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Introdução 
 

A República da Guiné-Bissau (RGB) está cada vez mais isolada e abandonada pelos parceiros 

internacionais, devido não só à crónica, profunda e estruturada instabilidade e crise política, 

económica e social, que perdura desde os anos da edificação da sua independência (1974) e que 

atingiu o pico cíclico desde o conflito politico militar de junho 1998 até hoje; mas também devido a 

várias tentativas fracassadas da comunidade internacional para sua estabilização, através da Reforma 

do Sector de Segurança (RSS), componente fundamental das políticas de desenvolvimento social e 

económico incluído na agenda internacional com o objetivo do bem-estar da população em situações 

de pós-conflito, que privilegia uma abordagem integrada e abrangente às questões da segurança e das 

que com elas estão diretamente relacionadas (defesa, segurança interna e justiça), e do 

Desarmamento Desmobilização e Reintegração (DDR) - parte de um continuum natural do processo 

de paz, necessariamente articulados numa estratégia integrada, coordenada e abrangente1, cujos 

resultados “tombaram” perante a falta de vontade politica e da elite castrense guineense. 

A RGB é um país da África Ocidental considerado um dos mais pobres do mundo (encontra-

se em 176º lugar em termos Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), entre 177). Com uma 

população estimada de 1,3 a 1,6 milhões de habitantes, dos quais cerca de 30% vive em zonas 

urbanas, a esperança de vida ronda os 45 anos. Cerca de 60% da população ativa está desempregada 

ou sem ocupação, 65% da qual sobrevive com menos de $2 USD/dia.  

O país está inserido num contexto geográfico sub-regional de instabilidade e insegurança, 

onde existem vários conflitos endémicos e latentes, indefinição de fronteiras e continuação de 

guerrilhas (Casamança, Níger), com muitos fatores desestabilizadores: fragilidade e fracasso político 

dos Estados, lutas internas pelo poder, militarização crescente da zona, forte pressão demográfica, 

clima de insegurança generalizada e propício a diferentes tipos de tráficos e diversas intervenções 

externas que visam os seus corredores estratégicos e o controlo das riquezas. A região é ainda 

marcada pela presença de um “outsider” cada vez mais evidente, a Al-Qaïda, e pelo impulso do Islão 

politico (Mali e Mauritânia). A RGB é um país que não foge a regra de insegurança, instabilidade, 

tráfico de droga, pobreza e subdesenvolvimento, onde o direito a vida só tem um significado textual. 

A pobreza está ainda por combater, o desenvolvimento ainda por alcançar, uma democracia e um 

                                                 
1 United Nations Department of Peacekeeping Operations UNDPKO, «Principles and Guidelines, «Disarmament, 
Demobilization and Reintegration of ex combatant in a peacekeeping environment».  United Nations December 1999, 

p.15. 
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Estado de Direito a reconstruir, umas Forças Armadas Republicanas com conhecimento e sentido de 

direito e dever que lhe são atribuídas, falta e défice de uma cobertura de saúde para todos uma 

educação, alfabetização e formação adequada e acessível para assegurar à geração futura que não se 

repetem os erros do passado. A insegurança característica da sub-região tem o mesmo perfil que 

carateriza a RGB com instituições democráticas falhadas, um ciclo permanente de “putchs” e 

assassinatos políticos e militares, narcotráfico, criminalidade organizada, imigração ilegal, tráfico de 

armas, pobreza e impulso da desertificação.  

Assim, os fatores de insegurança na RGB são de tripla dimensão: fatores internos, incluindo 

vulnerabilidades estruturais e os seus corolários, como uma herança histórica pré-colonial, colonial e 

pós-colonial; fatores regionais, incluindo dinâmicas transfronteiriças e transnacionais que difundem e 

amplificam os fatores de crise e conflitos; e fatores exógenos, incluindo os interesses e o 

envolvimento das potências externas e de redes criminais regionais, nacionais e locais. 

Nesta perspetiva, muito embora alguns dissabores já conhecidos, a Reforma do Sector da 

Segurança (RSS) é vista como a pedra chave do processo de construção da paz e da transição 

democrática na RGB, quando é ajustado a realidade e contexto sociológico, com empenho, 

monotorização hard e soft da comunidade internacional e envolvimento dos atores nacionais. 

 

1. Objetivos   

 Os pressupostos basilares desta investigação visam almejar dois objetivos: o primeiro, visa 

demostrar os elementos probantes que comprovam que a RGB é um país frágil, falhado, ou em 

situação de fragilidade, ilustrando para o efeito os níveis e grau de disfuncionamento. Para cumprir 

este objetivo diagnosticamos, identificamos e analisamos numa perspetiva histórica (de diacrónica a 

sincrónica) as causas profundas do fracasso na edificação do Estado e consequências internas 

(estruturais e conjunturais) que orientaram a RGB neste défice e vazio securitário contextual de 

violência política, desrespeito pelos direitos humanos, não consolidação do Estado de Direito 

democrático, subdesenvolvimento, incumprimento de objetivos de desenvolvimento do milénio2 e 

                                                 
2 Nações Unidas «Declaração do Milénio Cimeira do Milenio», Nova York 6-8 de Setembro 2000, — August 2001 
Published by United Nations Information Centre, Lisbon, p.4 a 16; A Declaração do Milênio das Nações Unidas, foi 
adotada pelos 191 estados membros no dia 8 de setembro de 2000. Criada em um esforço para sintetizar acordos 
internacionais alcançados em várias cúpulas mundiais ao longo dos anos 90  (sobre meio 
ambiente e desenvolvimento, direitos das mulheres, desenvolvimento social, racismo, etc.), a Declaração traz uma série 
de compromissos concretos que, se cumpridos nos prazos fixados, segundo os indicadores quantitativos que os 
acompanham, deverão melhorar o destino da humanidade neste século 1-A erradicação da pobreza extrema e a fome; 2- 
alcançar o ensino primário universal; 3-promover a igualdade do género e a autonomização das mulheres 4- reduzir a 
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défice de boa governação. No plano externo iremos demostrar as falhas e opções estratégicas da 

Comunidade Internacional no apoio a paz, estabilização e resolução da crise da RGB devido a 

perplexidade, complexidade de enigmas e dilemas internos. 

O segundo objetivo propõe-se, num ângulo de observação abrangente, encontrar, fomentar e 

arquitetar fórmulas, e vias estratégicas, empíricas e securitárias suscetíveis de tornar exequível e 

viável, a implementação bem-sucedida do mecanismo de RSS na RGB, com um particular contributo 

da valência geopolítica, com vista a atingir, o desejado realização da função teleológica do Estado na 

RGB: segurança, bem-estar e desenvolvimento. Neste âmbito, esta tese pretende contribuir e abrir 

perspetivas de análise e reflexão sobre a implementação conciliada de reforma do setor de segurança 

num estado em situação de fragilidade, identificando estratégias eficientes e adequadas para o seu 

sucesso, e contribuir para melhor compreender a intervenção externa na construção do Estado, na 

transformação da sociedade e as suas interações com as dinâmicas políticas, culturais e sociais da 

RGB. 

O desafio da segurança na RGB, enquadra-se perfeitamente nos estudos de ciências políticas 

e relações internacionais, nesta perspetiva que analisa o Estado guineense enquanto sujeito do Direito 

Internacional, parte de um todo que é a Comunidade das Nações e membro da grande família das 

Nações Unidas. Ademais a disfunção do Estado atinge proporções alarmante que preocupa não 

somente a RGB e que envolve ainda atores do direito internacional a CEDAO, UA, ONU e UE que 

têm contribuído de diversas formas na fortificação e reforço do Estado e a sua estabilização. 

 

2. Justificação de tema  

 O presente tema enquadra-se na imperiosa necessidade de colmatar o estado de défice e 

vazio de segurança (estrutural e conjuntural) na RGB, que mobiliza quase todos os atores de relações 

internacionais, continental, regional e sub-regional a saber: ONU, EU, UA, CEDEAO, CPLP e 

sobretudo, a imperiosidade de encontrar respostas adequadas as questões de insegurança na RGB 

depois de várias tentativas falhadas. Assim, pensamos que este estudo se justifica não somente pelas 

grandes ameaças que um Estado em situação de fragilidade (ESF) como a RGB pode causar na 

família da comunidade internacional, como evidenciou recentemente pela facilitação de acesso dos 

74 sírios abordo de Transportes Aéreos portugueses (TAP), ao espaço europeu; mas, sobretudo, no 

                                                                                                                                                                    
mortalidade infantil; 5-melhorar a saúde materna;6- garantir a sustentabilidade infantil;7- combater o VHI/ISIDA 8-criar 
uma parceria mundial para o desenvolvimento.  
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efeito dominó que um ESF poderá proporcionar na desestabilização e desestruturação da segurança 

internacional. Justifica-se ainda pelo contexto trágico de ingovernabilidade do país marcado pela 

ondas de violências e sucessivos golpes de estado e um clima regular de insegurança e crime 

organizados e sobretudo a envolvência dos altos membros dos Estados na plataforma giratória de 

tráfico de droga.  

Desta feita, esta dissertação pretende ter um contributo no desenho do plano de saída de crise 

securitária, através da conciliação, articulação e execução eficiente entre o mecanismo de RSS e os 

enigmas internos; permitindo assim, a resolução do vazio e défice de segurança na RGB, fomentando 

assim, vias estratégicas de saída de crise, que permita o normal funcionamento das instituições 

estatais, a edificação do Estado de Direito democrático, o respeito pelos direitos humanos, a justiça, a 

boa governação e desenvolvimento sustentável. Por isso partimos da premissa de que não é racional 

desenhar o plano estratégico de RSS, sem conhecer “a patologia” da Guiné-Bissau ou seja, sem 

conhecer o real problema estrutural da RGB. Neste âmbito, julgamos imperativo e imprescindível 

partir das raízes do problema para encontrarmos uma solução adequada e proporcional na 

implementação e exequibilidade da RSS.  

 

3. Conceptualização temática  

 O conceito temático desta tese pretende associar uma dupla abordagem de segurança clássica 

e pós-moderna na RGB, com pendor mais acentuado nesta ultima, ou seja, pretende reunir a 

abordagem clássica (segurança tradicional centrada no estado, a soberania nacional, o peso das 

Forças Armadase da polícia) e sobretudo a pós-moderna ou segurança humana, também chamada de 

segurança pessoal, forjado e conceptualizado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) e que identifica as principais ameaças à dignidade do ser humano (1-A 

segurança econômica (acesso à renda mínima ou recursos); 2-A segurança alimentar (acesso à 

alimentação, e se possível uma alimentação equilibrada); 3-A segurança médica (acesso aos cuidados 

de saúde e prevenção de doenças); 4-A segurança ambiental (proteção contra a poluição e os riscos 

naturais; 5-A segurança pessoal (proteção contra a violência doméstica, criminal); 6-A segurança 

comunitária (proteção de grupo humano ameaçado por seu particularismo); 7-Política de Segurança, 

que em grande parte coincide com a proteção dos direitos humanos)3. 

                                                 
3 United nations Developpements Programme (1994, p.24-25). 
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A exigência da segurança humana destaca-se a partir dos meados de 1994 no coração da 

segurança. A segurança do Estado, do seu território e das suas instituições vão inequivocamente a par 

da proteção das pessoas e das populações. Doravante, as pessoas necessitam estar livre do medo e 

das doenças, das outras ameaças físicas, morais e ou politicas. Desta feita, a problemática da 

segurança humana contribui neste contexto para renovar os conceitos, abordagens e estratégias 

relativas a segurança.    

A segurança sempre foi uma das maiores preocupações do ser humano desde os primórdios 

da civilização e, por consequência, é um dos temas principais da atualidade e das agendas dos 

principais atores da cena internacional – “A preservação das pessoas e dos seus bens é uma das mais 

velhas preocupações do Homem registadas pela História. Tal tendência tem acompanhado a 

evolução da humanidade no sentido de organizar as suas comunidades em sociedades cada vez mais 

institucionalizadas e, por isso, a segurança apresenta hoje aspetos de grande complexidade e 

altamente diversificados, fruto da recente aceleração da História4.”  

Neste âmbito, a segurança constitui-se como “the condition of being protected from or not 

exposed to danger, (…) a feeling of safety or freedom from or absence of danger5”. A segurança está 

geralmente associada ao Estado-Nação e é um estado de continuidade e nunca absoluto, por ser um 

estado relativo. O Estado tem como suas finalidades principais assegurar a Segurança, Bem-Estar 

económico e social, identidade comum e justiça para que os seus cidadãos possam usufruir dos seus 

direitos e proteger os seus interesses, sendo esta crucial para a liberdade e para o desenvolvimento do 

Estado6. 

Desde logo, quando as circunstâncias interiores do país impedem o Estado de cumprir com 

total normalidade a sua autoridade e primazia que lhe é conferida no quadro interno ou ainda quando 

é desprovido de monopólio legitimo de força e influência em todo ou em parte significativa do seu 

território, levanta-se a questão de saber se um estado falhado, frágil, em delinquência ou situação de 

colapso ou fragilidade.  

