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AJUDA, DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA NO QUADRO DA 
CONVEN<;AO ACP-CEE DE LOME(*) 

Jose Monteiro Barata (**) 

1 -lntroduc;ao 

A politica europeia de cooperac;:ao para o desenvolvimento articula-se em 
torno de dois grandes eixos de actuac;:ao: 

Os acordos regionais de tipo contratual (Convenc;:ao de Lome, acordos 
com os pafses do Magrebe (1) e Machrek (2); e 

As acc;:oes ao nfvel mundial (ajuda alimentar, sistema de preferencias 
generalizadas, acordos comerciais, ajuda de urgencia, entre 
outras). 

Registe-se ainda os programas especiais de luta contra a fome no mundo, 
a participac;:ao em organiza¢es internacionais e o apoio a ac¢es e a projectos 

de organizac;:oes nao governamentais (ONG). 0 vefculo essencial da polftica 
de ajuda ao desenvolvimento da Comunidade e o Fundo Europeu de Desen
volvimento (FED), sustentaculo financeiro do programa de ajuda da Convenc;:ao 
ACP-CEE de Lome- instrumento de financiamento extra-orc;:amento 
comunitario. 

Para a CEE, o «dialogo Norte-Sui, e a «interdependencia global, tem sido 

os fundamentos da cooperac;:ao Norte-Sui. Neste plano de analise, a politica 
europeia de cooperac;:ao podera definir-se como o conjunto de objectivos, medi
das, institui¢es, acordos e recomenda¢es atraves dos quais a CEE «Organiza 
a interdependencia». 

A ajuda multilateral da CEE representou na decada de 80 uma pequena 

parte dos recursos afectados pelos seus Estados membros a ajuda publica ao 

desenvolvimento (APD) (cerca de 10 %). Por sua vez, a Convenc;:ao de Lome 
tern atingido apenas cerca de 40 % da ajuda financeira comunitaria total. 

Cl 0 presente artigo e basicamente constituido por uma selec~o de estudos efectuados no 
decorrer da elaboractiio de uma dissertactiio de mestrado na Universidade Tecnica de Lisboa, 
Institute Superior de Economia e Gestiio, subordinada ao titulo «Tecnologia para o desenvolvimento: 
0 programa e a ac~o no quadro da Convenctiio ACP-CEE de Lome», Julho de 1987. A orienta~o 
desta lese esteve a cargo de Prof. Jochen Oppenheimer. 

{'") Assistente do ISEG, membra da equipa de Economia da lnovactiio e Desenvolvimento 
Tecnol6gico. 

(1) Marrocos, Argelia e Tunisia. 
(2) Egipto, Jordania, Ubano, e Siria. 
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1.1-0 desenvolvimento e a ajuda nas Conven¢es de Lome 

0 assunto principal deste artigo centra-se na analise de um bloco funda
mental das ConvengcSes de Lome: "a cooperagao financeira e tecnica". Privilegia
se a analise da componente tecnol6gica da «ajuda ao desenvolvimento, sob a 
forma de programas e projectos de desenvolvimento econ6mico e social. De 
seguida, numa perspectiva sintetica, apresenta-se uma leitura das diferentes 
Convengoes de Lome a luz da evolugao das concepgoes e estrategias de 
desenvolvimento. 0 quadro seguinte (quadro n.Q 1) pretende fazer essa sfntese: 

QUADRO N.Q 1 

Lome e a evoluc;iio do conceito de desenvolvimento 

Concep90es de desenvolvimento Estrategias de desenvolvimento Rela90es ACP-CEE 

Desenvolvimento = crescimenlo Crescimento do PNB (acumulagiio de Convec;iio de «associac;iio"/ 
(Big-Push). capital). launde (1958-1963)(1964-

1974). 

" Desenvolvimento integrado Crescimento/emprego ............................ ~ (ONU). 
Desenvolvimento s6cio-eco- Crescimento/emprego/pobreza .............. Lome I e Lome II (1975-

n6mico (J. Drewnowski). 1984). 

Desenvolvimento unificado (Emprego )/pobreza/necessidades ba- "' 0 
!!! 

(P. Streeten). sicas. 

Ecodesenvolvimento (I. Sa- Necessidades basicas/ecossistema «tee-
chs). nologias altemativas". 

Desenvolvimento aut6nomo Estrategia autoconcentrada/NOEI/des-
(Reifferes, Amin, Ernest). conexiio/reforgo do sistema produtivo/ 

tecnologia apropriada e capacidade Lome Ill (1985-1990) (de-

tecnol6gica aut6noma. senvolvimentoaut6nomo, 

«Outre desenvolvimento" Autocentramento/NOEI/democratizagiio > tecnologia apropriada, am-

(M. Nerfin). (descentralizagiio, participagiio, ONG)/ biente, direitos do homem). 

sociedade civi I/ cui tura/ecologia/tec-
nologia apropriada. 

As tres Convengoes de Lome abordadas (Lome I, II e Ill) substitufram, com 
Lome I em 1975, outras tres: a Convengao de ••associagao, (1.Q FED), celebrada 
aquando o Tratado de Roma; a de launde I (2.Q FED, 1964), e a de launde II 
(3.Q FED, 1970). A polftica de Lome assenta na cooperagao entre dois grupos 
regionais, na cooperagao previsfvel e global e no dialogo permanente. 

1.2- A Convenc;iio de Lome IV 

No dia 15 de Dezembro de 1989 a Comunidade e os 66 Estados ACP 
(inclufdos todos os pafses africanos de expressao oficial portuguesa) renovaram 
a assinatura de uma convengao (Lome IV) que vai reger as suas relagoes 
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durante 1 0 anos. Do is novos Estados, Haiti e a a Republica Dominicana, 
ade riram a nova Convengao, tendo-se perspectivado tambem a adesao da 
Namibia. Esta Convengao entrou em vigor em 1 de Margo de 1990 e vai per
manecer ate ao fim de Fevereiro do a no 2000. Com a duragao de 1 0 a nos e 
com urn protocolo financeiro de cinco anos, renovavel, a Convengao coloca a 
disposi<;ao dos parses ACP 12 000 milhoes de ecu destinados aos cinco pri
meiros anos, repartidos da seguinte forma: 

10 BOO milhoes a titulo do FED (7.Q FED), ou seja, urn aumento no
minal superior a 40 % e real superior a 20 % relativamente a 
Lome Ill; 

1200 milhoes a titulo de recursos pr6prios do Banco Europeu de 
lnvestimentos (BEl). 

A par deste esforgo financeiro, melhorou-se substancialmente a ccqualidade 
da ajuda". Assim, com a excepgao dos capitais de risco geridos pelo BEl, a 
totalidade da ajuda via FED sera composta apenas por subvengoes, tendo os 
emprestimos especiais sido suprimidos, assim como a obrigagao de reconstitui<;ao 
dos fundos STABEX. 

Lome IV apresenta varias inovagoes importantes. A mais marcante sera, 
sem duvida, a introdu<;ao de urn dispositive de apoio as poHticas de saneamento 
econ6mico (ccajustamento estrutural"), que nao substitui mas complementa as 
acg6es habituais de desenvolvimento, comportanto uma dotagao financeira 
especial (1 ,15 MECU). Uma segunda novidade e a insergao de urn capitulo 
relativo a divida externa. A cooperagao industrial e tambem chamada a de
sempenhar urn papel importante, complementando o desenvolvimento rural e 
agricola. Neste quadro e dada uma maior importancia ao sector privado e ao 
investimento estrangeiro. Os domfnios de cooperagao alargaram-se tambem: a 
demografia, o desenvolvimento das actividades de servi<;os e a protec<;ao do 
ambiente integram a nova Conven<;ao. 

Em suma, num contexto internacional particularmente turbulento, caracteri
zado pela emergencia de novas prioridades no Leste e pela escassez de meios 
financeiros por parte da maioria das agencias de desenvolvimento, a assinatura 
da nova Convengao traduz o indelevel prop6sito de se prosseguir os esfor<;os 
de desenvolvimento e de cooperagao, evidenciando-se, mais uma vez, o caracter 
exemplar da Conven<;ao de Lome no domfnio das rela<{Oes Norte-Sui. 

