACP) complementa o caracter mais marcadamente tecnico-econ6mico 
da ajuda publica bilateral, geralmente mais ligada e mais relacionada com os 
interesses econ6micos particulares dos pafses dadores em questao. 

Assim, e no que diz respeito a implementa<;ao dos projectos de desenvol
yimento (1 6} financiados pela ajuda multilateral europeia no «Terceiro Mundo» 
em geral e nos pafses ACP em particular, a CEE recorre a competi<;ao entre 

(13) Referimo-nos ao grupo «central» de pafses que determinam a polftica de desenvolvi
mento da CEE. 

(14) A influencia do passado colonial ainda e inegavel na distribuivao regional da ajuda 
publica bilateral, o que se torna particularmente evidente numa compara9ao entre a Fran9a e a 
RFA. (Veja-se OCDE, 1984, pp. 208-211.) 

(15) Ainda em 1982, 82% da ajuda (excluindo a ajuda alimentar) destinou-se aos paises ACP 
(com 11 % da populaQao do «Terceiro Mundo»), 9% aos pafses mediterranicos (com 5% da po
pulaQao do «Terceiro Mundo») e s6 9% aos outros PVD (com 84% da popula9ao do «Terceiro 
Mundo»). Souter, 1984, p. 4. Em 1985 podemos ler num documento da GEE: «Un reequilibrage 
n'est pas moins intervenue: si ces pays (ACP) absorbent e·ncore 60% de !'ensemble des aides 
communitaires, l'lnde en est devenue le premier beneficiare individuel.» Commission des C. E., 
1985-a, p. 6. 

(16) Construvao civil/obras publicas, fornecimento de bens (no essencial de equipamento), 
contratos de coopera9ao tecnica (servivos). 
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as empresas interessadas dos pafses membros, admitindo para ah§m disso e 
geralmente em condic;:oes preferenciais, nos concursos publicos, as empresas 
sedeadas nos pafses do «Terceiro Mundo» a quem se destinam tais projectos. 

QUADRO N. 0 4 

Participac;:ao, segundo a nacionalidade do fornecedor, nos contratos ligados a projectos 
de desenvolvimento financiados pelo FED (em 31 de Marc;:o de 1985) 