                                                 
4 ALVES, Armando Carlos «Introdução à Segurança». Revista da Guarda Republicana. Lisboa, 2010 p.136, apud Sara 
João Gonçalves, 2011, p.20. 
5 BISCOP, Sven., «The European Security Strategy–Implementing a Distinctive Approach to Security». Royal 
Institute for International Relations. Bruxelas. 2004, p. 3. 
6 GONÇALVES, Sara João «O Estado Falhado enquanto Espaço de Edificação do Crime Organizado Transnacional-
O Caso da Guiné-Bissau». Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, 
2011p.20. 
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Será esta a situação conjuntural da RGB, que ocupa hoje a 15ª posição de Estado falhado7- 

“Um Estado é frágil quando as estruturas estatais apresentam um défice de vontade política e/ou de 

capacidade de assegurar aos seus cidadãos as funções básicas necessárias à redução da pobreza, ao 

desenvolvimento e à salvaguarda da segurança e dos direitos humanos das suas populações.”8. o 

conceito mesmo de Estado frágil conheceu o seu apogeu depois dos atentados de 11 de setembro de 

2001. Desta feita, é comum defini-los como os Estados incapazes de fazer reinar o Estado de Direito 

e de conservar o monopólio legítimo de violência, constituindo assim o próprio ameaça para a sua 

população e a estabilidade do próprio meio envolvente. Para a OCDE9, um Estado é falhado, 

«lorsque le gouvernement et les instances étatiques n’ont pas les moyens et/ou la volonté politique 

d’assurer la sécurité et la protection des citoyens, de gérer efficacement les affaires publiques et de 

lutter contre la pauvreté au sein de la population». As Nações Unidas consideram este fenómeno 

como uma erosão da capacidade do Estado de fornecer aos seus cidadãos serviços sociais e 

económicos básicos e elementares para o garantir o bem-estar. Esta definição é todavia muita 

genérica para identificar com precisão os critérios básicos de fragilidade estadual. Mas, não restam 

dúvidas que este conceito comporta dimensões: económicas políticas, sociais e securitárias, tais 

como os que se colocam na RGB. 

Em certo sentido, é incontestavelmente verdade que existe uma invariabilidade e 

numerosidade de casos que podem levar ao falhanço e fragilidade de um Estado, que vai desde 

conflitos intraestadual, tribal, crises políticas, sociais, económicas e securitárias. O que nos leva a 

sublinhar que não existe uma singularidade de Estado falhado mais uma pluralidade tipológicas de 

razões de fracasso de um Estado. Existem muitas abordagens dos Estados falhados, a primeira 

baseada no ciclo de prolongamento da crise, distingue os países em situação de deterioração, de crise 

profunda e permanente, de saída da crise e os Estados em melhoria gradual. A Guiné-Bissau por sua 

vez oscila sempre entre os candidatos que entra e sai e com um prolongamento às vezes continuo e 

descontinuo de crise. 

                                                 
7 The Fund for Peace «Failed States Index 2012». In http://www.fundforpeace.org/global/?q=node/242, consultado em 
17-01-2013. 
8 OCDE, «Princípio para uma Intervenção Internacional eficaz em Estados Frágeis em Situações de Fragilidade». 
2008 [Em linha]. Paris. OCDE. [Referencia de 02 de Marco 2011 de 2011]. Disponivel na Internet em: <http:// 
www.oecd.org/dac/fragilestates>.Apud., António Martins Pereira, Reconstrucao e Edificacao doPilar Defesa Nacional, 
IESM.Boletim Ensino | Investigação, n.º 12, maio 2012, p 114. 
9 OCDE, «Concepts et dilemmes pour le renforcement de l’État dans les situations de fragilité DE LA FRAGILITÉ À 
LA RÉSILIENCE». Revue de l’OCDE sur le développement, volume 9, n° 3, 2008 p. 18. 



7 
 

A segunda, defendida pelo ministério britânico de desenvolvimento internacional está 

baseada nas características do Estado e apoia-se na combinação da capacidade dos Estados e das suas 

vontades políticas de ultrapassar e resolver a crise e de segurar a repartição equitativa dos recursos ao 

conjunto da população10. 

Apesar de falta de concordância na apelidação do conceito de Estado Falhado no seio da 

comunidade internacional, os doadores se acordam num conjunto de razões que motivam as suas 

intervenções: os direitos humanos, o desenvolvimento e a segurança que são razões que mete a RGB 

numa correlação direta como Estado Falhado ou fracassado.  

Neste âmbito, desde cedo, e mesmo antes da sua independência, a RGB vinha de um 

problema estrutural ligado com a colonização e ambiente claramente negativo e inoportuno para 

assumir as competências e responsabilidades que a formação de um Estado acarreta, sem falar das 

divergências antagónicas dos líderes do PAIGC: guineenses de um lado e cabo-verdianos de outro. 

Em relação às causas profundas que conduzem ao fenómeno de Estado Falhado na Guiné-

Bissau são vastas, de matriz endémica, começando nas raízes da colonização, o processo de 

descolonização, uma Guerra de autodeterminação e uma de independência artificiais, uma vez que os 

principais requisitos para a independência não foram confirmados. No caso da Guiné-Bissau, a par 

de um processo de descolonização deficiente, a sua independência foi alcançada através de uma 

Guerra violenta de autodeterminação contra Portugal que durou cerca de 13 anos (1961-1974). 

Após a independência em 1974, era evidente a dificuldade de construção de uma forte 

entidade estatal, e a incapacidade de gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros. O facto de 

Portugal não ser um país extremamente desenvolvido e com experiência na administração correta e 

eficiente das instituições coloniais de carácter político, económico e social na Guiné-Bissau constitui 

uma adversidade para o povo guineense, limitado pelas suas fracas habilitações académicas e uma 

elevada taxa de analfabetismo – “Portugal’s own relative underdevelopment and low level of 

industrialization played a crucial role in explaning the lack of development progress in its African 

colonies.” Portugal, na altura da independência não era um país em plena prática democrática, logo a 

importação do modelo democrático seria algo artificial, incorreto e baseado em suposições. Contudo, 

                                                 
10 FICATIER Yves,  «Intervenir dans les Etats fragiles leçons d’expérience». Agence Française du Développent (AFD) 
Expost, n. 09 Agosto 2010,  p.1.  
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não se pode utilizar este facto como explicação única da situação de fraqueza e incapacidade das 

estruturas estatais guineenses11. 

O PAIGC quando tomou o poder em 1974 era um partido constituído e liderado por 

elementos cabo-verdianos e guineenses; os primeiros tinham maiores qualificações académicas e por 

isso ficaram encarregues de administrar as novas instituições estatais. Esta divisão baseada nas 

capacidades académicas gerou grandes críticas por parte dos militares que defendiam ser eles que 

deviam governar o novo país independente (ou ter alguém no Poder que conseguissem controlar para 

defender os seus interesses) por terem sido eles que estavam na linha da frente a combater as forças 

coloniais; por outro lado, os guineenses consideravam existir uma discriminação baseada na falta de 

habilitações académicas e tinham uma má imagem dos cabo-verdianos que eram os colaboradores 

privilegiados do Estado colonial12. 

Posteriormente, o Golpe de Estado levado a cabo por João “Nino” Vieira em 1980 conduziu 

ao afastamento da elite cabo-verdiano do Estado guineense e uma divisão no PAIGC. Uma das 

razões invocadas era a suspeita de que a liderança cabo-verdiana em Bissau poderia transformar a 

Guiné-Bissau independente numa colonia cabo-verdiana, que ocupava os principais cargos da 

liderança do PAIGC e do novo Estado13. 

A Guerra Civil de carácter político-militar de 1998-1999 é também uma causa condicionante 

do State failure, na medida em que esta Guerra condicionou e retardou o desenvolvimento político e 

económico da RGB com a destruição de inúmeras vítimas humanas; uma economia em recessão 

(decréscimo de 30% do PIB) e a degradação da qualidade de vida; fraca produtividade e elevado 

desemprego (Gonçalves, 2011, p. 78). Por outro lado, é de relembrar que a RGB falhou internamente 

praticamente em todos os aspetos; também é fundamental frisar o fracasso de várias tentativas acima 

referidas de atores internacionais como: ONU, UA, EU, CEDEAO,CPLP Portugal e Angola que de 

uma forma direta ou indireta implicada no processo de consolidação da paz e reforma de sector de 

segurança e defesa não conseguiram atingir os objetivos mínimos pré-estabelecidos para a conquista 

da segurança e estabilização definitiva do país. 

Para alcançar a paz e a segurança efetivas e duradouras para a RGB partimos do pressuposto 

que uma intervenção bem planeada, ajustada e estruturada no quadro de peacebuilding ou ainda, da 
                                                 
11 GONÇALVES  op.cit., p.78 
12  FORREST, Joshua B.  – «Lineages of State Fragility: Rural Civil Society in Guinea-Bissau». Ohio University Press 
EUA., 2003 p. 1, apud., Gonçalves, Sara João 2011, p.78.  
13 International Crisis Group – «Guinea-Bissau: In Need of a State». Africa Report – Nº 142. Dakar/ Brussels, 2008 p. 8  
apud.,  GONÇALVES  2011, p.78. 
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reforma de setor de segurança, que privilegia de um lado, a articulação entre as dinâmicas interna de 

segurança e a intervenção externa, e de outro lado, uma intervenção que organiza hierarquicamente 

os ângulos e variáveis internas de intervenção, permitira garantir uma paz e segurança integral, mas 

para tal, se acontecer, e sine qua none, ela se familiarizar e conhecer os reais problema de segurança 

e as suas dinâmicas e disfuncionamento interno. 

De um lado, O conceito de peacebuilding adotado pela Agenda para a Paz da organização das 

nações unidas ONU, de 1992, é uma noção recente, que visa a consolidação da paz e o alicerçar do 

desenvolvimento, surgiu depois de algumas mudanças verificadas no contexto e sistema 

internacional com o aparecimento de novas conflitualidades de origem internas e difusos; e um 

conceito que privilegia a atuação pós-conflito, geralmente para fortalecer e consolidar um acordo 

político e consolidar as estruturas políticas e sociais de um estado14.  

O peacebuilding é uma atividade multifacetada e complexa, híbrido de atividades militares, 

politicas e de desenvolvimento, que implica as atividades de reconstrução de Estados, e envolve uma 

forte componente civil (ONG;s, peritos, Civ Pol e organizações do sistema das Nações Unidas), 

especialistas em matérias judicias, legal, direitos humanos e desenvolvimento. 

Antes, porém, a chave de sucesso de qualquer tipo de intervenção neste quadro, exige 

conhecer previamente o tecido jurídico, sociocultural e religiosa (pluralismo jurídico) da RGB e as 

suas dinâmicas relacionais com os demais atores e sobretudo, a história, a sociedade, o 

temperamento, caracter e vontade nacional e as dinâmicas internas de segurança e defesa.  

Por outro lado, depois do seu fracasso de implementação na RGB, a reforma de setor de 

segurança é um paradigma ainda mais recente aplicado no novo quadro da transformação do Estado, 

do desenvolvimento e construção da paz pós-conflito. As noções de democratização das sociedades, 

boa governação com transparência e uma obrigação de resultado positivo, a transformação pacífica 

das sociedades, a segurança das pessoas e os programas para a redução da pobreza fizeram as suas 

aparições nas reflexões sobre a segurança15. A comunidade internacional está presentemente muito 

envolvida nas questões relativas aos conflitos armados, terrorismo, os conflitos regionais, os Estados 

destruturados e em delinquência, ou falhados, os crimes violentos e sistemático desrespeito e 

violações dos direitos humanos que são focos permanentes de insegurança na RGB.   

                                                 
14 PINTO, Maria do Ceu «Dimensões críticas do PEACEKEPING das nações unidas». Coimbra, Almedina, 2007 p.56.  
15 (UNDP 1994, comissão para o desenvolvimento humano 2003; Ball and Brzoska 2002; Ball e al. 2003 Apud José 
António Figueiredo Feliciano p. 15). 
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A RSS é vista como a pedra angular de todo o processo de construção da paz e da transição 

democrática na RGB, é um balão de oxigénio. A segurança e a paz são consideradas na nossa tese 

como pré-requisito sine qua none e um imperativo superior, primário e transversal ao todo estado, de 

qual depende a realização das aspiração e de todos os objetivos político, económico, social do estado, 

e das suas populações. Neste âmbito, a reforma de setor de segurança na RGB deve ser aprendida 

como um largo conceito que engloba igualmente o uso eficiente e racional dos magros recursos a fim 

de melhorar a segurança16; ela foi lançada numa altura em que a RSS estava a ganhar importância na 

agenda internacional, a RGB foi vista como um local privilegiado para testar a nova abordagem dado 

o seu tamanho e perceção de que o conflito era menos complexo do que era17. Constituindo um teste 

piloto de uma nova abordagem da EU no domínio da cooperação externa da EU por ter sido o 

primeiro projeto de RSS em África planeado na nova unidade de gestão civil de crise18, não parece 

ter analisado criticamente e aprendido com os projetos de reforma anteriores na Guiné-Bissau, tanto 

no sector da segurança, como na sua democratização, cujo impacto, tal como reconhecido 

consensualmente foi escasso 19. 