1.3 - Breve caracteriza~ao do perfil da ajuda de Lome 

Alguns tragos caracterizadores das realiza<;6es da Convengao de Lome 
estao patentes nos quadros e grafico seguintes. 

Urn primeiro balango geral do alcance das Conven<;6es de Lome pode ser 
feito analisando o quadro e grafico seguintes (quadro n.Q 2 e grafico n.Q 1). 
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QUADRO N.Q2 

Os montantes financeiros da ajuda (programada e niio programada) 
de Lome (1, II, Ill e IV) 

Total ........................................................................................ . 
FED ......................................................................................... . 
Subvenc;c5es ............................................................................ . 
Emprestimos especiais ........................................................... . 
Capitais de risco ..................................................................... . 
SATBEX .................................................................................. . 
SYSMIN .................................................................................. . 
BEl .......................................................................................... . 

Lome I 

3513 
3123 
2188 

449 
96 

390 

390 

Lomeli 

5384 
4 710 
2 965 

525 
275 
669 
276 
685 

Fonte: «De Lome Ill a Lome IV», Europe Information, GEE (1991), p. 44. 

GRAFICO N.Q 1 

lnstrumentos financeiros de Lome 

(Em percentagem do envelope financeiro total) 

(Milhiiee de ECU) 

Lome Ill 

8 916 
7 816 
4880 

600 
600 

1 376 
360 

1 100 

Lome IV 

12000 
10800 

7 995 

825 
1 500 

480 
1 200 

70 .-----------------------------------------------------~ 

E 
Q) s 
c: 
Q) 

~ 
Q) 

D.. 

= 
60 - ---- . -----------------------------------------------------------------------------------

= 

50 - ----

40 

30 

20 

10 

0 

Lome I Lomeli 

lnstrumentos financeiros: 

IIIHI Subvenc;:oes. 

E:3 STABEX. 

lS:SI Emprestimos especiais. 

E2J3 SYSMIN. 

1221 Capital de risco. 

~BEl. 

Lome Ill 
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Estas sao as principais rubricas da ajuda de Lome. A ajuda programada 
(subven(/Oes e emprestimos especiais) constitui cerca de 65% da ajuda total. 
Uma analise mais tina da evoluc;ao efectiva destes fluxos financeiros levaria em 
con1a a inflac;ao (introduzindo certos deflacionadores, como, por exemplo, o lndice 
dos valores unitarios das exportac;oes da OCDE) e a capitac;ao da ajuda -
uma avaliac;ao em termos reais per capita. 

QUADRO N.2 3 

Fundo Europeu de Desenvolvimento. Compromissos e pagamentos 
em 31 de Dezembro de 1989 

(Mil hOes de ECU) 

Resultado Percentagerr Ana 
acumulado da dota(:ao de 1989 

Compromissos: 

4.2 FED ........................................................................................... . 
5.2 FED ........................................................................................... . 
6.2 FED ........................................................................................... . 

Pagamentos: 

~iFED ........................................................................................... . 
5.2 FED ........................................................................................... . 
6.2 FED ........................................................................................... . 

3 084 
4 586 
5 950 

2 984 
3 628 
2 293 

Fonte: «De Lome Ill a Lome IV", Europe Information, CEE (1991), p. 4 

98,8 
97,4 
76,1 

95,4 
77 
29,3 

1 
133 

2 379 

31 
236 

1 016 

0 quadro anterior mostra, em particular, os importantes lags entre com
promissos e pagamentos que ainda se verificam, indiciando alguma dificuldade 
na absorc;ao da ajuda. Nota-se, contudo, uma tendencia para a reduc;ao destes 
em Lome Ill (6.Q FED). 

QUADRO N.24 

Repartigao sectorial dos financiamentos dos fundos 

em 31 de Dezembro de 1989 

Principais sectores 

Produi!ao rural ......................................................................... . 
Transportes e comunicag5es .................................................. . 
lndustrializa~o ....................................................................... . 
STABEX .................................................................................. . 
Outros (a) ................................................................................ . 

Lome II 

1 137 
838 
919 
630 

1 051 

Percen· 
tag em 

24,8 
18,3 
20,2 
13,8 
22,6 

Total......................................... 4 575 100 

(a) Ajuda de urgencia, ajuda aos refugiados, promoo;ao comercial, educao;ao e satlde. 

Fonte: «De Lome Ill a Lome IV", Europe Information, CEE (1991), P. 22 

4 

(Milhi!es de ECU) 

Lome ill 

1 978 
846 
687 

1 192 
1 247 

Percen· 
tagem 

33,2 
14,3 
11,5 
20 
21 

5 950 100 
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0 quadro acima esclarece-nos sobre a enfase colocada na «produ<;ao rural, 
e no «STABEX» no ambno de Lome Ill e a retrac<;ao da «industrializa<;ao ... 

QUADRO N.os 

Reparti~o dos mercados em 31 de Dezembro de 1989 
(Percentagem) 

FED Obras Forneci- Assnl!ncia 
mentos tecnica 

4_° FED ................................................................................................... . 57 24,7 18,3 
5.2 FED ................................................................................................... . 49,2 29,8 21 
6.2 FED ................................................................................................... . 34,8 28,2 37 

Fonte: «De Lome Ill a Lome IV", Europe Information, CEE (1991), p. 29 

0 quadro n. Q 5 evidencia, em especial, o crescimento da importancia da 
assistencia tecnica no quadro dos mercados de Lome, de acordo com os resul
tados dos estudos empfricos que se seguem (ponto 4). 

Os tres pr6ximos capftulos constituem o nucleo central do artigo. Referindo
-se unicamente aos 4.Q e 5.Q FED, o objective e tao-somente ilustrar proce
dimentos possfveis para analisar a questao da «ajuda para o desenvolvimento ... 
As principais fontes utilizadas sao «Communication de Ia Comission a Ia Cour 
de Comptes, au Parlement European et au Conseil .. , de 26 de Mar<;o de 1986, 
os relat6rios anuais do Conselho de Ministros ACP-CEE e os World Development 
Report, do Banco Mundial. 

2- A qualidade (te6rica) da ajuda de Lome (I e II): 
Ensaio recorrendo a analise em componentes principais 

2.1 - Selecc;ao de indicadores 

0 ensaio em questao tern como objectivo principal posicionar os pafses 
ACP de Lome I e de Lome II segundo o perfil da ajuda recebida, ou seja, se
gundo a melhor ou pior qualidade (te6rica) da ajuda recebida. A expressao 
«qualidade (te6rica) da ajuda, fundamenta-se num conjunto de indicadores de 
ajuda que teoricamente, independentemente do estudo de situa<;oes concretas, 
reflectem a priori, uma maior ou menor ligagao da ajuda com o desenvolvimento 
econ6mico e social, quer em termos do seu impacte sobre a estrutura produtiva 
(indicadores da divisao sectorial da ajuda) quer em termos das condi¢es da 
sua concessao (nfvel do «elemento subven<;ao, da ajuda, ritmos de pagamentos, 
etc.). Nesta perspectiva, os indicadores seleccionados e calculados para efectuar 
o referido ensaio foram os seguintes: 

1 - Compromissos totais per capita (ECU); 
2- Subvengoes/compromissos totais (percentagem); 
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3- Subvengoes (processo acelerado)/compromissos totais (percen-
tagem); 

4- Pagamentos/compromissos totais (percentagem); 
5 - Numero de modalidades de ajuda; 
6 - Cooperagao tecnica e formagao/compromissos totais (percenta

gem); 
7- Cooperagao agricola e industrial (CTNCDI)/compromissos totais 

(percentagem); 
8- Micro-realizagoes (micro-FED)/compromissos totais (percentagem). 