Pais de origem da firma 

Republica Federal da Alemanha 
~~~.. . ...... . 

Fran<;:a .... 
ltalia 
Holanda. 
Dinamarca 
Reina Unido . 
lrlanda .. 
Grecia. 
ACP-PTUM 
Parses terceiros . 

Total ..... 

FED IV 
(%) 

12,62 
5,65 

22,38 
12,22 
4,19 
0,69 

10,30 
0,42 

29,55 
1,75 

100,00 

Fontes: Comissao das Comunidades Europeias- D. G., VIII (1985). 

FED V 
(%) 

16,20 
3,65 

21,24 
10,11 
3,63 
0,72 

14,47 
1,38 
0,23 

25,94 
2,08 

100,00 

As empresas com sede nos pafses ACP e nos pafses e territ6rios ultra
marinas (PTUM) da Franc;:a, do Reina Unido e da Holanda (1 7) lograram 
assim ocupar um quarto do mercado (essencialmente construc;:ao civil/obras 
publicas), induzido pelos projectos financiados pelo FED, se bem que uma 
parte substancial (60 %-65 %) reverte a favor das filiais de empresas com 
sede na CEE (em particular em Franc;:a). E de duvidar que as empresas dos 
PALOP consigam atingir, a media prazo, uma tal percentagem, o que abre 
perspectivas particulares de cooperac;:ao as empresas portuguesas do sector 
(e. o. joint ventures). 

No que diz respeito a confrontac;:ao das participac;:oes financeiras do FED 
dos diferentes pafses membros da CEE com a respectiva participac;:ao das 
suas empresas no mercado de projectos criado par este fundo nos pafses 
ACP, a comparac;:ao dos quadros n.08 2 e 4 permite-nos constatar que, 
depois da deduc;:ao da parte do mercado conquistado pelas empresas dos 
pr6prios pafses ACP (1 8), se distinguem dais grupos de paises, segundo a 
formula: 

participa<;:ao percentual no financiamento do FED 
participa<;:ao percentual nos refluxos as empresas 

(17) Os PTUM da Fran<;:a (386 000 habitantes), da Holanda (261 000 habitantes) e do Reina 
Unido {63 000 habitantes) nao tem muita importancia numa compara<;:ao com os parses ACP 
(375 milhi.ies de habitantes). Telex-Afrique, 1984, Le Cou:rier, 1985. 

(18) Limitamos a analise ao FED IV (1975-1980), uma vez que o FED V {1980-1985) ainda 
nao esta suficientemente implementado. 
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Grupo 1: 

DK: 3,47; RFA: 2,05; HOL: 1 ,89; R. U.: 1 ,81. 

Grupo II: 

IRL: 1,22; F: 1,15; B: 1,10; 1: 1,0. 

Assim, e sem tamar em conta os pesos absolutes das participa<;:oes em 
questao, a implementa<;:ao dos projectos de desenvolvimento financiados pelo 
FED tern revelado, para alem de um certo dinamismo das empresas sedea
das nos pafses ACP (e favorecidas pelo FED), capacidades diferenciais de 
penetra<;:ao (e nem sempre coincidentes com eventuais experiencias hist6ri
cas anteriores) em mercados muito especfficos, das empresas dos diferen
tes pafses membros da CEE. Perfila-se, desta maneira, mais um desafio as 
empresas portuguesas ligado a adesao do Pafs a CEE: o da «recupera<;:ao» 
de fundos publicos transferidos no quadro da coopera<;:ao multilateral comu
nitaria atraves da obten<;:ao de adjudica<;:oes. 

2 -A coopera<;:ao portuguesa desenvolvida nos ultimos anos corres
ponds a um conjunto de condicionalismos bastante diferentes. Trata-se da 
coopera<;:ao de um pafs: 

- cuja descoloniza<;:ao e relativamente recente e bastante especf
fica, o que nem sempre facilita o entendimento estavel com to
dos os seus interlocutores africanos; 

- de desenvolvimento intermedio, «semi-industrializado» (19), com as 
suas pr6prias necessidades de financiamento exterior (comunita
rio) das transforma<;:oes estruturais necessarias (20); 

- de especializa<;:ao industrial potencialmente amea<;:ada pelo pro
cesso de desenvolvimento industrial dos PVD; 

- de fraquezas ao nfvel da produ<;:ao nacional de bens de investi
mento, limitando a incorpora<;:ao nacional nos projectos de coo
pera<;:ao mais complexes; 

- altamente endividado, o que limita ainda mais a sua capacidade 
de financiamento da coopera<;:ao tanto ao nfvel do Estado (or<;:a
mento) como ao nfvel do sistema bancario e das empresas in
vestidoras e exportadoras; 

(19) Veja-se Courlet, 1982. A OCDE (1979) classificou Portugal no grupo dos newty indus
trializing countries junto com a Coreia do Sui, Taiwan, Hong-Kong, Singapura, Mexico, Brasil, 
Grecia, Jugoslavia e Espanha. 

(2d) Portugal, sendo membra da OCDE, nao figura na lista dos membros do Development 