A implementação da RSS na Guiné-Bissau proporcionou algumas consequências intencionais 

negativas mas, acima de tudo, muitas das razões que dificultaram o cumprimento dos seus objetivos, 

estariam contidas na própria génese do projeto, na lógica da intervenção e na forma como foi 

implementado. Para a OCDE o conceito da RSS “est la transformation du système de sécurité qui 

inclut tous les acteurs, leurs rôles, leurs responsabilités et leurs actions afin qu’ils soient gérés et 

opérés d’une façon plus compatible avec les normes démocratiques et les principes sains de bonne 

gouvernance et ainsi contribuent à établir un cadre sécuritaire fonctionnant correctement. Les forces 

de sécurité responsables et devant rendre des comptes réduisent les risques de conflit, assurent la 

sécurité des citoyens et créent un environnement favorable au développement durable. L’objectif en 

général de la réforme du secteur de la sécurité est d’établir un environnement sécurisé qui stimule le 

développement»20. Tem por objetivo alterar relações de poder, dai decorrendo que qualquer 

interferência nesta área pode desestabilizar equilíbrios políticos e societais frágeis21. Assim, as 

                                                 
16 CARVALHO, Ana Larcher, «Intervenções externas no setor da segurança na Guiné-Bissau». Lusíada- politica 
Internacional e segurança n.4, 2010 p.50. 
17 BAHSON, 2010, apud CARVALHO, 2010, P. 50. 
18 Civillian Planning and conduct capability (PCC) in Luisiada, politica Internacional e seguranca n.4, apud. Ana Larcher 
CARVALHO 2010, p.50. 
19 CE, 2008; Monteiro e Morgado, 2009; Koudawo, 2010; entrevista apud CARVALHO, 2010. 
20 Source: DFID 2003, p. 30; OECD/DAC 2001, pp. II-35. 
21 Observatoire de Afrique, 2008; Chuter, 2008, p.37. 
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intervenções externas neste domínio, mesmo que alinhadas com as políticas nacionais, têm de ser 

planeadas com muito cuidado, senão corre o risco de perturbar esses equilíbrios e de ter impactos não 

planeados e indesejáveis22. 

As razões pelas quais a RSS é necessária e é de difícil aplicação na RGB esta ligada a 

reconstrução pós- conflito, a transição de um governo militar ou de um partido único para um regime 

participativo, independência recente, falta de transparência e dever de prestar contas em assuntos 

públicos, inobservância da lei, a dificuldade de mediação de conflitos por causa dos atores de 

segurança, as dificuldades na gestão dos recursos poucos abundantes assim como as capacidades 

civis inadequadas para gerir e supervisionar as forcas de segurança.    

Segundo especialistas, no epicentro da RSS existe o nexo segurança e desenvolvimento, que é 

de uma importância nevrálgica nos objetivos a atingir. Neste caso, no centro deste nexo está a ideia 

de que não pode existir desenvolvimento sustentável sem a paz e segurança, e sem desenvolvimento 

e erradicação da pobreza não poderá haver paz duradora23. Foi com base neste propósito que a 

cooperação internacional para o desenvolvimento passou a integrar, nas suas fileiras de construção 

da paz e desenvolvimento, intervenções no setor da defesa e segurança. 

  

4. Questão de partida  

 A questão de partida genérica e fulcral a este desafio de segurança na RGB reside em 

vislumbrar quais foram os deeps cause estruturais e ou fatores (endógenos e exógenos) de fracasso 

de segurança e que implicações produziram na delinquência, falhanço, fracasso e/ou fragilidade do 

Estado. E nesta ordem de ideias, Como podemos especialmente conciliar e compaginar a 

implementação bem-sucedida do mecanismo da RSS na Guiné-Bissau com os enigmas, dilemas e 

dinâmicas internas de segurança de Estado falhado ou em delinquência da RGB? Ou seja face aos 

grandes obstáculos que acarreta um país em situação de fragilidade, e depois da primeira intervenção 

falhada da RSS, quais são os caminhos estratégicos da arquitetação e implementação bem-sucedida 

da RSS com vista a consolidação da paz duradoura, edificação de segurança, de reconstrução de um 

verdadeiro Estado de Direito democrático, para garantir uma reconciliação e justiça equitativa, 

aspirar a um desejável bem-estar, alicerçar o desenvolvimento sustentável e tornar e capacitar a RGB 

num Estado seguro e fiável perante a comunidade internacional e as suas populações? Ainda no 

                                                 
22 Ibid. P.51. 
23 Estratégia de segurança Europeia e o consenso Europeu para o desenvolvimento, In Lusíada, politica Internacional e 
segurança, n.4, 2005 p.52 apud CARVALHO, 2010, p.51. 
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mesmo sentido, as questões conexas são de saber, como é que a intervenção internacional combinada 

e moldada pode contribuir para potenciar as dinâmicas internas positivas? E quais são as lições 

aprendidas e/ou os fatores sensíveis, considerações e precauções internas a ter em conta para o 

sucesso no planeamento futuro da RSS? 

Para a saída da crise política e securitária guineense duas grandes teses ou hipóteses tem sido 

falados no horizonte politica interna: para alguns (o maior partido da oposição da ultima legislatura,- 

(Partido de Renovação Social PRS) o problema em questão é tipicamente e meramente guineense, e 

as soluções devem ser de índole interna- através de uma concertação e entendimento nacional; 

todavia, a história já testemunhou grande obstacularização de saída de crise guineense por esta via; 

outros (PAIGC) por sua vez, têm sugerido, o envio de uma forca, sub-regional, regional ou mesmo 

internacional, com missão de estabilização. Assim, o exemplo da presença de forcas angolanas que 

culminou com o último golpe de abril 2012 mostra grandes entraves a esta solução, e mais 

recentemente, o envio das forcas de CEDEAO tem mostrado que esta solução carece de muitos 

riscos de colisão e crispação entre as forcas em presenças no teatro da operação. A nossa tese tenta 

no entanto encontrar um compromisso sério e articulado entre os vetores interno e externo para a 

saída de crise para assegurar a estabilização efetiva e uma paz duradora sem interrupção, que pode e 

devera passar pela conciliação desses duas teses no quadro legal e legitimo do mecanismo da RSS.  

Desta feita, os resultados esperados para a saída de défice de segurança na RGB baseia-se na 

doutrina de lições aprendidas nas primeiras tentativa infrutuosa, deve pautar pela congregação de 

vontade nacional de todos atores, políticos, religiosos, tribais, militares e sociais, que requere a 

imperiosa necessidade interesse do apoio externo de todos os parceiros internacionais da RGB, no 

apoio ao financiamento, o delineamento de estratégia, de priorização e de hierarquização de 

intervenção no apoio a reforma do Estado e ao reforço e fortalecimento das capacidades 

institucionais do Estado em diversos sectores, Educação, saúde, segurança social, justiça. 

 

5. Campo de Estudo  

 Nesta perspetiva, o campo de Estudo de análise e estudo desta problemática enquadra-se 

numa temporalidade que se inicia na independência e vem até aos nossos dias e leva em 

consideração os fatores diacrónicos e sincrónicos e viabiliza como métodos de análise uma 

combinação de método legal que servira para medir as oportunidades de certas legislações vigentes e 

as suas discrepâncias em relação a realidade guineense; método de análise histórica que nos ajudará 
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na compreensão das causas profunda da situação de insegurança; sociológica essencialmente baseada 

no método sociológico de Émile Durkheim, que nos orientará numa melhor análise, observação e 

explicação dos factos sociais da RGB; Empírico e científico que nos levará a exemplos concretos e 

bem-sucedidos dos países e casos similares da reversibilidade desta tendência de insegurança; 

comparativa, que permitira uma combinação entre os índices da RGB em relação a África e sub-

região e Estados falhados; método geopolítico que nos orientará numa análise de fatores geopolíticos 

da RGB e do seu potencial estratégico que pode ainda dar um contributo na resolução da questão. O 

que implica o estudo da teoria do Estado, teoria da segurança, teoria de Relações Internacionais, 

teorias geopolítica, teoria da ciência politica. 

 

6. Metodologia  

A pesquisa desta tese foi realizada em Portugal e a metodologia científica aplicada é o 

método dedutivo. Partimos de premissas genéricas do problema securitário para o caso particular e 

específico da sua resolução, ou seja, o enfoque focar-se-á na observação geral de raízes embrionárias 

da insegurança e consequente implicação na fragilidade na RGB nomeadamente as causas profundas 

e suas implicações para a fragilidade, falhanço, delinquência ou colapso de Estado – para um caso 

particular de saída de crise através da implementação precavida e cuidada da RSS. Este método 

racionalista proposto por Descartes (1596-1650), Spinoza (1632-1677) e Leibniz (1646-1716), que 

“pressupõe que só a razão é capaz de levar ao conhecimento verdadeiro”24 é baseada em premissas 

verdadeiras que objetivam o chegar a uma conclusão, tendo em conta o conhecimento das causas e 

raízes do problema que poderão facilitar a adequabilidade e conciliação entre a operacionalidade da 

missão no teatro das operações e as enigmas, dilemas e especificidades propiás da RGB. Assim 

partimos do pressuposto de que “Sem o conhecimento prévio da patologia do paciente ‘RGB’ não é 

possível curar um paciente!”  

Na orientação desta dissertação, inclui-se também a matriz quantitativa, no que tange a 

modalidade de coleta de dados e informações, na procura e classificação da relação entre variáveis, 

no investigar da relação de causalidade entre os fenómenos securitários, na mensuração e 

corelacionamento das variáveis na busca de uma linha de resposta coerente com a questão de partida, 

e uma matriz qualitativa de pesquiza, com ênfase na investigação e explicação dos factos do passado, 

                                                 
24 REIS Felipa Lopes «Como fazer uma Dissertação de Mestrado». PACTOR. Lisboa. 2010 p. 23 , apud  
GONÇALVES,  2011, p.18. 
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na descoberta e explicação de alguns comportamentos psicológicos e desvio de comportamento 

ligados a certas atitudes, motivações, expectativas e valores, mas também na observação e explicação 

de indicadores de funcionamento de estruturas sociais, institucionais e securitárias, enfim para 

análise comparativa da condição cultural e do estágio de desenvolvimento, nível de escolarização da 

população, analfabetismo, esperança de vida, sistema de governo. 

Por outro lado, para o sucesso desta dissertação concebemos para o instrumento de pesquisa 

não só a observação sistemática, mas também, o recurso a entrevistas aos professores, peritos e 

sábios ligados a questões de segurança e sobretudo a grande instituição de saberes de segurança, 

defesa e estratégia, o Instituto da Defesa Nacional (IDN) mas particularmente, o corpo docente do 

Curso de Gestão Civil de Crises lecionado neste ultimo, assim como algumas das personalidades que 

estiveram na missão de RSS na RGB, assim como demais personalidades singulares Guineenses que 

se encontram em Portugal.      

Enfim, é de sublinhar, que a abordagem desta temática, será situada numa matriz analítica de 

uma abordagem abrangente, alargada e integrante, na perspetiva de compreenhise approach.  