0 indicador 1 constitui uma condigao de partida importante para a efecti
vac;ao, em princfpio, de uma ajuda com poder de intervengao na alteragao da 
estrutura econ6mica de urn pals recipiente. 0 indicador 2 traduz o elemento 
subvengao (doagao da ajuda) e o indicador 3 o mesmo fen6meno refinado pela 
flexibilidade/rapidez do processo de implementagao da ajuda de Lome. As 
subvengoes (processo acelerado) dizem respeito apenas aos domfnios de 
cooperagao tecnica (ligada e geral), da promogao comercial e vigilancia de obras 
(3). 0 indicador 4 reflecte a maior ou menor capacidade de concretizagao da 
ajuda, evitando mais ou menos o fen6meno da desvalorizagao. 0 indicador 5 
expressa a diversidade dos canais de ajuda que os pafses souberam mobilizar 
(subven¢es, emprestimos, capitais de risco, micro-realizagoes, etc). 0 indicador 
6 tern por objectivo evidenciar o empenho colocado no desenvolvimento cientffico 
e tecnol6gico e no desenvolvimento dos recursos humanos, sectores funda
mentais de qualquer estrategia de desenvolvimento. 0 indicador 7 e uma 
aproximagao a intervengao especffica da ajuda no domfnio da alteragao da 
estrutura produtiva. Este indicador baseia-se nas actividades do CDI (4.2 e 5.2 

FED) e do CTA (5.2 FED) (4). Finalmente, o indicador 8 retrata a conexao da 
ajuda com as populagoes locais a nfvel descentralizado e apelando a 
participagao. Em suma, o indicador 1 refere-se ao volume da ajuda, os indica
dares 2, 3, 4 e 5 referem-se as condigoes gerais da concessao da ajuda e os 
indicadores 6, 7 e 8 a distribuigao sectorial da ajuda. 

2.2- Metodologia 

A sfntese de toda esta informagao e os consequentes resultados- a po
sigao (hierarquia) dos parses ACP segundo a qualidade (te6rica) da ajuda serao 
obtidos com base na analise em «Componentes principais ... A matriz de corre
lagaes para os oito indicadores referidos, relativos aos 59 pafses de Lome I e 

(3) V. Comissao das Comunidades Europeias (1986). 
(4) De salientar que em termos da fonte estatistica consultada- Comissao das Comunidades 

Europeias (1986), as actividades destes centres concentram-se na cooperaifii.o regional. 
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aos 64 de Lome II, e o ponto de partida do metoda referido. A analise em 
componentes principais integra-se num processo de maior generalidade: a analise 
factorial. 0 objective da analise em componentes principais e a construc;ao a 
partir de um conjunto de variaveis Xj U = 1, 2, ... , K) de um novo conjunto de 
variaveis sinteticas Cj U= 1, 2, ... , k) (variaveis artificiais ortogonais), denominadas 
«componentes principais». Estas componentes sao combinac;oes lineares das 
variaveis xj: 

C1 = a11 X1 + a12X2 + ... + a1 kXk 
( ... ) ' 

Ck = ak1 X1 + ak2X2 + ... + 8kkXk 

Os aij sao os loadings (pesos) a obter. A sua determinac;ao deve obedecer 
a duas condic;Oes: a) as componentes principais devem ser nao correlacionadas 
(ortogonais); b) a primeira componente principal deve explicar a maxima 
proporc;ao da variancia total contida no conjunto das variaveis iniciais. A segunda 
componente extralda deve explicar o maximo da restante variabilidade das 
variaveis Xj, e assim sucessivamente. 0 maximo de componentes a extrair e 
igual ao numero de variaveis iniciais. Geralmente, s6 e retido um numero 
reduzido de componentes principais. Neste estudo vamos reter apenas a 1.'! e 
a 2.~ componentes principais (5). A concretizac;:ao grafica dos resultados traduz 
a projecc;:ao da «nuvem de pontos, situada num espac;:o metrico- numero de 
parses ACP segundo os indicadores referidos- sabre um plano formado pelos 
«eixos principais de inercia.. da nuvem, procurando-se minimizar a perda da 
informac;ao causada por essa projecgao (6). 

Neste estudo procederemos a tres ensaios: o primeiro referente aos valores 
do 4. 2 FED; o segundo em relac;:ao aos valores do 5.2 FED; e, finalmente, um 
terceiro referente aos valores conjuntos do 4.2 e do 5.2 FED. Para a efectivac;:ao 
destes ensaios utilizamos um programa de analise em componentes principais. 

2.3- Resultados 

Os resultados do ensaio para o 4. 2 FED constam do grafico n.2 2, consti
tuldo por dois eixos principais. 0 primeiro «explica, 27% da variancia da nuvem 
inicial de pontos e o segundo «explica .. 21 % da mesma nuvem. No seu con
junto o plano «explica .. 48 % da variancia inicial da nuvem. 

0 significado de cada eixo e-nos dado pelo «Circulo de correlac,;:Oes .. , in
cluldo no grafico n.2 2. Assim, a 1.~ componente principal traduz a oposic;:ao 
entre os compromissos per capita (indicador 1-i.1) por um lado e o numero de 
modalidades de ajuda (i.5) e a percentagem de micro-realizac,;:Oes (i.8), por outro. 
A separagao espacial efectuada por este eixo centra-se basicamente no volume 

(5) V., entre outros, A. Koutsoyiannis (1987), e J. Bouroche e outre (1980). 
(6) V. J. Bouroche e outre (1980), p. 20, A. Mateus e outre (1983), pp. 2636-7. 
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de ajuda recebida por cada pais ACP. A 2.9 componente principal produz uma 
separa<;:ao espacial com base no nfvel das subven<;:oes (processo acelerado ou 
nao) (i.2 e i.3) e na percentagem da coopera<;:ao tecnica e forma<;:ao nos compromis
sos (i.6). 0 poder explicative desta 2." componente e, portanto, consideravel. 

Os resultados do grafico resumem-se na constHui<;:ao de ono agrupamentos 
de pafses ACP por ordem decrescente de qualidade (te6rica) da ajuda. Se a 
interpreta<;:ao dos agrupamentos no 1.Q e 3.Q quadrantes nao oferece duvidas 
(scores positives para a 1.9 e 2.9 componentes no caso do P quadrante e 
scortJs negatives a 1." e 2." componentes no caso do 3.2 quadrante), ja a inter
preta<;:ao dos agrupamentos em termos de hierarquiza<;:ao no 2.Q e 4.2 quadran
tes levanta algumas duvidas. 0 criterio seguido privilegia os scores da 1." 
componente, dado o seu maior peso na explica<;:ao da variancia total, atribuindo 
assim uma posi<;:ao superior aos agrupamentos do 4.Q quadrante em rela<;:ao 
aos do 2.Q quadrante. 

0 grupo de pafses ACP melhor posicionado em termos da qualidade da 
ajuda (fundos do 4.Q FED) e constituido por Salomao (SA), Dominica (DO), Kiri
bati (KI), Granada (GR) e Samoa (SM), destacando-se muito neste grupo o 
Tuvalu (TU). 0 grupo pior posicionado, segundo esta analise (?), e constitufdo 
pela Costa do Marfim (CM), Sudao (SU), Camaroes (CA), Gana (GN), Quenia 
(ON), Malawi (ML), Uganda (UG), Tanzania (TA) e Senegal (SE). Saliente-se 
que deste grupo a Costa do Marfim, os Camaroes e o Senegal foram signataries 
de launde. Quanto ao grupo 6, este e formado por pafses de elevado rendimento 
per capita, nomeadamente Trindade e Tabago (TI), interessados basicamente 
na coopera<;:ao tecnica e forma<;:ao. Guine-Bissau e Cabo Verde integram o 2.Q 
e o 3.Q grupos, respectivamente. Sao Tome e Principe aparece como urn pais 
bern colocado no campo das subven<;:oes e da coopera<;:ao tecnica e forma<;:ao. 

Para o 5.Q FED, o plano representado pelo grafico n.Q 3 ccexplica, 43% 
da variancia inicial da nuvem. A interpreta<;:ao dos eixos, segundo o circulo de 
correla<;:oes respective, e muito diferente, quase oposta, relativamente a 
interpreta<;:ao dos eixos do 4.Q FED. Agora a 1." componente principal provoca 
uma distin<;:ao entre os paises ACP essencialmente segundo a parte das 
subven<;:Oes e da coopera<;:ao tecnica nos compromissos (i.2 e i.6). Por sua vez, 
a 2. 9 componente principal traduz a oposi<;:ao entre o numero de modalidades 
de ajuda (i.5) e as ac<;:6es do CDI/CTA (i.7) em rela<;:ao aos compromissos per 
capita (i.1) (B). Dada a interpreta<;:ao quase oposta dos eixos ja referidos, se o 
perfil da ajuda do 5.Q FED permanecesse identico ao do 4.Q FED (caeteris 
paribus), os pafses deveriam aparecer em quadrantes opostos. Este facto e 
not6rio em rela<;:ao ao grupo 6 do 4.Q FED (Nigeria, Barbados, e Trindade e 

(?) Recordemos a importancia des compromissos per capita atribuida pela 1.~ componente 
principal, elemento fundamental do estabelecimento da hierarquia em questao. 