Assistance Committee- DAC desta organiza<;:ao, mas na lista dos 158 Estados e territ6rios con
siderados PVD, e como tal destinatarios da ajuda dos pafses membros do DAC. 
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- com uma cooperac;ao bilateral, publica e privada, fortemente 
concentrada nos PALOP, i. e., num grupo de pafses africanos 
considerados, com a excepc;ao de Angola, pela Convenc;ao de 
Lome Ill (artigo 256. 0 ) de «Estados ACP menos desenvolvidos» e 
au a brac;os com tentativas de desestabilizac;ao com graves con
sequencias para o seu desenvolvimento s6cio-econ6mico interno 
e a sua capacidade de cooperac;ao internacional; 

- com certas «vantagens» nestes pafses, resultantes da existencia 
de uma intensa e antiga rede de relac;oes multifacetadas e de uma 
cooperac;ao bilateral muito diversificada nas areas econ6mica, fi
nanceira, tecnica, cultural e social. 

VI - Conclusao 

Qual e, neste contexto, ao nfvel financeiro, o significado da adesao por
tuguesa a CEE, cuja Convenc;ao de Lome Ill integra agora todos as PALOP? 

0 aspecto mais not6rio a primeira vista e o aumento substancial dos 
encargos financeiros publicos ligados ao co-financiamento portugues do or
<;amento da Comunidade, do Banco Europeu de lnvestimento (BEl) e do Fundo 
Europeu de Desenvolvimento (FED). 

Sem contar com a participac;ao portuguesa no financiamento do orc;a
mento da Comunidade (restitufda, par partes decrescentes de ana a ana, nos 
varios perfodos transit6rios, indo ate sete anos no caso das transf~rencias!IVA) 
nem com a participac;ao do BEl (uma vez que as emprestimos deste Banco 
se destinam tambem aos pafses membros da CEE, incluindo Portugal), e s6 
tendo em conta a participac;ao financeira portuguesa no FED (13,2 MECU/ano 
durante cinco anos), tal perspectiva esboc;a, na medida da efectivac;ao das 
transferencias em questao, um «trade-off» financeiro entre a futura coopera
c;ao multilateral portuguesa via CEE e o sistema actualmente existente na 
cooperac;ao bilateral com as PALOP [fundos orc;amentados em 1985: cerca 
de 9 MECU (*)]. 

Para Portugal, pafs com escassos recursos financeiros e _com uma «im
plantac;ao» circunscrita a um grupo limitado de pafses do «Terceiro Mundo» 
e dos ACP, as PALOP, esta situac;ao pode tornar, de uma certa forma, a 
cooperac;ao bilateral residual da cooperac;ao multilateral via CEE, o que cor
responderia ao inverso do que se passa na maioria dos outros pafses mem
bros da Comunidade. 

(*) Correspondendo a um cambia de 128$ por ECU em Junho de 1985. 
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Tal perspectiva aparece ainda mais grave quando se tomam em conta 
as diferenc;as qualitativas de implementa9ao entre a coopera9ao bilateral por
tuguesa e a coopera9ao multilateral via CEE. Enquanto que a ajuda bilateral 
portuguesa e ligada e essencialmente destinada aos PALOP, a ajuda da CEE 
(or9amento, FED e BEl) destina-se aos pafses ACP, aos pafses mediterrani
cos associados e aos outros PVD, e nao e ligada, senao aos pafses da CEE 
no seu conjunto e aos pafses respectivos do «Terceiro Mundo» visados pe
las realiza96es em questao. Assim, o criteria da nacionalidade da empresa 
ou pessoa interessadas na implementa9ao das ac96es de desenvolvimento 
e substitufdo pelo da sua capacidade concorrencial. 

Sendo certo que esta nova situa9ao abre grandes perspectivas para cer
tas empresas portuguesas num espac;:o muito alargado, ultrapassando de Ionge 
os PALOP, mas extremamente competitive (veja-se quadros n.08 2 e 4), a 
cooperac;:ao bilateral nao empresarial, entre Portugal e os PALOP, encontra
ria condic;:oes financeiras agravadas. 

A perspectiva do trade-off mantem-se mesmo admitindo que Portugal fi
que beneficiario liquido do orc;:amento da Comunidade (balanc;:o g/obalmente 
positive), uma vez que os refluxos do orc;:amento da CEE destinados aos co
fres portugueses sao geralmente ligados aos projectos especfficos («fundos 
estruturais»), cujos custos, para alem disso, nunca sao cobertos totalmente 
pela Comunidade (21). 

No que diz respeito as linhas de credito do Banco de Portugal/bancos 
comerciais: 

-a cooperac;:ao financeira portuguesa via CEE (orc;:amento, BEl, 
FED); 