  

7. Plano 

 Para o seu sucesso, ainda alicerçamos um plano delineado em 5 grandes capítulos ou partes: 

na primeira, com ênfase na análise histórica, será feito um enquadramento conceptual e definições-

metendo o foco nas noções fulcrais da temática: Estado (sociedade e cultura, soberania e 

responsabilidade de proteger), segurança humana (segurança e desenvolvimento), Estado Falhado 

(fragilidade e resiliência) reforma de sector e de segurança peacebuilding e planeamento estratégico 

(ação politica e ação estratégica). O segundo capítulo será focalizado na análise histórica quadro 

diacrónico e estrutural dos deep cause e opções estratégicas falhadas, e serão questões de análise o 

colonialismo, a luta armada e a descolonização, a independência e a transição de poder, problemas 

internas do PAIGC e de abertura política, a guerra civil e sucessivos golpes. O terceiro capítulo 

destaca as opções estratégicas falhadas pela comunidade internacional na tentativa de estabilização, o 

apoio a paz e desenvolvimento, começando pelo Portugal, ONU, UA e CEDEAO, CPLP e Angola, e 

EU- através da RSS. O quarto capítulo será a oportunidade de analisar as ligações e conexões 

conjunturais entre o Estado falhado e a RGB no que tange à fragilidade e incapacidade das 

instituições Estatais, crónica instabilidade política e militar, ausência de monopólio legítimo do uso 

da força e legitimidade do poder, reino de insegurança e medo e de injustiça. O quinto capítulo 
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ambiciona medir as valências e o contributo da força da nossa geopolítica e sobretudo diagnosticar e 

encontrar vias contributivas que a conjugação dos fatores estruturais e conjunturais geopolíticos 

podem impulsionar e participar no reforço e reconstrução da segurança, do bem-estar e ainda um 

desenvolvimento sustentável. O sexto capítulo pretende encontrar vias alternativas sólidas, empíricas 

e científicas para a saída da crise com exemplos empíricos e lições metendo em ação uma conciliação 

entre a RSS e cinco angulo chave da sua implementação interna: a mobilização e sensibilização dos 

quadrantes nacionais, a primazia das normas e o reino da legalidade, os desafios de aplicação de 

DDR e restruturação das forças armadas, governação e o alcançar do desenvolvimento. Enfim, a 

conclusão pretende apresentar a síntese interpretativa dos principais argumentos usados, onde será 

mostrado se os objetivos foram atingidos, e ainda, pretendemos incluir na conclusão, a recapitulação 

sintetizada dos capítulos e a autocrítica referente ao desenvolvimento da pesquisa, onde faremos um 

balanço dos resultados obtidos. 
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Cap. 1. Enquadramento conceptual e definições  

 
1.1. Estado: Soberania, sociedade e cultura – estado direito  

 
   Para os teóricos de Relações Internacionais, o Estado Moderno surge com a paz de Vestefália que 

encerra em 1648 a guerra dos 30 anos ao forçar a igreja católica a reconhecer o rei como poder 

supremo dentro de fronteiras estabelecidas. O Estado Moderno foi analisado e idealizado por grandes 

pensadores e cientistas de ciências política, cujas contribuições continuam ainda influenciar o 

conceito moderno de Estado: na sua obra de ouro, Nicolas Maquiavel (1469 – 1527) não define 

Estado – infere-se que percebe o Estado como poder central soberano que se exerce com 

exclusividade e plenitude sobre as questões internas e externas de uma coletividade. O Estado está 

além do bem e do mal; o Estado é Estado; regulariza as relações entre os homens; utiliza-os no que 

eles têm de bom e limita-os no que eles têm de mal. Sua única finalidade é a sua própria grandeza e 

prosperidade. Daí a ideia de "razão de Estado": existem motivos mais elevados que se sobrepõem a 

quaisquer outras considerações, inclusive à própria lei tanto na política interna quanto nas relações 

externas, o Estado é o fim; e os fins justificam os meios25.  

No Leviatã, Thomas Hobbes (1588-1679) idealizou o conceito de Estado moderno e fixou o 

seu principal objetivo; para ele, o Estado moderno é o resultado das mudanças ocorridas na 

sociedade pré-moderna dita “Estado de natureza”; para Hobbes, o egoísmo, a ambição e a crueldade 

próprias de cada um, provocando uma luta sem fim, tornando difícil a vida em sociedade, 

conduzindo à destruição; o homem é por definição mau “o homem é o lobo do homem”, sendo 

assim, os Homens entrarão em conflito violento na busca dos seus objetivos e vontades. Por isso, o 

Estado é uma instituição formada a partir de um contrato social, um poder acima das 

individualidades, e regras advindas do poder deste Estado garantiria segurança a todos e asseguraria 

um convívio social26. Para John Locke (1632-1704), um representante do liberalismo politico que 

valoriza o individuo como célula fundamental da construção social, e ao contrario do absolutista 

Hobbes, os indivíduos associam-se e criam o Estado, a base do contrato social, para sua proteção, 

que deve respeitar os direitos inalienáveis dos indivíduos, e estes mantendo a vigilância sobre o 

Estado, a fim de evitar o abuso de autoridade do próprio Estado27.  

                                                 
25 LIMA ADRIAN Nelson, «O Estado Moderno». Apostila, 2008, p.5 e 6. 
26 Ibid., p.9 e 10. 
27 Ibid., p.14 e 15. 
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Também Jean-Jacques Rousseau (1689-1679) Du Contrat Social ou Principes du droit 

politique, Rousseau expõe a sua noção de contrato social, que difere muito das de Hobbes e Locke: 

para Rousseau, o homem é naturalmente bom, sendo a sociedade, instituição regida pela política, a 

culpada pela "degeneração" do mesmo. O contrato social para Rousseau é um acordo entre 

indivíduos para se criar uma sociedade, e só então um Estado, isto é, o contrato é um pacto de 

associação, não de submissão28.    

O Estado é uma organização político-jurídica de uma sociedade para realizar o bem 

público/comum, com governo próprio e território determinado. Ou seja, o conceito de Estado: “é 

uma instituição e organização política, jurídica e social, que ocupa um território definido e, tendo 

geralmente na hierarquia das normas a Constituição como lei superior. É dirigido por um governo 

soberano, reconhecido interna (cujus regio, ejus religo) e externamente (rexe st imperator en regno 

suo), sendo responsável pela organização e pelo controlo social, pois detém, segundo Max Weber, o 

monopólio legítimo do uso da força e da coerção29”.  

O Estado, como sociedade política, tem um fim geral, constituindo-se em meio para que os 

indivíduos e as demais sociedades, situadas num determinado território, possam atingir seus 

respectivos fins (manter a ordem, assegurar a defesa, e promover a justiça e o bem-estar e o 

progresso da sociedade). Assim, conclui-se que a função teológica do Estado passa pelas triplas 

conquistas interligadas e inseparáveis: segurança, justiça, bem-estar social e o desenvolvimento, ou 

ainda sintetizando, o BEM COMUM, entendido este como conjunto de todas as condições de vida 

que possibilitem e favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana. 

Desta definição resulta, que se trata de Estado grande ou pequeno, forte ou fraco, marítimo ou 

encravado, rico ou pobre, desenvolvido, subdesenvolvido ou menos avançado, ou ainda nuclear ou 

não nuclear, os teóricos da teoria geral do Estado, da teoria do Estado em Relações Internacionais e o 

direito internacional se acordam geralmente, de que o Estado composto por três elementos 

constitutivos: uma população, um território e um poder político. Por sua vez, a teoria do Estado em 

relações internacionais exige e insiste na adição de um quarto elemento-que é o reconhecimento 

internacional pelos outros Estados. 

A teoria geral do Estado, a teoria do estado em relações internacionais e o Direito 

Internacional, comungam da indeterminabilidade do número necessário da população de um Estado, 

                                                 
28 Wikipedia, http://pt.wikipedia.org/wiki/Do_Contrato_Social, acesso 17/05/2013. 
29 LIMA ADRIAN Nelson, op.cit., p.2. 
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e assim, não fixam nem um limiar mínimo a atingir, nem um teto máximo a não ultrapassar. Neste 

sentido, a população de um Estado, é um conjunto de indivíduos ou pessoas adstritas a um 

determinado espaço e constituído de forma estável, e ligado por vínculos de reprodução e 

identificado por características territoriais, politicas, jurídicas, étnicas e religiosas30.” Assim, são 

juridicamente detentores de direito e deveres e tem em comum uma ligação e vínculo político e 

jurídico através da nacionalidade-que segundo critério é proveniente do jus sanguinis ou jus solis. 

O território, grande ou pequeno, marítimo ou encravado, rico ou pobre, é no entender 

unânime da teoria geral de Estado e do Direito internacional, como a base física, espacial e 

geográfica do poder politico e jurisdicional do Estado onde este exerce o poder coercitivo estatal 

sobre os indivíduos humanos, sendo materialmente composto pela terra firme, incluindo o subsolo e 

as águas interiores (rios, lagos e mares internos), pelo mar territorial, pela plataforma continental e 

pelo espaço aéreo.  

Nos dias atuais, e contrariamente ao modus operandi antigo de apropriação de território “por 

excelência da política de “terra nullius”, seguida no século XIX pela forca e ocupação efetiva, a 

única forma que o direito internacional reconhece como legítimo e legal é a aquisição convencional. 

Desta feita, a conquista e anexação que era o modus operandi por excelência de aquisição dos 

territórios através da ameaça da força, não são admitidos pelo direito internacional moderno.” Nulle 

acquisition territoriale obtenue par la menace ou l’emploi de la force ne sera reconnue comme 

legales31. 

O terceiro elemento constitutivo do Estado é contrariamente aos dois primeiros, de natureza 

formal, o governo ou poder político é uma delegação da soberania nacional, no conceito metafísico 

da escola francesa. É a própria soberania posta em ação, no dizer de Esmein32. Segundo a escola 

alemã, é um atributo indispensável da personalidade abstrata do Estado. Positivamente é o conjunto 

das funções necessárias à manutenção da ordem jurídica e da administração pública. Ensina Duguit 

que a palavra governo tem dois sentidos: primeiro, coletivo, como conjunto de órgãos que presidem à 

vida política do Estado, e o segundo é o singular, como poder executivo, o órgão que exerce a função 

                                                 
30 População (sociologia). In Infopédia  [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2013. [Consult. 2013-04-26].Disponível 
na www: URL: http://www.infopedia.pt/$populacao- (sociologia). 
31 Declaration de 1970 relative aux principes du droit international… (Resolution2625 de l”ONU). 
32 ESMEIN M., «Eléments de Droit Constitutionnel français et compare». 4eme Ed, Paris, 1906, p.13. 
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mais ativa na direção dos negócios públicos33. Nas palavras do Legon, é o governo que dá forma ao 

Estado. 

No cumprimento legal e legítimo da sua função sobre uma população e um determinado 

território, o governo ou poder político necessita e goza de pleno e exclusivo direito de duas “armas” 

vitais e imperiosas para consecuções dos fins proposto: A soberania e o poder de autoridade 

(liderança institucionalizada) sobre os elementos materiais do Estado. 

Teoricamente, o Direito internacional não impõe e nem prescreve nenhum tipo de 

organização politica, constitucional e socioeconómico” aucune regle de droit international n’exige 

que l’Etat ait une structure determinée comme le prouve la diversité des structures etatiques qui 

existente actuellement dans le monde34”. Assim, resulta do exposto, que a escolha soberana e 

unilateral do regime político é um atributo de soberania. 

De acordo com Jean Bodin, soberania refere-se à entidade que não conhece superior na ordem 

externa nem igual na ordem interna35. Desta feita, é de senso comum conceituar a soberania como o 

pleno e exclusivo direito unilateral e singular de poder editar e escolher livremente e no mais alto 

grau, o sistema politico, jurídico, constitucional económico, social e cultural do Estado sem 

ingerência e interferência ou diretivas externas na sua esfera jurídica interna (sendo que hoje em dia, 

a nova ordem internacional aprova o contrario como veremos adiante). Na perspetiva de Jean-

Jacques Rousseau, na sua obra “O Contracto Social”, transfere o conceito de soberania da pessoa do 

governante para todo o povo, entendido como corpo político ou sociedade de cidadãos. A soberania é 

no conceito da escola clássica, una, inalienável, indivisível e imprescritível, e deve ser exercida pela 

vontade geral, denominada por soberania popular, que lhe confere e transfere aos mandatados legais 

do povo. 

Por outro lado, o Governo para alcançar as suas funções dispõe de uma liderança 

institucionalizada que lhe confere uma competência territorial através da qual, o direito internacional 

lhe reconhece as atribuições de autoridade na totalidade do seu limite territorial, e sobre todos os 

recursos dentro do seu espaço de jurisdição nacional, mas também lhe atribui uma liberdade de ação 

politica para o exercício de funções legislativas, judiciárias, regulamentares e administrativas 

garantindo a ordem publica, a integridade do território, o desenvolvimento socioeconómico e cultural 

                                                 
33 LEON  Duguit Pierre Marie Nicolas  «Traité de Droit Constitutionnel». Paris, tomo I, 1911. p.32. 
34 CIJ, Aff. Du Sahara Ocidental, avis consultative du 16-10-1975, Rec.1975, pp.43-44. 
35  Marcelle Bergeron Jean Bodin, «Les six livres de la République». Uac Université du quebec a Chicotime, collection 
« les auteurs classiques » (1583) [1993], p.1. 
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da sua população. Todavia, o Direito internacional exige a imperiosa necessidade do poder político 

exercer com efetividade controlo real e total sobre as populações e território no exercício do seu 

poder nacional.  

Nesta óptica, o poder nacional é a capacidade que tem o conjunto dos homens e dos meios 

que constituem a nação, atuando em conformidade com a vontade nacional, de alcançar e manter os 

objetivos nacionais constitucionalmente estabelecidos. O poder nacional manifesta-se em cinco 

expressões: a política, a económica, a psicossocial, a militar e a científico-tecnológica. O poder 

nacional dispõe de três dimensões: marítimo, terrestre e aeroespacial que constituem assim projeções 

e manutenção dos objetivos do poder nacional.  