(B) A correlac;8.o do indicador 1 com a 2.~ componente principal e de -0,723. V. o cfrculo de 
correlag6es incluido no grafico n.2 3. 
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Tabago), agora grupo 2 do 5.Q FED (9) Aparecem neste 5.Q FED em posic;ao de 
realce, segundo o nosso principal criterio -scores positivos para a 1.2 e 2.Q 
componentes- o Lesoto, a Eti6pia, a Jamaica, a Serra Leoa, a Guine, o Malawi, 
o Benim, o Burkina Faso, o Niger, o Zimbawe, a Somalia e o Burundi. Des
tacados muito favoravelmente em relac;ao a este grupo, encontramos a Uganda 
e Salomao e em menor grau o Botswana. Guine-Bissau e Cabo Verde encontram-se 
no grupo 3 e Sao Tome e Principe no grupo mais desfavorecido (grupo 8). 

Finalmente, interessa e·nsaiar o metodo delineado para os valores agrega
dos do 4.Q e do 5.Q FED. Os resultados desta analise global da qualidade (teo
rica) da ajuda referente aos 4.Q e 5.Q FED (conjuntos) apresentam-se no grafico 
n.Q 4. 0 plano construido «explica, 47% da variancia total. A interpretac;ao dos 
eixos e muito semelhante a do 5.Q FED. Verificamos mais nitidamente que a 
1.1! componente principal separa os paises segundo o nivel de subvenc;oes e a 
parte da cooperac;ao tecnica e formac;ao no total dos compromissos (i.2 e 6), 
penalizando os paises segundo o nivel de compromissos per capita (i.1). A 2.1! 
componente produz uma separac;ao espacial segundo o numero de modalidade 
de ajuda (i.5), a percentagem dos pagamentos nos compromissos (i.4) - variavel 
nao relevante no anterior ensaio- e as acc;6es do CDI/CTA (i.7), sendo as 
micro-realizac;oes (i.8) ponderadas negativamente por esta componente. Nesta 
perspectiva, o posicionamento dos paises ACP segundo os valores agregados 
do 4.Q e do 5.Q FED e relativamente semelhante ao do 5.Q FED. Saliente-se a 
excelente posic;ao do grupo 3 (Trindade e Tabago, Nigeria e Barbados) em terrnos da 
1." componente e as melhores posic;oes no plano (1." e 2.1! componentes) do 
grupo 1 (Mauritania, Botswana, Lesoto, e Somalia) e do grupo 2. Na cauda 
encontramos as ilhas Fiji, Kiribati, Vanuatu, as Seicheles e Sao Crist6vao e Nevis. 

A Guine-Bissau, Cabo Verde e Sao Tome e Principe encontram-se, res
pectivamente, nos grupos 5, 8 e 9. No contexto do 4.Q e 5.Q FED estes paises 
africanos de expressao oficial portuguesa (PAEOP) atingem, pode dizer-se, 
posic;Oes medianas. As posic;oes de Cabo Verde e Sao Tome e Principe no 3.Q 
quadrante deve-se, em primeiro Iugar, aos elevados niveis de ajuda per capita, 
especialmente Sao Tome e Principe (133,3 ECU), facto esse penalizado pela 
1.1! componente principal. Por outro lado, as posic;Oes dos PAEOP referidos 

apontam para a necessidade futura de se incrementar, especialmente: a) a 
cooperac;ao tecnica e formacao; b) a utilizac;ao diversificada dos canais de ajuda 
de Lome; e c) um maior contacto com os centros tecnicos e de desenvolvimento 
criados no contexto da Convenc;ao de Lome - o CDI e o CT A (1°). 

(9) A classificac;;ao do grupo 2 levanta duvidas e e urn caso ilustrativo da fluidez e ate da 
artificialidade na constituigao destes agrupamentos. De facto, a considerar apenas a 1.~ componente 
principal, este grupo e o primeiro na hierarquia definida, nomeadamente a Nigeria com urn score 
de 4,3 contra 1,1 do Lesoto. 

(10 ) Em relagao ao CTA, a sua entrada em funcionamento deu-se relativamente tarde, sendo 
fixado o primeiro orc;;amento para este Centro em 1984 (1 ,25 milh6es de ecu). V. Decisao n.2 1/ 
84 do Comite des Embaixadores ACP-CEE, de 27 de Janeiro de 1984. 
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Note-se que alguns parses ACP participaram apenas no 5.2 FED (11 ). Oeste 
modo, para estes parses os montantes e a estrutura da ajuda do 5.2 FED e do 
4.2 e 5.2 FED (conjuntos) sao identicos. Todavia, a localizac;ao da maioria des
tes paises e muito distinta num e noutro ensaio. 0 Zimbawe, par exemplo, 
aparece no ensaio relative ao 5.2 FED no 1.2 quadrante. No ensaio relative ao 
4.2 e 5.2 FED (conjuntos) aparece no 3.2 quadrante. De facto, com o forte relevo 
dado a parte dos pagamentos nos compromissos segundo a 2." componente 
deste ultimo ensaio, a maioria destes parses veem a sua posic;ao inferiorizada. 
Somente o Belize ve a situac;ao melhorada, na medida em que no ambito do 
5.2 FED a parte dos pagamentos perfaz 98% dos compromissos. Todos os 
outros parses tem percentagens de pagamentos inferiores a media. 

Os resuHados deste ensaio irao ser utilizados adiante na analise da relac;ao 
da ajuda de Lome com o desenvolvimento economico e social registado nalguns 
parses ACP. 

3- Niveis e traject6rias de desenvolvimento de paises ACP (1976-84) (12) 

3.1 - lndicadores e metodologia 

A proxima investigagao tem par objective detectar nrveis de desenvolvi
mento economico e social e trajectorias de desenvolvimento (linhas de evolu
c;ao) referentes a 34 parses ACP, parses cuja populagao em 1976 era igual ou 
superior a 1 milha.o de habitantes. 0 perrodo escolhido cobre sensivelmente o 
perrodo de Lome I e de Lome II analisado neste trabalho. Esta coincidencia 
temporal permitir-nos-a encetar posteriormente uma tentativa de relacionamento 
da ajuda prestada e o desenvolvimento economico e social verificado. 

A investigac;ao ira socorrer-se da analise em componentes principais ja 
sumariamente apresentada no decorrer do ensaio referente a qualidade da ajuda. 
A escolha de indicadores revelou-se uma tarefa diffcil devido, principalmente, a 
propria complexidade do fenomeno em estudo e as ja habituais dificuldades re
lacionadas com os dados estatfsticos. A concepc;ao que presidiu a selecgao de 
indicadores e a propria investigac;ao em geral centrou-se no caracter multidi
mensional e dinamico do desenvolvimento. Assim, destacamos tres vectores 
principais, englobando cada vector um conjunto de indicadores. A listagem dos 
vectores de desenvolvimento e respectivos indicadores e a seguinte: 

I - Estrutura economics e desenvolvimento global 

1) lndicadores (imediatos) de crescimento/desenvolvimento: 

A) Produto nacional bruto per capita (PNB, p. c.) em dolares 
dos Estados Unidos; 

{ 11 ) Antigua e Barbuda, Belize, Sao Crist6vao e Nevis, Vanuatu e Zimbawe. 
( 12) Uma versao mais reduzida deste estudo apareceu na revista Pensamiento lberoamericano, 

n.2 13, 1988, pp. 300-309. 
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B) lndice ffsico de qualidade de vida (POLl de Morris: espe
ranc;a de vida/taxa de mortalidade infantil/alfabetizac;ao (13); 

2) Produc;ao: 

B) Produto interno bruto (PIB) do sector primario/PIB total 
(percentagem); 

D) PIB do sector secundario/PIB total (percentagem); 
E) Alterac;ao estrutural na industria (14); 

3) Populac;ao activa: 

F Populac;ao activa do sector primario/populac;ao activa total 
(percentagem); 

G) Populac;ao activa do sector secundario/populac;ao activa 
total (percentagem); 

4) Despesa: 

H) Consumo privado/PIB (percentagem); 
~ Formac;ao bruta de capital fixo (FBCF)/PIB (percentagem); 

II - Autocentramento (desconexiio/ligai;Bo) e necessidades basicas 

5) Grau de abertura: 

J) (Exporta<;oes + importac;oes)PIB (percentagem); 
K} fndice de envolvimento: PIB/(PIB + importac;oes- expor

ta<;Qes); 
L) Servic;o da dfvida/PNB (percentagem); 

6) Desenvolvimento end6geno e integrac;ao regional: 

M} Produto da industria transformadora/PIB (percentagem); 
N) Exportac;oes para os pafses em desenvolvimento /expor

tac;oes totais (percentagem); 

(13) Em Iugar da taxa de alfabetiza«<iio, utilizou-se a frequencia de ensino primario em 
percentagem do respective grupo etario. 