- a ajuda alimentar a fundo perdido da CEE; 
- a dificuldade de certos PALOP de honrar os seus compromissos 

para com o sistema bancario portugues; 
- a capacidade financeira internacional estruturalmente fraca do Es

tado, dos bancos e das empresas portuguesas, 

determinam o quadro novo no qual se deveria reavaliar o financiamento das 
exportac;:oes e das outras actividades das empresas portuguesas destinadas 
aos PALOP. Desde ja parece pacffico que a definic;:ao e delimitac;:ao dos ele
mentos «APD» e comerciais do sistema deveriam anteceder a eventual busca 
de novas fontes de financiamento. 

E, no entanto, no campo do co-financiamento pelo FED das acc;:6es de 
desenvolvimento (de dimens6es mais limitadas e mais participadas pelas po-

(21') Assim, a comparticipat;:ao do FEDER, par exemplo, podera atingir excepcionalmente, 
no caso de Portugal, e durante um perfodo transit6rio de cinco anos, 70% do total das despe· 
sas efectuadas pelas autoridades publicas. As taxas de intervent;:ao do FEDER normalmente nao 
ultrapassam um maximo de 55 % das despesas. Europa lnformac;ao, 1985-b. 
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pula<;oes visadas) das organizar;oes nao governamentais (ONG), essencial
mente situadas nas areas de desenvolvimento rural, da forma<;ao profissio
nal e da saude, que se abrem a curta prazo novas perspectivas prometedoras 
de coopera<;ao entre Portugal e os PALOP. De 1976 a 1984 uma centena 
de projectos co-financiados pela CEE e as ONG, num valor global de 9 MECU, 
tem sido realizados nos PALOP (22). Mas tambem aqui a contrainte financeira 
nacional continuara a condicionar a rapida expansao da coopera<;ao, uma vez 
que as ONG portuguesas, reconhecidas como tal pela CEE (23), tal como as 
suas congeneres mais «ricas» dos outros pafses da Comunidade, terao que 
contribuir com 50% para os projectos a desenvolver. 
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OPPENHEIMER, Jochen- Aspectos financeiros da cooperac;ao entre Por· 
tugal e os PALOP a luz da adesao portuguesa a CEE 

0 presente texto analisa alguns aspectos do financiamento da coopera<;:ao portuguesa com 
os pafses africanos de lfngua oficial portuguesa (PALOP), tanto antes como depois da adesao 
portuguesa a CEE. Portugal e considerado, por um lado, pafs de desenvolvimento intermedio 
com necessidades pr6prias de financiamento externo (entre outras de origem comunitaria) do 
seu desenvolvimento s6cio-econ6mico, e, por outre lado, pafs fornecedor de uma ajuda publica 
diversificada, se bem que financeiramente limitada, a um grupo restrito de «PVD»- os PALOP. 
0 autor analisa neste campo as implica<;:oes da adesao portuguesa, concluindo perfilar-se um 
certo trade-ott financeiro entre a vertente bilateral da ajuda publica portuguesa e a nova ver
tente multilateral canalizada atraves da CEE. Sao tambem abordados, neste contexte, alguns 
aspectos do financiamento das exporta<;:oes portuguesas para os PALOP, assim como das orga
niza<;:oes nao governamentais (ONG). 

OPPENHEIMER, Jochen- Financial aspects regarding cooperation between 
Portugal and the PALOP in the light of Portugal's membership of the 
EEC 

The present text analyses several financing aspects regarding Portuguese cooperation with 
the African countries whose official language is Portuguese (PALOP), both prior to as well as following 
Portuguese membership to the EEC. On the one hand, Portugal is considered an intermediate 
development country with particular needs in terms of external financing (among ohters of community 
origin) of its social-economic development, while, on the other hand, a country which supplies 
diversified public aid, though financially limited, to a restricted «Developing Countries» group
the PALOP. In this field the author analyses the implications of Portuguese membership, and 
concludes that a financial «trade-off» is taking shape between the bilateral aspect of Portuguese 
public aid and the new multilateral aspect channelled through the EEC. In this context the author 
also tackles several features of the financing of Portuguese exports to the PALOP, as well as Non 
Government Organizations (NGO). 
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