Hoje em dia, é de senso comum constatar que o direito internacional limita o conceito 

clássico da soberania, e dá uma grande ênfase à democraticidade dos Estado e de todos os seus 

pilares e elementos vitais tais como: o império de estado de direito onde vigora a supremacia e 

primazia da constituição, pluralismo democrático, a cidadania, organização democrática da 

sociedade, sistema de promoção, proteção e efetividade dos direitos humanos, justiça social 

imparcial, o princípio da igualdade, o princípio da liberdade, o princípio da legalidade, divisão de 

poderes e funções (executivo, legislativo e judiciário), segurança e certezas jurídicas. Neste contexto, 

toda a atuação dentro do Estado deve estar em plena consonância com esses pilares de Estado de 

direito democrático sob pena da sua inaplicabilidade ou ilegalidade. Assim, Canotilho36 vê o Estado 

democrático de direito, como sendo uma forma de racionalização e generalização do político das 

sociedades modernas, onde a política é o campo das decisões obrigatórias, que tem como objetivo o 

estabelecimento e a conservação da ordem, da paz, segurança e justiça na comunidade e o aspirar do 

desenvolvimento. 

O Desenvolvimento é ele mesmo um processo social global do Estado, onde todas as 

estruturas passam por contínuas e profundas transformações. Nesta esfera, o nexo entre segurança e 

desenvolvimento é que a segurança se propõe eliminar as vulnerabilidades económicas, politicas, 

militares, psicossociais e cientificas e tecnológicas contando assim com o apoio do desenvolvimento 

que tenta por sua vez, fortalecer as expressões sectoriais destas vertentes. Assim, grosso modo, o 

desenvolvimento nacional é um processo de fortalecimento e aperfeiçoamento do poder nacional, 

fundamentalmente dos seus fundamentos (homem, terra e instituições). Nesta escala, o impulso 

                                                 
36 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. «Direito Constitucional e Teoria da Constituição». 6 Ed., Coimbra/Portugal: 
Livraria Almedina, 2002. 
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geopolítico das valências internas pode ser um ativo chave e uma força profunda, como considera 

General Freire Nogueira, na contribuição para o desenvolvimento através do potencial estratégico- 

que é o conjunto das forças de qualquer natureza morais ou materiais, tangíveis ou intangíveis que 

um Estado pode utilizar para apoiar a sua estratégia tais como: A geografia física, a posição, o clima 

e recursos naturais, cultura e personalidade, raça, etnia e nação, geografia política e formas de 

Governo, fator social etc.37. 

Todavia, com todos os atributos, privilégios, direitos, forças inerentes à soberania, 

independência, Habermas considera que estamos perante a crise do Estado nação e consequente crise 

da soberania do Estado38, assim, muitos países, principalmente africanos, ainda abençoados pela 

natureza através de disposição de grandes recursos naturais acabam por transformar esses activos em 

obstáculos e fonte de crises e conflitos permanentes, golpes de estados, subdesenvolvimento, 

pobreza, exclusão social, e provocando assim uma insegurança humana. Foi grosso modo uma das 

grandes razões e causas que provocou a delinquência ou fracasso do Estado e o incumprimento dos 

seus propósitos constitucionais e inexequibilidade do contracto social, ou ainda pior, tornar a 

população refém da sua desgovernação e violência politica, e assim, o Estado passa a ser 

paradoxalmente a própria ameaça contra a sua própria população. 

 

1.2  Estado Falhado - Fragilidade e Resiliência 

O conceito de Estado falhado é uma temática muito controversa em relações internacionais, 

onde os atores não partilham a mesma visão, as suas causas e os seus elementos constitutivos. Em 

boa verdade, o termo em si é muito mais tradicional, sobretudo, depois do fim da guerra fria e a 

aparição em força da nova ordem internacional, e com a afirmação em força da noção de Estado. 

 Não obstante, a concordância está longe de ser alcançada entre a comunidade científica entre 

si e a comunidade politica no seu universo, isto é, de um lado. Mas também, entre a primeira e a 

segunda de outro lado. Nesta perspetiva, existe uma patente multifacetada ambiguidade conceptual 

com termos intermutáveis como: Estados colapsados, falhados, frágeis, em situação de fragilidade, 

em crise, em risco, párias, quase-Estados, ineficientes, maus performers, em contextos difíceis, elos 

fracos, quási-Estados.      

                                                 
37 NOGUEIRA, José Manuel Freire, «O Método Geopolítico Alargado: Persistências e Contingências em Portugal e no 
Mundo». Lisboa, IESM, 2011, ISBN 978-972-95256-4-3. 
38 HABERMAS Jürgen, «Après l’Etat-nation. Une nouvelle constellation politique». Paris, Fayard, 2000, P.149. 
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 O conceito de “Estado frágil” (que é a nossa designação de eleição)39, abrange uma 

pluralidade de situações, muito diversas cobrindo diversos aspetos: desde países que possuem índices 

de desenvolvimento baixos e estruturas estatais fracas (como a Nigéria ou RGB), países que estão 

numa situação de conflito (Sudão ou República Democrática do Congo, ou ainda o Mali) ou de pós-

conflito (Serra Leoa, Libéria), países que têm uma identidade nacional forte e capacidade de projeção 

regional, mas são ainda incapazes de satisfazer as necessidades básicas das populações (como 

Angola), países que se negam a cumprir os compromissos de segurança e desenvolvimento para com 

os seus povos (como o Zimbábue), até situações mais extremas em que se verifica um colapso das 

estruturas estatais (como a Somália). Isto significa que existe também um espectro alargado de 

variação, desde a fragilidade dos Estado até ao colapso ou falhanço do mesmo.  

 Dito isto, a definição é obviamente discordante a nível de teorias, atores e as suas análises. 

Assim, alguns autores o definem em contraponto com os Estados estáveis que são típicos da norma 

internacional; outros dão preeminência consensual a três elementos: a estabilidade politica, a 

segurança económica e a coesão social dentro do seu teatro de jurisdição. Ou seja, um estado é frágil 

quando não consegue garantir estes três fatores40. 

 Para colmatar este défice consensual acerca deste conceito, os investigadores conseguiram 

elaborar através de um consenso relativo, as ferramentas basilares de análises que reagrupam uma 

dupla axiologia metodológica: quantitativa e qualitativa das variáveis- que é a indexação dos Estados 

segundo os seus níveis e grau de fragilidade. Esta indexação criteriosa, segundo o critério trilógico de 

observação, análise e previsão, permite medir e avaliar o efeito de ação e inação dos Estados, assim 

como o grau de fragilidade e consequentemente fornece uma visão precisa, abrangente e sistémica da 

situação de fragilidade através dos indicadores que reuni diversos índices tais como: a renda por 

habitante ou o produto interior bruto PIB, as taxas de criminalidade ou de corrupção ou de corrupção, 

a taxa de alfabetização ou ainda a proporção das pessoas atingidas pelo VHI/SIDA sobre o total da 

população, etc.  

Na elaboração de índices, existe uma pluralidade de atores oriundos de diversos horizontes, 

com diferentes critérios e métodos e priorização de análise. Trata-se dos Estados, das organizações 

não-governamentais (ONG), das organizações intergovernamentais, da comunidade científica e do 

sector privado. Assim, os principais criadores dos índices dos Estados Frágeis são: Fund for Peace, a 

                                                 
39 Justifica-se pelo relativismo da questão, e sobretudo, para não ferir algumas sensibilidades nacionais, evitando assim, 
todos os constrangimentos de uma sociedade e de um Estado.  
40 Ibid. p.2. 
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Commission on Weak States and U.S. National Security, o Central Intelligence Agency’s Directorate 

of Intelligence, o United Kingdom’s Department for International Development, o U.S. Agency for 

International Development e o World Bank’s Fragile and Conflict-Affected Countries Group. Apesar 

das abordagens distintas, os focos de ação analítica dos atores na classificação dos indicadores 

centraliza-se em quatros áreas: a economia, o social, o político e o securitário. Assim, para a agência 

americana National Security Strategy, considerava em 2002, que os Estados Frágeis constituíam as 

reais e profundas ameaças à segurança internacional mais do que os Estados com ambições 

imperialistas41; na mesma linha de perigosidade, o antigo secretário da ONU- Kofi ANNAN, afirmou 

em 2005, que os estados falhados representavam uma ameaça óbvia a longo termo para as aspirações 

de segurança internacional42. Enfim, o instituto americano The Brookings, recomendava no seu 

relatório Index of state weakness in the developing world de 2008, entre grandes recomendações 

políticas aos EUA e a comunidade internacional no seu conjunto: o aumento célere dos esforços no 

intuito de lutar e erradicar a pobreza e de privilegiar a cooperação com as organizações 

internacionais e os países em questão43. 

Quanto as instituições económicas e financeiras interessadas na indexação dos Estados 

frágeis, a Agência Francesa para Desenvolvimento (AFP) e o Banco Mundial (BM), ligam a análise 

do Estado frágil em termos de fragilidade de desenvolvimento económico e fragilidade ambiental44. 

O BM por sua vez tem o seu próprio instrumento de indexação- o LICUS, ou Low Income Countries 

Under Stress-que identifica uma vintena de Estados com rendas baixas e vítimas de tensão extremas. 

Assim para o BM, os Estados falhados são como um subconjunto de categoria de LICUS - Low 

Income Countries Under Stress – um termo que se aplica a 25 países no mundo, com falhas a nível 

da vida politica, a governação ou as instituições. Essas classificações articulam-se à volta de dois 

critérios: o rendimento por habitante e a o desempenho do país relativo ao indicador CPIA Country 

Policy and Institutional Assessment Indicators .  

O grupo CAD da OCDE considera o fenómeno de Estado falhado como uma categoria única 

na qual reagrupa os estados em parcerias difíceis e Estados frágeis. Assim, ele o define nestes 

                                                 
41 Foreign Polycy «Failed States Index 2007». N. 161. 2007, Washington. 
42 Foreign Policy, «Failed States Index». Nº 167,  2008, Washington. 
43Susan E. Rice and Stewart Patrick, 2008, « Index of state weakness in the developing world ». The Brookings 
Institution, disponivel em  
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2008/2/weak%20states%20index/02_weak_states_index.pdf 
acesso 28/04/2013. 
44 Agence française de développement, « Rapport annuel 2006 ». Groupe Agence Francaise du Developpemnt, 2006, 
p14. 
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termos: « comme des pays où font défaut la détermination politique et la capacité à mettre en place 

et en œuvre des politiques dirigées vers les pauvres 45».Este grupo prefere usar o termo « Estados 

frágeis » porque considera que um Estado continua sempre a existir de ponto de vista geográfico e 

económico. O PNUD considera-os como os Estados que se situem nos diferentes estados de transição 

de ordem para desordem, da estabilidade para os caos. Estes Estados são resultado dos falhanços e 

fragilidades efetuados em matéria do desenvolvimento e de governação, falharam por completo o 

cumprimento dos engajamentos internacionais de um Estado integrado no concerto internacional das 

nações contemporâneas46”. Esta definição um pouco incoerente reflete o conceito do PNUD, visto 

que ele é utilizado com precaução devido ao facto da sua natureza negativa para os Estados em 

questão e sobretudo tendo em conta que o objetivos do programa e de engajar e orientar as ações 

sobre as capacidades dos Estados membro. 

Assim, a resiliência é um termo impreciso e de variabilidade de interpretação é uma noção 

que se interliga com a vulnerabilidade. Neste sentido, a resiliência e a vulnerabilidade são conceitos 

adotados por diferentes disciplinas e áreas do conhecimento como a economia, a psicologia, a 

ecologia, a segurança. Assim, a resiliência significa voltar ao normal, em processos de gestão de 

mudanças. É um termo oriundo do latim que significa a capacidade de voltar ao seu estado normal, 

principalmente após alguma situação critica e fora do comum. The Resilience Alliance considera-a a 

“capacidade de um sistema de absorver uma perturbação, sofrer uma mudança e manter 

essencialmente a mesma função, estrutura, identidade e retroações.” Por sua vez, a vulnerabilidade é 

a “suscetibilidade de uma pessoa, grupo ou sistema aos efeitos dos choques. A vulnerabilidade é o 

resultado da dimensão e da frequência dos choques e pressões, da exposição aos choques e da 

capacidade de reação aos choques, ou seja, a resiliência”47. 

Segundo o coronel Coutinho Rodrigues, quando os Estados em situação de fragilidade 

procuram coexistir com sociedades resilientes, cria-se uma situação de instabilidade potencial com 

efeitos negativos do ponto de vista social. Em resultado, as insuficiências reveladas ao nível do 

Estado desgastam e enfraquecem a resiliência de base sistémica em que assenta a sociedade civil e a 

                                                 
45 CAD (Bureau du président) « Résumé du président : Forum à haut niveau sur l’efficacité au regard du développement 
dans les Etats fragiles », Londres 13-14 janvier 2005, Paris OCDE, 8p. 
46 United Nations Development Programme, Human Development Report Office, Background paper for HDR, 2004, p. 3 

«African Wars and Ethnic Conflicts – Rebuilding Failed States». Kwesi Kwaa Prah, 2004/10. in 
http://hdr.undp.org/docs/publications/background_papers/2004/HDR2004_Kwesi_Kwaa_Prah.pdf, Acesso 25/05/20133 
47COUTINHO RODRIGUES Carlos Manuel, «Contributo para uma Estratégia Abrangente de Gestão de Crises na 
Reconstrução do Estado e da Sociedade». IDN n.08, Dezembro de 2012 p. 28. 
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sua organização económica. As famílias, as comunidades e os organismos tradicionais da cultura e 

da sociedade com a sua resiliência ajudam a conferir proteção às populações compensando a situação 

de fragilidade do Estado de direito48. 