( 14) A medida de «altera«<iio estrutrual na industria" e definida como: 

7s;(t). S;(t-1) 
cos e = r-=------

V [7s;<tf]. [7s;(t-1)2
] 

onde S;(~ e a parte do valor acrescentado do ramo i no total do valor acrescentado no ano t.V. ONUDI 
(1985), p. 135. 
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7) Necessidades basicas: 

0) Calorias por habitante em percentagem das necessidades 
diarias; 

P) Numero de habitantes por medico; 
Q) Taxa de escolaridade no ensino secundario (percentagem); 
R) Numero de receptores de radio por 1000 habitantes; 

Ill- Tecnologia 

8) Adaptac;ao de tecnologia: 

S) Centros de tecnologia apropriada por milhao de habitantes; 

9) Difusao de tecnologia: 

1) Tractores agrfcolas por 1 000 ha de terra a ravel e de cul
turas permanentes; 

U) Consumo de energia por habitante. 

Este conjunto de 21 indicadores e o produto final de alguns ajustamentos 
ao Iongo da analise. 

A analise em componentes principais realizada considerou os dois perfo
dos - 1976 e 1984- em con junto. Assim cada unidade de observac;ao ( ccindi
vfduo») sera constitufda por urn pafs ACP datado de 1976 e de 1984, como 
por exemplo: Eti6pia 76, Eti6pia 84, Jamaica 76, Jamaica 84, etc. (15). 

3.2- lnterpretaQio das componentes principais 

A analise em componentes principais com base nos 34 pafses ACP e nos 
21 indicadores econ6micos e sociais relativos a dois momentos no tempo - infcio 
de Lome I e perfodo final de Lome II (ano da assinatura de Lome Ill)- condu

ziu-nos a urn primeiro eixo factorial «explicando .. 37% da vari~mcia da infor
mac;ao inicial e a urn segundo eixo «explicando, 12%. 0 plano formado pelos 

dois eixos «explica .. , portanto, 49% da variancia inicial. A extracc;ao de uma 
terceira componente principal mostrou-se importante para este ensaio (16). Ela 
ccexplica» 8 % da variancia inicial. 

( 15) V. A. Mateus e outro, ibid. (1983), p. 2638. Segundo estes autores: «Na persptectiva da 
analise factorial estarfamos, assim, dentro de urn mesmo espac;;o e, portanto, com legitimidade 
para comparar 'traject6rias' de evolugao da representac;;ao espacial de cada pais." 

( 16) Segundo o criterio de Kaiser, deveriam ser retidas todas as componentes principais cujo 
valor proprio fosse superior a 1. Nesta caso terfamos 6 componentes. V. A. Koutsoyiannis ( 1978), 
p. 433. 
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Segundo a analise dos circulos de correla~oes, tendo em aten~ao, em pri
meiro Iugar, o plano formado pela 1.11 e 2. 11 componentes principais e, em se
gundo Iugar, o plano formado pela 1.11 e 3. 11 componentes principais (grafico 
n.2 5), podemos concluir que a 1.11 componente principal e o referencial basico 
de desenvolvimento econ6mico e social registado, onde se incorporam: a) 
indicadores de altera~ao estrutural, crescimento e desenvolvimento
percentagem da popula~ao activa do secundario no total da popula~ao activa 
(i.G); PNB per capita (i.A); e indice da qualidade de vida (PQLI) (i.B); b) 
indicadores de satisfa~ao de necessidades basicas (e cultura e comunica~ao) 
- calorias por habitante (i.O); taxa de escolaridade no ensino secundario (i.Q); 
e numero de receptores de radio (i.R); e c) indicadores de difusao de tecno
logia- numero de tractores agricolas (i.T) e consumo de energia per capita 
(i.U) (17). Em suma, os scores atribufdos aos pafses ACP ao Iongo deste eixo 
podem ser considerados excelentes indicadores compostos de «desenvolvimento 
global, necessidades basicas e tecnologia". 

A semelhan~a de urn estudo ja citado (18), a 1.11 componente principal 
provoca uma separa~ao espacial baseada «na correla~ao existente entre o 
processo de industrializa~ao, a melhoria dos nfveis de desenvolvimento e o 
crescimento do produto por habijante» (19). Todavia, e de acordo como estudo 
citado, «O facto de a oposi~ao entre melhores ou piores indicadores sociais ser 
a mais forte ao Iongo deste eixo nao autoriza qualquer interpreta~ao no sentido 
de que a industrializa~ao e o crescimento econ6mico significam, necessaria
mente, desenvolvimento social, fundamentando, ao contrario, as diferen~as que 
existem entre crescimento e desenvolvimento, (20). 

A 2. 11 componente principal e, no essencial, urn referencial de inser~ao 

internacional das economias dos paises ACP (indice de envolvimento - i.k; 
e servi~o da dfvida- i.L), conjugada com o fen6meno da industrializa~ao 

(percentagem do produto do sector secundario no PIB)- i.D). De salientar ainda 
a oposi~ao verificada segundo esta componente entre a participa~ao do 
investimento e a do consumo no produto (i.l e i.H). Esta 2. 11 componente princi
pal e, por excelencia, urn referencial de abertura ao exterior- ccliga~ao". 

No tocante ao plano formado pela 1.11 e 3. 11 componentes, denota-se a se
para~ao espacial produzida por esta ultima, com base no nivel de desenvolvi
mento end6geno/ccdesconexao, (21 ) e integra~ao regional- rela¢es Sui-Sui-

{ 17) De acordo com Ramos dos Santos, (1983), p. 313, estes indicadores: «nas condi¢es 
actuais [tenderao] a reflectir a difusao da tecnologia internacionalizada nos diferentes paises, que 
normalmente, nao e a mais apropriada a generalidade dos paises em desenvolvimento. Para efeito 
de comparac;;ao internacional nao e possivel, por enquanto, dispor de alternativa". 

(1•) A. Mateus e outro (1983). 
(19) ld., ibid., p. 2639. 
{20) ld., Ibid. 
( 21 ) Dado o caracter essencialmente descritivo deste ponto do trabalho (analise da evoluc;;ao 

registada) associamos, grosso modo, desenvolvimento end6gneo a «desconexao». 
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(parte da industria transformadora no produto- i.M; e exportac;Oes para os 
parses em desenvolvimento - i.N). A adaptagao de tecnologia adquire, segundo 
esta 3.'1 componente, uma importancia relativa. Desta forma, os dois pianos 
seguidamente apresentados para 34 parses ACP representam globalmente: 
desenvolvimento/necessidades basicas/tecnologia e «ligagao, externa -plano 
(C1. C2); e desenvolvimento/necessidades basicas/tecnologia e «desconexao,

plano (C1, Cs). 

3.3 - Principais resultados 

A leitura dos graficos n.os 6 e 7 permije detectar de uma forma sintetica 
nrveis e traject6rias de desenvolvimento (22). De acordo com a 1.9 componente 

principal, dos 34 parses ACP seleccionados, os que em 1976 e em 1984 apre
sentam melhores nrveis de desenvolvimento (alteragao estrutural, satisfagao de 
necessidades basicas e desenvolvimento tecnol6gico) sao Trindade e Tabago e 
Jamaica (Cararbas), Congo e Zimbawe (Africa). Na cauda aparecem, para os 
anos referidos: a Eti6pia, o Chade, o Burundi, o Burkina Faso, e Mali, a Uganda 
e a Ruanda. Em termos de traject6rias de desenvolvimento, todos os parses 
do melhor grupo enunciado apresentam, de 1976 para 1984, traject6rias de 
evo lugao posijiva. 

No grupo referido como o mais desfavorecido, apenas o Chade apresenta 
uma traject6ria nrtida de involugao. Por outro lado, o Nrger, com a traject6ria 
de evolugao posijiva verificada entre 1976 e 1984, afasta-se actualmente deste 
grupo. Em contrapartida, a Somalia em 1984 pode considerar-se pertencente 

ao citado grupo. Para a totalidade dos parses ACP em causa, as maiores 
traject6rias de evolugao positiva pertencem ao Congo e a Trindade e Tabago 
(nao visualizadas nos graficos), ao Lesoto, ao Nrger, aos Camaroes, ao Togo e 

ao Senegal. As maiores traject6rias de involugao pertencem ao Gana, a Somalia, 
a Serra Leoa, a Guine (Conakri) e a Nigeria. Os nfveis de desenvolvimento 
referidos baseiam-se nos scores da 1.9 componente principal e as traject6rias 

nas variagoes destes scores entre 1976 e 1984. 

Considerando, conforme a analise anterior, a 2.9 componente como um 
referencial de «ligagao, externa- promogao de exportac;Oes, industrializagao e 
endividamento (23

)- e a 3.9 componente como um referencial de «desconexao, 

( 22) Nos graficos n.os 6 e 7, as rectas a tra«o continuo significam evolugao (em termos de 
desenvolvimento) e as rectas a tracejado significam evolu«iio negativa (involugao). 

( 23) lmporta salientar o baixo grau de transforma«iio das exporta«()es e lembrar que no ambito 
do sector industrial esta incluido o sector mineiro. Alias, o SYSMIN de Lome e geralmente vista 
como apoio a industrializagao. 
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- esbo90 de desenvolvimento end6geno e de autocentramento colectivo- a 
leitura conjunta dos gr<Hicos n.o• 6 e 7 permite estabelecer, com base nas 
traject6rias da evolu9ao positiva e de involu9ao, o seguinte quadro de sfntese: 

QUADRO N.2 6 

Traject6rias de desenvolvimento, «ligac;:ao" e «desconexao" 

Plano 
(C,,C2) 

J, 

Parses ACP com «traject6rias de evoluc;:ao positiva" i 
J, 
i 
J, 

Parses ACP com «traject6rias de involuc;:ao" .......... 
i 
J, 
i 

(a) •Desconexao .. nao equilibrada palo vector interno de desenvolvimento. 
(b) .. uga9ao .. intensa. 
(c) ·Desconexao .. equilibrada palo vector internode desenvolvimento. 
(a) Evolu~o mista: interac~o dos vectores externo e internode desenvolvimento. 

Plano Caracterlstica 
(C,,C,) da traject6ria 

J, (J ) (a) 

J, (i ) (b) 

T (J, ) (c) 

i (i 1) (a) 

J, ( J,.!} (a) 

J, ( i J,) (b) 

T ( J, ~ (c) 

i (i1) (a) 

Ntimero 
de palses 

ACP 

4 

2 

7 

9 

4 

2 

6 

0 

34 

A posi9ao das setas para baixo ou para cima significa, respectivamente, 

traject6ria descendents ou traject6ria ascendente nos pianos (C,, C2) e (C,, C). 
A diversidade das sijua96es criadas nao permije tirar conclus6es s61idas: quatro 
pafses ACP na situa9ao (a) tem traject6rias positivas; outros tantos na mesma 

situa9ao tem traject6rias negativas (24
). 0 mesmo acontece para as situa¢es 

(b) e (c) (25). A ila9ao mais pacifica e a validade das «evolu¢es mistas,- voltar
se para dentro e para fora simultaneamente, adequando o grau de abertura as 
necessidades nacionais de desenvolvimento. De facto, registamos nove 

traject6rias de evolu9ao positiva segundo a situa9ao (d), sem que se verificasse 
nenhuma traject6ria de involu9ao segundo a mesma situa9ao/estrategia de 

desenvolvimento. 

( 24) No entanto, estas traject6rias negativas tern urn impacte extremamente forte (v. o caso 
do Gana, da Somalia e da Guine). Ao contrario, os efeitos positives no desenvolvimento segundo 
a mesma situagio sao ligeiros (v. casos do Sudao, Tanzania e Benim). 

( 25) As traject6rias positivas na situac;:ao (b) sao muito marcadas (v. o caso de Trindade e 
Tabago e mesmo o do Zaire). 
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0 proximo e ultimo passo nesta digressao empirica sera a tentativa de 
relacionar a ajuda de Lome com o desenvolvimento econ6mico e social registado 
para os 34 paises ACP seleccionados. 

4 - Ajuda e desenvolvimento: Esboc;o de uma relac;t\o para o caso da 
Convenc;t\o de Lome (Lome 1 e Lome II) 

A analise empreendida em seguida utilizara predominantemente a regres
sao linear multipla- OLS (26

). As variaveis a explicar serao, obviamente, todas 
as variaveis representativas das diferentes perspectivas de desenvolvimento 
consideradas neste trabalho: a) desenvolvimento global, necessidades basicas 
e tecnologia- indice global de desenvolvimento (IGD) (scores fornecidos pela 
1." componente principal); b) desenvolvimento e «ligagao, externa- indice de 
«ligac;ao» (IL) (scores dados pela 2.'! componente principal); e c) desenvolvi
mento e «desconexao,- indice de desconexao (ID) (scores relativos a 3." 
componente principal). Os indices definidos correspondem ao anode 1984 para 
os 34 paises ACP em analise. Contudo, independentemente dos niveis absolu
tos de desenvolvimento atingido, na relagao da ajuda de Lome com o 
desenvolvimento dos paises ACP importa especijicamente conjugar as «varia<;Oes 
de desenvolvimento••com variaveis representativas da ajuda de Lome. Assim, 
iremos considerar tambem as variag6es entre 1976 a 1984 dos indices atras 
referidos (!!.IGD, L'!.IL e !!.ID). 

Uma limitagao geral deste estudo diz respeito aos periodos de desenvolvi
mento e de ajuda considerados. Sem duvida, existira um desfasamento entre a 
ajuda ao desenvolvimento (subveng6es, emprestimos concessionais, etc.) e o 
crescimento e desenvolvimento econ6mico. Todavia, nao analisamos qual o 
desfasamento temporal 6ptimo a introduzir na relac;ao entre ajuda e 

desenvolvimento no contexto em questao. Por isso, e salientando os limites dai 
decorrentes, o periodo coberto pel a ajuda ( 1976-1985) sera sensivelmente igual 
ao periodo relative ao processo de desenvolvimento (1976-1984) (27

). A princi

pal razao para este procedimento prende-se com a existencia de abundante e 

sistematizada informac;ao sobre a situagao de Lome I e Lome II, cobrindo o 
periodo 1976-1985 (28

), informagao essa que nao quisemos deixar de aproveitar, 

enquanto os dados mais actuais e sistematizados sobre o desenvolvimento dos 
parses ACP reportavam apenas a 1984 (relat6rio do Banco Mundial de 1986). 

(26) OLS- ordinary least squares. 
( 27) E de salientar que os valores relatives a ajuda dizem respeito a compromissos. Por 

isso, e possivel que muitas acgoes de ajuda ainda nao tenham tido efectivamente Iugar em 1985. 
Por outro lado, convem tambem referir que muitos dos indicadores de desenvolvimento nao se 
referem exactamente a 1984, rondando o trienio 1981-1983. 

( 28) Comissao das Comunidades Europeias (1986). 
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0 primeiro conjunto de regressoes assenta sobre os resultados do ensaio 
relativo a qualidade (te6rica) da ajuda -1.!! e 2.!! componentes principais refe
rentes aos 4.Q e S.Q FED agregados (1976-1985). As suas designa~oes serao 
respectivamente, QTA

1 
e QTA

2
• Os resultados apurados foram os seguintes 

(quadro n.Q 7): 

QUAORO N.2 7 

Resultados das regressoes dos indices de desenvolvimento 
sobre a uqualidade (te6rica) da ajuda .. 