Em conclusão, o senso comum reconhece que o coração do problema está relacionado com o 

défice e vazio securitário das populações indefesos, nível fraco de democraticidade e são aliás umas 

das forças e razões que levaram a grande mudanças de paradigmas no sistema internacional para a 

afirmação da segurança humana e a responsabilidade de proteger a fim de criar bases sólidas de um 

desenvolvimento humano alicerçado na dualidade segurança -desenvolvimento. 

 

1.3 Segurança Humana- R2P -desenvolvimento humano segurança-desenvolvimento 

O Conceito de segurança Humana (SH) é baseado na premissa de que todo o ser humano 

possui o seu próprio potencial e deve ser respeitado independentemente de nacionalidade, raça, 

género e outras identidades. As ameaças à sobrevivência e ao desenvolvimento são obstáculos 

diretos que impedem as pessoas de atingir este potencial ou expressar as suas capacidades. Assim, 

para Joseph Nye “a Segurança é como o oxigénio: só damos pela sua falta quando se começa a 

perder e mal isso acontece não se consegue pensar em mais nada49”.  

 Para responder de forma efetiva a esses desafios, apresentados no mundo atual, Estados, 

instituições e a sociedade civil devem integrar esforços para construir e apoiar instituições que 

revertam este cenário, aumentando a potência e a capacidade das pessoas. Assim, surgiu o conceito 

de SH que, de maneira simplificada, significa: - proteger as pessoas desenvolvendo seus pontos 

fortes para que possam enfrentar as situações por si mesmas; criar sistemas políticos (sociais, 

ambientais, econômicos e culturais) que permitam que as pessoas vivam com dignidade e tenham 

seus direitos respeitados.  

  Este conceito foi construído pelo indiano Amartya Sen, representante da comissão da SH da 

ONU e prêmio Nobel em Economia, e introduzido por Sadako Ogata, presidente da comissão, por 

meio de Relatórios do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (PNUD) em 1994. Cumpre 

explicitar que não existe uma homogeneidade na definição do conceito de SH, e importa saber como 

é possível chegar a um consenso universalmente aceite pelos teóricos e práticos desta noção? 

                                                 
48 Ibid. P. 28. 
49 XAVIER Ana Isabel, «A Segurança Humana e o novo quadro de Segurança e Defesa Europeia: opções para 
Portugal e o papel dos Jovens». Observatório Segurança Humana, 2009 p.2 in 
http://www.segurancahumana.eu/data/res/6f/1434.pdf acesso 28/05/2013. 
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Aparentemente é difícil conciliar os vários ângulos de observações sobre a questão de SH, o 

que mostra a sua complicação extrema, todavia, existem duas linhas de pensamento e de orientação 

basilar da SH. Uma abordagem ampla com enfoque na “liberdade em relação à necessidade” 

(“freedom from want”), e uma “abordagem restrictiva”, centrada na “liberdade em relação ao medo” 

(“freedom from fear”)50. 

Estas duas liberdades foram pela primeira vez definidas como componentes da SH em 1994, 

no Relatório do PNUD, distinguindo entre esta última liberdade que significa «(…) proteger das 

súbitas e maléficas ruturas nos padrões do quotidiano quer seja nos lares, nos empregos ou nas 

comunidades» e a primeira liberdade que significa «(…) a segurança contra as ameaças da fome, da 

doença e da repressão» 51. 

Na narrativa do relatório do PNUD, é dada a primazia clara à abordagem ampla de liberdade 

em relação às necessidades com enfoque na SH como a garantia das necessidades básicas da 

população. Esta alcança-se através de uma boa governação, ao nível das políticas nacionais e 

internacionais, pela diplomacia, desenvolvimento e reforma das instituições globais e premeia ainda 

quatro grandes dimensões: a primeira, a centralidade da pessoa humana, em que o referente principal 

é todo o individuo que procura segurança no seu dia-a-dia; a segunda, o conceito universal e 

integrativo; as terceiras, o seu componente são interdependentes e indivisíveis52; a quarta alcança-se 

por uma ação cooperativa (não contra os outros, mas com os outros) e por uma prevenção atempada 

porque, «é menos dispendioso e mais humano enfrentar essas ameaças a nascente do que a jusante, 

antes cedo do que tarde53». Ou seja, resulta do relatório, um somatório de sete elementos distintivos 

de segurança: segurança económica, segurança alimentar, segurança no domínio de saúde, segurança 

do ambiente, segurança pessoal, segurança coletiva e segurança politica. A segurança humana 

relaciona diferentes tipos de liberdades: a liberdade de viver sem necessidades nem medo e a 

liberdade de agir em prol dos seus interesses pessoais. 

 É nesta imperiosa necessidade de agir em favor dos valores humanísticos universais que 

surge o conceito de proteger e resgatar a população do Estado através da responsabilidade de 

proteger (R2P) ou ainda direito ou dever de proteger. Em boa verdade, desde a década de 1990 que 

se iniciou a multiplicação de instrumentos jurídicos internacionais, consagrando a proteção das 

                                                 
50 PNUD, «Relatório do Desenvolvimento Humano». Queluz: Mensagem – serviço de recursos editoriais Lda., 2003, 
p.3 
51 Ibid. P. 5,  
52 XAVIER 2009 apud BAJPAI, 2000:10-126. 
53 Ibid.p.5. 
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populações como um direito humano e afirmando que a sua proteção incumbe não apenas aos 

Estados em questão, mas sim a toda a comunidade internacional no seu conjunto. Assim, o 

instrumento pioneiro na concretização deste princípio foi sem dúvida, o relatório de 2001, dito 

Evans-Sahnoun sobre a “responsabilidade de proteger”, apresentado pela Comissão Internacional de 

Intervenção e da Soberania dos Estados (CIISE). No mesma horizonte, estas responsabilidades foram 

invocadas no relatório do grupo de personalidades de alto nível relativo as ameaças, os desafios e a 

mudança, em dezembro 2004, ele confere a responsabilidade de proteger um carácter operatório, 

dando assim à ONU a possibilidade de recorrer à forca por razões humanitárias, apelando à 

responsabilidade do Estado em fazer cessar os genocídios e outros crimes considerados como os 

mais graves. A consagração chegou em setembro 2005, aquando da cimeira da ONU, afirmava-se 

com solenidade, a responsabilidade de cada Estado de proteger a sua população do genocídio, dos 

crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade, fazendo repousar a responsabilidade de proteger 

na ideia e princípio de soberania como responsabilidade”. Na mesma linha de pensamento, em 

Setembro 2009, o Secretário-geral da ONU apresentou na Assembleia Geral (AGNU) o relatório 

sobre a aplicação de responsabilidade de proteger, documento que supostamente deu uma dimensão 

operacional a responsabilidade de proteger54.  

O instrumento basilar da R2P mete o acento tónico em três pilares basilares: 

responsabilidades de proteção do Estado, assistência internacional e capacidade de reconstrução e 

resposta decisiva em tempo adequado55. 

O primeiro princípio-confere a priori a iniciativa ao Estado; o direito e/ou dever de Proteger à 

soberania estatal e de proteger seus cidadãos. Em contrapartida, quando estes Estados se mostram 

incapazes de garantir o bem-estar ou os direitos humanos de seus cidadãos ou deliberadamente os 

violasse, então, esta responsabilidade passaria para a comunidade internacional. Desta feita, a 

soberania significa proteção da causa justa (direitos humanos). E direitos humanos inalienáveis De 

acordo com Annan56. 

“Soberania do Estado, em seu sentido mais básico, está sendo redefinida... Estados são 

agora amplamente entendidos como instrumentos ao serviço de seus povos, e vice-versa Ao mesmo 

                                                 
54 Resolução nº A/63/677 de 12 janeiro 2009, United Nations Research Guides & Resources. 
55 A/63/677. «Implementing Responsibility to Protect». Assembleia Geral das Nações Unidas. 12 de Janeiro de 2009. 
56 CARNEIRO DE SOUZA Grazienne, «Responsabilidade de proteger e sua “responsabilidade de reagir”: nova 
modalidade de intervenção militar?». NItoroi 2012, p.60, Apud ANNAN, Kofi. «Two Concepts of Sovereignty». 
Economist. 18 de Setembro de 1999, in http://www.uff.br/ppgest/page29/files/graziene_souza.pdf acesso 30/05/2013. 
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tempo, a soberania individual - e refiro-me a liberdade fundamental de cada indivíduo, consagrados 

na Carta das Nações Unidas e os tratados internacionais subsequentes - foi reforçada por uma 

consciência renovada e pela divulgação dos direitos individuais. Quando lemos a Carta hoje, 

estamos mais do que nunca conscientes de que seu objetivo é proteger seres humanos individuais, 

não para proteger aqueles que abusam deles.” 

O segundo pilar, assenta na premissa da transferência de responsabilidade para a comunidade 

internacional, devido ao fracasso, falência ou má vontade estatal, a International Commission on 

intervention and State Sovereignty (ICISS) reconheceu três aspetos da responsabilidade: a 

responsabilidade de prevenir- assegurar que tensões domésticas sejam assistidas antes de 

escalarem57; a responsabilidade de reagir- garantir um compromisso de não-passividade da 

comunidade internacional e de reagir rápido”. 

O terceiro pilar e a responsabilidade de reconstruir-“vizando as situações que obrigam a 

necessidade de restabelecimento da dignidade humana” 58 e baseada segundo a ICISS em seis 

princípios da legitimidade “right authority (autoridade correta), just cause (causa justa), right 

intention (intenção correta), last resort (último recurso), proportional means (elemento da 

proporcionalidade), e reasonable prospects (perspectivas razoáveis)”59. 

A SH e o desenvolvimento humano são conceitos que se interrelacionam e se reforçam 

mutuamente, mas totalmente ambivalentes e também, convergentes com duplo objetivo: libertar os 

indivíduos do medo e das necessidades. Assim, a liberdade de ação pode ser prejudicada tanto pelo 

medo, como pela necessidade. Para os membros das sociedades pobres e mais vulneráveis, a  

pobreza e insegurança formam um círculo vicioso. Para sair deste círculo, são imprescindíveis 

medidas que promovam o desenvolvimento humano, em relação ao acesso a empregos estáveis, 

educação e serviços sociais. Mas também exige medidas para promover a SH, assegurando a 

protecção contra a criminalidade e a violência politica, o respeito pelos direitos humanos, incluindo 

os direitos políticos e equidade no acesso à justiça. A ausência de tais garantias de segurança humana 

constitui um grande obstáculo para o Desenvolvimento Humano. Nesta linha de raciocínio, quando a 

violência ou a ameaça de violência impedem progressos significativos na concretização dos objetivos 

                                                 
57 ibid, 2012 p.61 apud  ICISS. «The Responsibility to Protect. Report of the International Commission on Intervention 
and State Sovereignty». Ottawa: International Development Research Centre, 2001. p. 5, in 
http://www.uff.br/ppgest/page29/files/graziene_souza.pdf acesso 30/05/2013. 
58  Ibid. 2012 p. 64 apud ICISS. Op.cit. p.31. 
59  Ibid. pp. 29 e 32. 
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de desenvolvimento. É elementar para aumentar a segurança das pessoas, a promoção do 

desenvolvimento humano que pode igualmente fazer progredir a segurança humana. 

 

1.4 Planeamento Estratégico da Politica Comum de Segurança e Defesa (PCSD) da UE: Ação 

política e ação estratégica, política e Estratégia da UE-Africa 

 
 A estratégia é simultaneamente uma ciência e uma arte: ciência no conhecimento e arte na 

aplicação. Como refere o general Cabral Couto, a Estratégia, enquanto uma das ciências 

informadoras da política, “ estabelece conceitos de ação, concebe doutrinas de preparação e de 

conduta da ação, e indica a política os tipos de meios e processos mais adequados para se atingirem 

os objetivos fixados pela política e os recursos necessários para o efeito”. O reconhecimento da 

importância da Estratégia levou a que muitos autores a considerem como um ramo da ciência 

politica, o professor Adriano Moreira considera-a mesmo como uma ciência auxiliar do estudo das 

relações internacionais e da política internacional. Independentemente dos diferentes conceitos de 

estratégia que os diversos autores clássicos e contemporâneos têm formulado, é consensual que a sua 

finalidade é a consecução de objetivos políticos de uma determinada unidade politica, através do 

desenvolvimento e utilização das suas forças materiais e morais que a sua execução estende-se a 

todos sectores de unidade política; que o seu papel é permanente enquanto elemento informador da 

política. No fundo a estratégia é um instrumento fundamental ao serviço das inteligências e das 

vontades politicas60. Assim, a política estabelece "o que" deve ser feito e a estratégia, "como" deve 

ser feito. A primeira, por si só, configura mero exercício de retórica; a segunda, sem a orientação 

política, corre o risco de perder-se em ações divergentes ou mesmo conflituantes. Ademais, nas 

palavras do general Cabral Couto, a política comanda a estratégia, ou seja, a política é um fim, 

enquanto a estratégia como atividade, é um meio para atingir um fim61.  