Variavel dependente Constante QTA, QTA, R' 

1) IGO .......................................... -0,290 (*)+ 1,049 +0,100 0,17 
(-0,419) (2,176) (0,169) 

2) IGO'(a) ................................... -0,424 (*)1,062 +0,066 0,24 
(-0,732) (2,625) (0,152) 

3) IL ............................................. -0,185 -0,452 0,306 0,21 
(-0,476) (-1,669) (0,912) 

4)10 ............................................ 0,644 (*)0,706 -0,397 0,22 
(1,870) (-2,940) (-1 ,340) 

5)8IGO ....................................... 0,237 + 0,087 +0,051 0,01 
(1,255) (0,657) (0,310) 

6)8IL ........................................... -0,079 (*)-0,603 -0,111 0,37 
(-0,317) (-3,480) (-0,052 

7)810 ·········································· 
0,354 -0,331 +0,056 0,17 

(1 ,408) (-1 ,891) (0,258) 

~IGO .......................................... -0,208 (*)+1,002 - 0,17 
(-0,428) (2,592) 

9) IGO'(a) ................................... -0,368 (*)+ 1,028 - 0,24 
(-0,900) (3,169) 

10) IL ............................................. (0,051) (*)-0,579 - 0,18 
(0,182) (-2,649) 

11) 10 ............................................ (0,322) (*)-0,519 - 0,18 
(1,290) (-2,624) 

12)8IGO ....................................... (*)0,277 +0,063 - 0,06 
(2,065) (0,593) 

13) 8IL ........................................... 0,087 (*)-0,597 - 0,37 
(-0,502) (-4,304) 

14)810 ·········································· 
0,360 (*)0,3352 - 0,16 

(2,005) (-2,471) 

N. B.- Os valores entre parentisis sao as estatfsticas t. 

(') SignificAncia ao nlvel de 5 %. 
(a) IGD calculado com base em 17 indicadores dos 23 inicialmente seleccionados. 
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#' F 

0,12 3,27 

0,19 (*)4,90 

0,16 (*) 4,06 

0,17 (*) 4,43 

0,01 0,22 

0,33 (*) 8,97 

0,12 3,17 

0,15 (*) 6,17 

0,22 (*)10,05 

0,15 (*) 7,02 

0,15 (*)6,89 

0,03 0,35 

0,34 (*)18,52 

0,13 (*) 6,11 



Neste conjunto de regressoes convem, em primeiro Iugar, relembrar a forte 

correlac;ao de QT A, com as subvenc;oes e com a cooperac;ao tecnica e formac;ao 

e a correlac;ao importante de QT ~ com os pagamentos e o numero de moda

lidades de ajuda. De uma maneira geral, o IGD e a ~IGD respondem posi

tivamente a qualidade de ajuda (QTA, e QT~). Todavia, s6 os coeficientes 
relativos a IGD e IGD' sobre QT A, possuem significancia estatistica. Alias, 
qualquer coeficiente relativo a QT A

2 
nao adquire significancia estatfstica. Ambas 

as variaveis IL e ID, assim como as respectivas variac;oes, respondem negati

vamente a variavel independente OT A 1. Como o principal elemento co mum que 

existe entre estes dois Indices e a industrializac;ao (atraves dos indicadores De 
M), pensamos que seja o fracasso ao nlvel deste sector o principal responsavel 
pela resposta simultaneamente negativa destes dois Indices face a QTA,. 

Ao nlvel do primeiro bloco de regressoes (equac;oes 1 a 7), apenas as 

equac;oes (2), (3), (4) e (6) sao significativas (valores de_ F) embora os seus 
poderes explicativos globais sejam baixos (valores de (f12/f12). 0 segundo bloco 
de regressoes [equac;oes (8) a (14)] tern uma qualidade estatistica superior, mas, 
ainda assim, Ionge da desejavel em termos dos coeficientes de determinac;ao 
(f12lf12). Todas as equac;oes sao significativas, excepto a equac;ao (12). Todos 
os coeficientes relativos a QTA,, sao significativos [excepto na equac;ao (12)], 
confirmando os resultados principais ja retirados do primeiro bloco de estruturas 
estimadas. 

Com o objectivo de relacionar os Indices de desenvolvimento com uma 
serie de instrumentos concretos (essencialmente financeiros) da ajuda de Lome, 
fomos estimar as equac;oes incluldas no quadro seguinte (valores per capita) 
(quadro n.2 8). 

Das variaveis escolhidas ressalte-se o facto de que quer as bonificac;oes 
de juros quer as micro-realizac;oes fazem parte das subven¢es. A primeira 
variavel mencionada pretende reflectir o nlvel de emprestimos do BEl. A segunda 

representa uma modalidade especlfica de ajuda em que e importante a 
participac;ao e o empenho das populac;oes locais. Mais uma vez, o poder expli
cativo das equac;oes e, em geral, reduzido. No primeiro bloco [equa¢es (1) a 

(6)], apenas as equac;oes (1) e (4) tern significado estatfstico, ambas referentes, 
respectivamente, a ~IGD e IGD. Nestas duas equa¢es assumem significado 
especial as bonificac;oes de juros a cargo do FED respeitantes a emprestimos 
do BEl e, principalmente, os emprestimos especiais. Quisemos tambem comparar 
as regressoes dos Indices compostos (IGD, IL e ID) com as de outros indica
dares de desenvolvimento (PNE per capita e POLl). Estes, aparentemente, nao 

reagiram favoravelmente aos ensaios. Do segundo bloco de estimac;oes 
[(equa¢es (7) e (8)] nao fazem parte as subvenc;oes e o micro-FED (subconjunto 
das subvenc;oes). Os resultados melhoram, confirmando-se o peso dos 

emprestimos especiais (FED) e, indirectamente, o dos emprestimos do BEl nos 
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QUADRO N.Q 8 

Resultados das regressoes dos indices de desenvolvimento sobre os principais canais de ajuda de Lome 

Variavel dependente Constante Subven¢es 
Capitais Emprestimos Bonifica¢es Micro-FED FF F 
de risco especiais de juros 

1) t.IGD ....................................................................................... -0,342 +0,012 +0,008 (*)0,140 0,348 -0,298 0,35 (*) 3,06 
(-1 ,210) (0,916) (0,126) (2,650) (1,813) (-0,613) fF = 0,24 

2) t.IL ........................................................................................... -0,323 -0,040 +0,053 (*)+0,295 -0,478 +0,064 0,30 2,38 
(-0,676) (-1,782) (0,469) (3,295) (-1 ,471) (0,078) 

3) t.ID .......................................................................................... -0,274 -0,025 +0,100 0,154 0,042 1,416 0,24 1,81 
(-0,625) (-1 ,205) (0,967) (1,874) (0,140) (1,878) 

4) IGD ......................................................................................... -1,360 -0,048 +0,216 (*)+0,526 (*)2, 175 -1,163 0,44 n 4.46 
(-1 ,311) (-0,983) (0,883) (2,705) (3,085) (-0,652) fF = 0,34 

5) t.PNB per capita (1976-1984) ............................................... 1,738 +0,129 -0,696 0,377 2,086 -0,941 0,18 1,20 
(0,744) (1,167) (-1 ,267) (0,863) (1,314) (-0,234) 

6) t.POLI (1976-1984) ................................................................ 2,328 -0,098 +0,904 -0,206 +1,701 -4,893 0,15 1,02 
(0,919) (-0,812) (1 ,516) (0,434) (0,988) (-1 ,123) 

7) t.IGD ....................................................................................... -0,251 - +0,009 (*)+0,160 (*)0,283 - 0,33 (*)4,86 
(-1 ,290) (0,144) (3,318) (1,580) fF = 0,31 

8) IGD ......................................................................................... (*)2,233 - +0,138 n 0,465 2,311 - 0,41 (*)7,05 
(-3,000) (0,595) (2,605) (3,486) fF = 0,39 

9) IGD ......................................................................................... (*)-2,032 - - (*)+0.465 (*)2,319 - 0,41 (*)10,63 
(-3,106) (2,631) (3,539) fF = 0,41 

N. B.- Os valores em parenteses sao as estatisticas t. 

n Signnic:Ancia ao nivel de 5 % 



nfveis e varia({Oes de desenvolvimento (IGD e ~IGD) (29
). Por fim, subtraindo a 

variavel relativa aos capitais de risco (dado o seu fraco poder explicativo), 
obtivemos a equac;ao (9), que relaciona razoavelmente o nfvel de 
desenvolvimento (IGD) com os emprestimos especiais e as bonifica({Oes de juros. 