A ação política da UE na cena internacional assenta nos princípios que presidiram à sua 

criação, desenvolvimento e alargamento, e que é seu objetivo promover em todo o mundo: 

democracia, Estado de direito, universalidade e indivisibilidade dos direitos do Homem e das 

liberdades fundamentais, respeito pela dignidade humana, princípios da igualdade e solidariedade e 

respeito pelos princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional. 
                                                 
60 Call for Papers - Nação e Defesa nº136 (dezembro de 2012) acesso 18/05/2013 in 
http://www.idn.gov.pt/index.php?mod=008&cod=09042013x2.  
61 COUTO Abel Cabral, «Reflexão Estratégica Internacional». in reflexao-estrategia.blogspot, arquivo2012, Online 
http://reflexao-estrategia.blogspot.pt/p/que-e-uma-situacao-estrategica.html, acesso 22/05/2013. 
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O objetivo político de segurança da UE inserida na PCSD política comum de segurança e 

defesa faz parte integrante da política externa e de segurança comum. Neste âmbito, a política 

comum de segurança e defesa garante à União uma capacidade operacional apoiada em meios civis e 

militares. A União pode empregá-los em missões no exterior a fim de assegurar a manutenção da 

paz, a prevenção de conflitos e o reforço da segurança internacional, de acordo com os princípios 

da Carta das Nações Unidas. A execução destas tarefas assenta nas capacidades fornecidas pelos 

Estados-Membros. 

Por sua vez, a estratégia de aplicação dos objetivos políticos com vista à execução da política 

comum de segurança e defesa, os Estados-Membros colocam à disposição da União capacidades 

civis e militares de modo a contribuir para os objetivos definidos pelo Conselho. Os Estados-

Membros que constituam entre si forças multinacionais podem também colocá-las à disposição da 

política comum de segurança e defesa. 

O Conselho europeu adotou em dezembro 2003 uma estratégia europeia de segurança 

intitulada “uma Europa num mundo melhor”. Ela visa determinar a posição estratégica da UE depois 

da dupla mudança de paradigma de 1989/1990 e o 11 de setembro 2001. Ela é por sua vez a base do 

diálogo estratégico com os principais parceiros, nomeadamente os Estados Unidos, e é a base de 

definição dos interesses comuns da União Europeia. 

A estratégia de segurança da UE identifica cinco grandes ameaças para a segurança europeia: 

o terrorismo internacional, a proliferação das armas de destruição em massa de tipo nuclear, química, 

biológica e radiológica, os conflitos regionais, a delinquência dos Estados e a criminalidade 

organizada. Nesta perspetiva, ela define três objetivos prioritários: primeiro, é imperioso abordar as 

novas ameaças de forma precoce e com o conjunto dos instrumentos a disposição da UE. A 

prioridade situa-se numa ação politico-estratégica, que visa lutar contra as causas dos conflitos no 

terreno; segundo, a estratégia de segurança desenha uma ambição de agir à escala mundial para a UE. 

Ela prioriza o objetivo de erigir, nas suas linhas fronteiriças orientais e mediterrâneas, um conjunto 

de Estados estáveis e governados com responsabilidade; terceiro, a UE defende o princípio de uma 

ordem mundial fundada no multilateralismo eficaz e no direito internacional. A estratégia visa uma 

política externa mais ativa da UE e a utilização específica de todos os instrumentos disponíveis na 

prevenção e gestão de conflitos, para a reconstrução pós-conflito. Estes instrumentos englobam as 

ferramentas políticas, diplomática e comercial e no seu domínio do desenvolvimento assim como as 

ferramentas de gestão civil e militar de crises e o mecanismo da RSS. A este nível podemos destacar 
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dois níveis de atuação: o primeiro, ligado à estrutura da UE que implica a coerência das políticas, 

coordenação dos Estados membros, eficácia da ajuda, e parcerias; o segundo, maior entendimento e 

compreehensive approach do fenómeno fragilidade estatal.  

A estratégia conjunta EU-UA reflecte, simultaneamente, uma continuidade e uma ruptura 

com o passado. Reafirma os princípios da cooperação entre os dois continentes, tais como a 

apropriação e responsabilidade mútua, respeito pelos direitos humanos, princípios democráticos e 

Estado de direito, bem como a necessidade de uma parceria centrada nas pessoas, envolvendo os 

atores da sociedade civil (à semelhança do que acontece no Acordo de Cotonou entre a UE e os 

Estados Africa, Caribe e Pacifico (ACP). Várias parcerias temáticas da Estratégia Conjunta são 

relativas a temas/áreas presentes na agenda UE-África há já algum tempo (p.ex. a paz e segurança, a 

governação, o desenvolvimento económico, os ODM. A Estratégia conjunta visa “ultrapassar a 

tradicional relação doador-recetor” e alterar o relacionamento UE-África62. Esta agenda de reforma 

resume-se em quatro grandes elementos: primeiro, “Reforçar e dignificar a parceria política África-

UE a fim de dar resposta a questões de interesse comum; o segundo, “o reforço do diálogo político, a 

fim de construir uma parceria sólida e sustentável de continente a continente, com a UA e a UE no 

seu centro. Assim, a UE compromete-se a “assistir a UA no seu atual processo de transformação 

institucional63”; terceiro, “Fortalecer a integração regional e continental na África ”-através da 

consolidação do princípio da “unidade de África” e do apoio da EU nos processos de integração 

regional através das Convenções de Lomé e do Acordo de Cotonou64; e quarto, “Fornecer um 

enquadramento global de longo prazo para as relações África-UE” implica a obrigação de “aumentar 

a coerência e eficácia dos acordos, políticas e instrumentos existentes”, como o Acordo de Cotonou e 

a Política Europeia de Vizinhança. 

Neste sentido, as partes comprometem-se a “trabalhar em conjunto para adaptar gradualmente 

as políticas e os quadros jurídicos e financeiros relevantes às necessidades e objetivos da parceria. 

 

                                                 
62BOSSUYT Jean e SHERRIFF Andrew, «Qual o futuro da Estratégia Conjunta África-UE? Perspectivas sobre a 
revitalização de um enquadramento inovador Documento de Orientação». European Centre for Development Policy 
Management ecdpm, Março de 2010 p. 3,4. 
63 Ibid. p.5. 
64 LADEIRO MONTEIRO Ramiro «A Africa na política de cooperação europeia, o novo acordo de parceria assinado 
em Cotenou». Benim, 2 edição, ISCSP-UTL2001, p.140. 
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1.5. Reforma de setor de Segurança: DDR Reconstrução pós-conflito 

A emergência do conceito da RSS inscreve-se na evolução dos debates sobre as questões de 

segurança e desenvolvimento levados a cabo pelos doadores internacionais desde o fim da guerra 

fria65. A formulação do conceito «security first » em 1997 pelo  CAD, da OCDE constitui um 

momento importante66. Ela afirmou pela primeira vez a interdependência entre segurança e 

desenvolvimento e sublinha também o papel da cooperação no desenvolvimento na prevenção dos 

conflitos e a construção da paz com o objetivo de instaurar uma instabilidade estrutural. 

A definição do conceito da RSS adotado no seio do CAD da OCDE é de índole integral e 

abrangente, e engloba as forças armadas, a polícia, o gendarme, os órgãos de informação ou 

inteligência e outros institutos semelhantes, as instituições judiciais e prisionais assim como as 

instâncias civis eleitas e devidamente designadas, às quais incumbe assegurar o controlo e a 

supervisão (parlamento, executivo, ministério da defesa etc..)67   

Para o CAD da OCDE, no âmbito da RSS os Estados estão confrontados com três grandes 

desafios : « - définir un cadre institutionnel clair pour assurer la sécurité, qui permet d’intégrer la 

politique de sécurité et celle du développement, et fasse appel à tous les acteurs concernés tout en 

étant centré sur les groupes vulnérables tels que les femmes, les enfants et les minorités ; renforcer 

la gestion et la supervision des institutions chargées de la sécurité ; et constituer des forces de 

sécurité compétentes et professionnalisées qui soient responsables devant les instances civiles et 

ouvertes au dialogue avec les organisations de la société civile68. Neste âmbito, para o CAD, os 

objetivos da implementação da RSS devem: responder as necessidades do Estado como da 

populações ; estabelecer uma governação democrática e transparente do sector de segurança no 

respeito dos direitos de homem e do estado de direito; melhorar as capacidades das instituições de 

segurança e de justiça e a qualidade dos serviços que elas fornecem graças ao reforço do 

profissionalismo, da competência e da ética; melhorar as capacidades de controlo dos órgãos de 

supervisão como os parlamentos, os media e a sociedade civil. Ela é guiada pelo princípio de base 

                                                 
65Cf ADAM Bernard, « Pas de développement sans sécurité, ni de sécurité sans développement ». Les Nouvelles du 
GRIP, n°1, 2008, pp.1-3 ; et « La sécurité humaine maintenant », Rapport de la Commission sur la sécurité humaine 
Paris : Presses de Sciences Po, 2003. Apud SEBAHARA Pamphile, «Les enjeux de la réforme du secteur de sécurité 
(RSS) en Afrique». Note d’Analyse du GRIP, décembre 2008, Bruxelles., p.2 
66  OCDE, « Lignes directrices du CAD sur les conflits, la paix et la coopération au développement ». Paris, 1997. P.41. 
67, OCDE «Reforme des systemes de sécurité et gouvernance- principes et bonnes pratiques». Synthèses, paris, mai 
2004, p.1. 
68   SEBAHARA Pamphile, op.cit, p.3. 
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que orientam as intervenções: favorecer a apropriação local e o respeito das normas democráticas e 

dos direitos humanos; uma melhor integração das políticas de desenvolvimento e de segurança e 

reforço da participação dos civis e os seus mecanismos de controlo; promover as estratégias 

plurissectoriais baseadas na evolução das necessidades da população e do Estado em matéria de 

segurança; promover a transparência e a obrigação de responsabilizar69. 

Na perspetiva da ONU, e em particular do Conselho de Segurança das Nações Unidas 

(CSNU), «la réforme du secteur de sécurité est un élément essentiel de toute entreprise de 

stabilisation et de reconstruction au lendemain des conflits et la mise en place d’institutions de 

sécurité professionnelles, efficaces et responsables est un facteur indispensable pour jeter les bases 

de la paix et du développement 70». Desta forma, a RSS engloba genericamente, as estruturas, as 

instituições e o pessoal encarregue de gestão, de prestação e da supervisão dos serviços de segurança 

do país em questão. Ademais, inclui-se neste sector, a defesa, a polícia, a administração prisional, os 

serviços de informação, os organismos ligados ao controlo de fronteiras, as alfândegas, a proteção 

civil, os serviços judiciários, bem como os atores que supervisionam a elaboração e aplicação das 

medidas de segurança, como os ministérios, os órgãos legislativos, e certos grupos da sociedade 

civil, mas também, as autoridades costumeiras ou informais e os serviços de seguranças privadas71.  

A RSS é nesta esfera de reflexão, um processo de análise, de exame e de aplicação, de 

monitorização e avaliação levado a cabo pelas autoridades nacionais com a finalidade de instaurar 

um sistema de segurança eficaz e responsável para o Estado e os seus cidadãos, sem discriminação, e 

no pleno respeito dos direitos de homem e do Estado de direito.  

No quadro ainda da ONU, o processo de reconstrução passa pelo peacebuilding componentes 

de manutenção, de restabelecimento, de imposição e de consolidação da paz, e com uma agenda a 

médio e longo prazo com vista a reconstruir, democratizar e desenvolver os Estados devastados por 

guerras civis e conflitos étnicos de dimensões variáveis. Nesta esfera, o peacebuilding, “involves a 

range of measures targeted to reduce the risk of lapsing or relapsing into conflict by strengthening 

national capacities at all levels for conflict management, and to lay the foundations for sustainable 

peace and development72.” Por sua vez, a OCDE considera “Statebuilding as an endogenous process 

to enhance capacity, institutions and legitimacy of the state driven by state-society relations. Positive 

                                                 
69 OCDE, «Prévenir les conflits violents : quels moyens d’actions ? ». Lignes directrices du CAD, OCDE, 2001, p.42. 
70 Memo. ONU, « Déclaration du Président du Conseil de sécurité ». S/PRST/2008/14, 12 mai 2008, p.1. 
71 Ibidem.  
72Source: Conceptual basis for peacebuilding for the UN system adopted by the Secretary-General’s Policy Committee in 
May 2007. P. 7. 
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state-building processes involve reciprocal relations between a state that delivers services for its 

people and social and political groups who constructively engage with their state73.” 