Uma outra perspectiva privilegiou a relac;ao entre os Indices de 
desenvolvimento e sectores especfficos de intervenc;ao da ajuda- cooperac;ao 
tecnica e formac;ao e cooperac;ao agricola e industrial, esta ultima com base 
nas actividades do CTA e do CDI. 0 micro-FED, como tipo de ajuda peculiar, 
foi tambem introduzido. Os resultados obtidos constam do quadro seguinte 
(valores per capita) (quadro n. 9 9): 

QUADRO N.2 9 

Resultados das regress6es dos indices de desenvolvimento 
sobre dominies especificos da coopera~;ao 

Cooperac;:ao Cooperac;:ao 

Variavel dependente Con stante tecnica agricola 
Micro-FED R' 

e formac;:ao e industrial 
(CTAICDI) 

1)LlGD ........................................... +0,088 (*) 0,147 -0,188 0,342 0,22 
(0,416) (2,754) (-0,494) (-0,688) R'=0,14 

2) LliL ............................................. -0,150 -0,046 0,025 -0,199 0,01 
(-0,388) (-0,470) (0,035) (-0,219) 

3) LliD ............................................ +0,044 -0,049 0,847 *)+1,568 0,18 
(0,141) (-0,626) (-1 ,516) (2,143) 

4) LlPNB per capita (1976-1984) ... +1,920 (*)+1,146 +3,735 -2,037 0,26 
(1,306) (3,079) (1 ,409) (-0,587) 

5) LlPOLI (1976-1984) ................... +2,960 -0,226 (*)-10,013 -1,968 0,31 
(1,902) (-0,572) (-3,569) (-0,536) 

6)1GD ............................................ -0,810 (*)+0,561 -0,318 -0,895 0,19 
(-0,954) (2,606) (-0,208) (-0,447) 

7) LliGD ......................................... -0,016 +0,153 - - 0,23 
(-0,104) (3,126) R'=0,21 

N. B.- Os valores entre parentises sao as estatisticas t. 

(") SignificAncia ao nlvel de 5 %. 

F 

2,81 

0,10 

2,21 

(*)3,58 

(*)4,45 

2,36 

(*)9,75 

Do primeiro bloco de estimac;6es (equac;6es (1) a (6)] resultam apenas duas 
equa({Oes significativas- a (4) e a (5) -, o que evidencia uma resposta razoavel 
de indicadores mais tradicionais, nomeadamente o PNB per capita, ao tipo de 
modelo construfdo. Nestas duas equac;6es e de salientar a ligac;ao positiva de 

( 29) No minimo, reduziu-se o grau de multico-linearidade, dada a rela<;:ao existente entre 
subven<;:oes, bonifica<;:oes de juros e micro-FED. 
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~PNB per capita e a cooperac;ao tecnica e formac;ao e a forte relac;ao negativa 
entre ~PQLI e as actividades do CTA e CDI ao nfvel de cada pafs. De notar 
ainda o impacte positivo e significative do micro-FED sobre ~ID. Finalmente 
estimamos a equac;ao (7). Esta equac;ao corroborou os resultados anteriores: , 
ligac;ao positiva e significativa do IGD com a cooperac;ao tecnica e forma<;ao. 
A cooperac;ao tecnica e formac;ao como factor positivo de desenvolvimento 
podera acentuar-se cumulativamente na medida em que, para o caso dos 34 
pafses ACP seleccionados, a urn acrescimo de 1 % nos compromissos totais 
assistimos, em media, a urn acrescimo de 1,089 % nos compromissos relativos 
a cooperac;ao tecnica e formac;ao eo). 

5- Nota conclusiva 

Dos estudos empreendidos sobre a qualidade de ajuda (segundo a ana
lise em componentes principais) e sobre a relac;ao da ajuda de Lome com o 
desenvolvimento econ6mico e social verificado (segundo a analise da regressao) 
destaca-se, no primeiro, a fragilidade estatfstica e a arbitrariedade taxon6mica 
dos resultados alcanc;ados e, no segundo, a deficiente qualidade estatfstica das 
equac;oes estimadas. Este ultimo aspecto e, do ponto de vista da econometria, 
explicado pela falta de uma maior pesquisa na especificac;ao dos modelos (tipo 
e mensurac;ao das variaveis, introduc;ao de lags, transformac;ao de variaveis, etc.). 
Pensamos, no entanto, que a razao basica para esta situac;ao prende-se com 
a propria complexidade da relac;ao em causa, tantas vezes evidenciada por 
outros estudos empfricos. Segundo alguns autores: «Before anything definitive 
can be said about the quantitative impact of aid on macroeconomic performance, 
detailed studies of particular countries over reasonably long periods are required 
(31)." Ainda assim, o estudo confirmou alguns resultados ja esperados, apre
sentou outros porventura mais obscures e, fundamentalmente, mostrou ser ne
cessaria implementar e aperfeic;oar processes descritivos da evoluc;ao da ajuda 
e do desenvolvimento, permijindo, deste modo, introduzir atempadamente prati
cas correctoras quando necessaria e avaliar sistematicamente o processo e os 
resultados da ajuda. Esta ultima preocupac;ao tern vindo a consolidar-se, em 
particular, ap6s Lome Ill. 

("") Neste caso particular, ajustamos uma fungao palencia (elasticidade constante): CTF =A. 
C8 , em que CTF e a cooperac;:ao tecnica e formac;:ao e C representa as compromissos totais. 0 
resultado final do ajustamento (atraves de transformac;:ao logaritmica) foi: CTF = 0,047.C1.089 

(fi2 = 0,74; F = 172). 
{31 ) R. Cassen, e outros (1986), p. 4. V. ainda A. P. Thirlwall (1983), p. 327. 
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Antigua e Barbuda (AB). 
Baamas (BA). 
Barbados (BR). 
Belize (BE). 
Benim (BN)(*). 
Botswana (BO). 
Burkina Faso (BF)(*). 
Burundi (BU)(*). 
Camaroes (CA)(*). 
Cabo Verde (CV). 
Chade (CH)(*). 
Comores (CO). 
Congo (CN)(*). 
Costa do Marfim (CM)(*). 
Djibuti (OJ). 
Dominica (DO). 
Eti6pia (ET)(*). 
Fiji (FI). 
Gabao (GA). 
Gambia (GM). 
Gana (GN)(*). 
Granada (GR). 
Guine (GI)(*). 

ANEXO 

Os paises ACP (Lome I Lome II) 

Guine-Bissau (GB). 
Guine Equatorial (GE). 
Guiana (GU). 
Jamaica (JA)(*). 
Kiribati (KI). 
Lesoto (LE)(*). 
Liberia (LI)(*). 
Madagascar (MA). 
Malawi (ML)(*). 
Mali (MI). 
Mauricia (MR). 
Mauritania (MT). 
Niger (NI). 
Nigeria (NG). 
Papuasia-Nova Guine (PG). 
Ouenia (ON). 
Republica Centro-Africana 
(RC). 
Ruanda (RU). 
Sao Crist6vao e Nevis (SN). 
Santa Lucia (ST). 
Sao Vicente e Granadinas 
(VG). 

(•) P alses ACP com mais de 1 milhao de hab~antes em 1976. 

Salomao (SA). 
Samoa (SM). 
Sao Tome e Principe (TP). 
Senegal (SE)(*). 
Seicheles (SH). 
Serra Leoa (SL)(*). 
Somalia (SO)(*). 
Sudao (SU)(*). 
Suriname (SR). 
Suazilandia (SZ). 
Tanzania (TA)(*). 
Togo (TG)(*). 
Tonga (TN). 
Trindade e Tabago (TI)(*). 
Tuvalu (TU). 
Uganda (UG)(*). 
Vanuatu (VA). 
Zaire (ZA)(*). 
Zambia (ZM)(*). 
Zimbabwe (ZI)(*). 
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