Outro aspeto por excelência no componente da RSS é o DDR, que visa garantir o controlo 

dos efetivos excedentários e, assim, obter os desejáveis equilíbrios sociais. Neste âmbito, para o 

Tenente-coronel José António Figueiredo Feliciano, é fundamental perspetivar todo o conjunto do 

sistema legal, definindo as missões, competências e articulação de todos os organismos que, no 

futuro, mais diretamente exercerão responsabilidades nos sectores da segurança e defesa, de modo a 

definir um plano que responda às questões da organização, dimensão e efetivos das Forças Armadas 

e Forças de Segurança. Em economias débeis e, como tal com poucas oportunidades, o fracasso da 

DDR tem, por norma, impactos diretos na criminalidade, fazendo emergir todo um quadro de crime 

casuístico ou até organizado. A reintegração dos ex-combatentes na sociedade é segundo o tenente-

coronel, provavelmente, a componente mais difícil, na perspetiva da tríade DDR, pois é aquela que 

vai exigir um complexo sistema de processos de formação e requalificação para capacitação de novas 

valências. A integração em organismos de segurança e defesa, uma nova profissão, um novo 

emprego e uma adequada reintegração social e económica, talvez sejam os melhores instrumentos do 

êxito da DDR. Neste quadro de transformação, é imperativo assegurar um nível de vida condigno a 

todos os desmobilizados, tratar com sensibilidade e dar um enquadramento social adequado, “os 

dossiês sensíveis” como as “crianças soldados”, os órfãos, as mulheres, os portadores de deficiências 

resultantes da guerra, enfim, e importantes que sejam desenvolvidas as dimensões da família, da 

educação e da formação profissional. Só assim será possível construir um quadro de referência em 

que a dimensão individual se possa intersetar num quadro de integração social justo, equilibrado e 

adaptado aos sempre críticos processos DDR74.  

O sucesso da RSS está assente nos seguintes princípios orientadores, ligados a múltiplas 

abordagens e várias vertentes: A primeira vertente, considerada basilar é a securitária, que é a criação 

de um ambiente geral de segurança-uma etapa nuclear no quadro global das intervenções de 

reconstrução pós-conflito; a segunda vertente, político-institucional, é uma tarefa ligada à 

legitimação do poder que deverá percorrer o caminho da estabilização política através da realização 

de eleições para a escolha das lideranças políticas, a vertente histórico-socio-cultural,-ligado a língua, 

                                                 
73 OECD, «Statebuilding in Situations of Fragility». Initial Findings, August 2008, p.53. 
74 FIGUEIREDO Feliciano José António, «Reforma do Sector de segurança da conceção a realidade». Proelium, 
Revista academia militar, lisboa N.º 63 — JULHO-SETEMBRO DE 1992, p. 9 
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a história, a cultura e as condições socioeconómicas em gerais, são igualmente elemento fun-

damentais a ter no planeamento da intervenção; a terceira é a vertente socioeconómica que visa a 

edificação da sociedade civil, de um lado através da reconstrução das infraestruturas básicas 

devastadas pela guerra como o aparelho de saúde pública, educacional e de infraestruturas de 

mobilidade e de outro lado, a recuperação dos impactos negativos que os conflitos produziram no 

tecido económico-social; a quinta vertente é psicossocial, que incida genericamente em dois 

patamares distintos: a recuperação do indivíduo, o que normalmente envolve a superação dos 

traumas provocados pelo conflito, e outro mais abrangente, que passa pela reconstrução do próprio 

tecido social; a sexta vertente é a da justiça, sendo assim, é fundamental organizar toda uma 

instituição de justiça compaginável com a organização de um Estado de direito, assente em padrões 

de governação desejavelmente democráticos. A justiça deve ter uma constante preocupação de 

apaziguamento e diálogo, tentando encontrar a verdade de modo a avaliar o alcance e a natureza das 

ações que possam ecoar na nova realidade. Deverão ser elaborados programas de reconciliação no 

seio das comunidades ainda divididas, prevendo o adequado reconhecimento das injustiças, 

procurando não reacender processos de conflitualidade ainda latentes. 

Assim para uma eficaz aplicação da RSS, é fundamental se interrogar retoricamente sobre 

várias questões internas e externas, através das quais permitirá: conhecer as bases e raízes 

embrionário do problema, avaliar as necessidades do País, procurar conhecer a cultura, o pluralismo 

jurídico do País, saber avaliar as novas necessidades de segurança do país, e saber quais são as 

origens embrionárias do colapso do sistema de segurança, compreender qual é a natureza e a 

extensão dos litígios entre os indivíduos e, dai, saber que tipo e forma de reconciliação nacional deve 

ser acautelado, saber que meios financeiros, humanos, técnicos e conceptuais dispõe objetivamente o 

Estado para apoiar a realização da reforma, saber ab initio, que meios os parceiros internacionais 

estão dispostos a gastar, em termos de financiamento, apoio humano e durabilidade da missão, 

perspetivar e conhecer à partida os grandes obstáculos que podem inviabilizar o sucesso da reforma e 

preparar as medidas necessárias, identificar entre os parceiros o "líder", responsável pela 

coordenação da reforma, saber em que linha de prioridade se inscreve a RSS em relação as outras 

ações de reconstrução, saber como funcionará a articulação entre a RSS e o DDR, saber se não existe 

visões contraditórias e concorrenciais entre os parceiros. Respondendo assim a estas questões de 

retóricas estaremos perto de tentar de responder a nossa questão de como compaginar o desafio da 

segurança na RGB com a necessidade de aplicação eficaz da RSS. 
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Cap.2. Quadro Diacrónico e estrutural do deep cause e opções politicas-estratégicas falhadas 

 
2.1. Colonização 1588-1974 

Portugal foi a última nação colonial a reconhecer a independência das suas colônias em 

África. O processo de emancipação política dos territórios portugueses, além de ter ocorrido bem 

mais tarde do que nos países africanos colonizados por Ingleses e Franceses, envolveu luta armada 

para serem reconhecidos como países independentes e autônomos no plano político. Dos cincos 

países africanos dominados por Portugal, RGB, Angola, Moçambique, Cabo Verde e São Tomé 

Príncipe, em três houve luta armada: Moçambique, RGB e Angola, e as independências só foram 

possíveis após anos de luta armada e foi graças ao impulso da queda do regime fascista e ditatorial. A 

colonização portuguesa à semelhança dos seus congéneres era predominantemente de exploração e 

não de povoamento. Assim, as necessidades e nível de desenvolvimento destas potências 

colonizadoras determinaram uma reorganização da geografia política africana, voltada para o 

mercado metropolitano, unindo, separando áreas e economias, sociedades e povos. 

O colonialismo português, apesar de variadíssimos e incalculáveis legados históricos 

positivos deixado na RGB, como a língua, e influências em todos os sectores, deixou marcas 

profundas pela grande falha politica-estratégica na RGB. Assim o reflexo dessas políticas contribui 

em larga escala pelo “estado doente” da segurança em diversos vertentes herdada pós colonização: ao 

contrário de Cabo-Verde, a RGB sempre forneceu a resistência contra a política e jugo colonial, 

como consequência submeteu a maioria a condição do indigenato e privilegiava os cabo-verdianos 

para a escolarização e administração interna na própria Guiné. Tratamento preferencial e 

diferenciado como veremos, produzira alguns dos grandes contrastes no seio do Partido Africano da 

Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC). Ademais, durante as campanhas de pacificação, o 

tratamento dado aos africanos foi norteado pela falta de respeito, brutalidade e a completa desatenção 

aos direitos humanos básicos. O regulamento de trabalho dos “indígenas” era severo e cruel, estando-

se disposto a todo custo a “castigar o gentio rebelde”; também a cobrança de tributos e impostos era 

exorbitante e arbitrária, os africanos sendo, sistematicamente, cada vez mais excluídos de suas 

prerrogativas políticas, sociais e econômicas, e tudo isso em nome da “missão civilizadora75”. Por 

isso, desde o início da expansão colonial que tinha como objetivo propagar a civilização e 

desenvolver os mercados portugueses através da política de exploração das matérias-primas e tráfego 

                                                 
75 LOPES, Carlos, «A transição histórica na Guiné-Bissau: do movimento de libertação nacional ao Estado». Bissau: 
INEP. 1987Apud Augel, 2007, p.57.  
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de escravos, os portugueses sempre enfrentaram resistências africanas em várias frentes. Os nativos 

dos diferentes grupos étnicos denominados, principalmente, os Papéis e os Bijagós nunca se 

conformaram com a imposição da política opressiva e autoritária portuguesa, baseada na exploração 

do homem, violência, tortura, e discriminação social76. 

No que tange as políticas estratégicas falhadas no plano social, o exemplo da opressão social 

perpetrada durante a colonização é prova óbvia desta política. Assim, em 1953 a administração 

portuguesa promoveu um massacre no Porto de Bissau contra os trabalhadores, que exigiam no uso 

do seu direito de greve, melhores condições de trabalho. Este facto resultou, em mortos, feridos e 

detenções arbitrárias injustificados que não permite falar da existência de dois requisitos essenciais 

do componente da segurança humana na altura a saber liberdade em relação as necessidades 

(“freedom from want”), e ” liberdades em relação ao medo (“freedom from fear”). Este clima de 

medo e perseguições feitas pela Policia Internacional pela Defesa do Estado (PIDE) produziu marcas 

profundas na sociedade guineense e consequências nas perdas de vidas de vários indivíduos. De igual 

modo, o balanço das políticas e estratégias políticas de saúde foram completamente falhadas por 

défices de postos e centro hospitalar quantitativo e qualitativos capazes de cobrir as necessidades de 

saúde básicas das populações a fim de assegurar uma cobertura abrangente as populações. Assim, 

houve um estado social de fome, doenças e insuficiência alimentar. 

Na perspetiva de Mendy no social, o sistema do ensino colonial - como normalmente 

acontece nos países colonizados - limitava-se apenas a atos de leitura e não facilitava o 

desenvolvimento da consciência critica que permitiria aos indivíduos perceberem as contradições 

sociais, políticas e econômicas da sociedade. “Eram escolas para ensinar os indígenas a escrever e a 

ler, mas não para se tornarem “doutores”)77“. Desta feita, este estado de insegurança e vazio de 

segurança educativa herdado vai incidir claramente nos desafios de governação, e uma grande 

desvantagem competitiva para a Guiné-Bissau em relação aos demais Estados em particular o Cabo-

Verde e sobretudo atrasou o nível do país em não permitir e desenvolver as competências necessárias 

à sociedade do conhecimento. Assim o conhecimento que tem um valor estratégico, vai ser um vazio 

e défice para o desafio de transição pós a luta armada e descolonização. 

                                                 
76 CORDEIRO,DIAS, RODRIGUES E LAET, «Resistências africanas ao domínio colonial português: um olhar sobre 
colonialismo e nacionalismo na Guiné Portuguesa». 1994, p.16., in http://didinho.org/estudosepesquisas.html, acesso 
24/06/2013 
77 MENDY Peter, «Educação e sociedade na África pós-colonial». In: Revista de Estudos Guineenses, n° 12 Soronda. 
Guiné-Bissau. Bissau: INEP, 1991.1993, p.06 e P, 17, online acesso 13/072013 
http://didinho.org/SOCIEDADECIVILEDEIZACAONAGUINEBISSAU19942006.pdf. 
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 Do ponto de vista económico, a opção politica e estratégica da colonização falhou em 

matéria económica, a economia colonial é controlada pela metrópole. Trata-se de uma economia 

voltada para a produção de matérias-primas agrícolas e minerais destinadas a exportação para a 

metrópole. E especializada, na medida em que a produção agrícola se orienta para a monocultura. A 

introdução da economia colonial na África efetiva a destruturação dos modos de produção principal 

da terra. Tornou-se, então, forçoso obrigá-los a entrar de um modo generalizado na economia 

mundial. Por ser destrutiva, predatória de recursos humanos e naturais, não se preocupando com a 

renovação dos fatores de produção e bom estado da mão-de-obra africana, a economia colonial, é 

pressionada por atos políticos de resistência e luta dos colonizados. Assim esta política falhada não 

privilegiava a reconstrução da economia local mas privilegiava a economia da metrópole. E este 

legado pesado deixou marcas profundas e um grande défice no sector de atividade primária 

secundária e terciária, e um défice de fatores de produção, inflação, fraca taxa de câmbio e um estado 

deficitário da microeconomia e macroeconomia. 

 

2.2. Luta armada e descolonização  

A luta armada e o processo de descolonização foram conduzidos pelo PAIGC e liderado por 

Amílcar Cabral. O PAIGC foi criado em 1956, por nacionalistas guineenses e cabo-verdianos que 

objetivavam a luta pela libertação dos dois povos do colonialismo português. O estatuto do partido 

propunha no seu ponto 4 como objetivos: primeiro, a conquista imediata da independência da Guiné 

e Cabo Verde; segundo, a democratização e a emancipação das populações guineenses e cabo-

verdianos; terceiro, a realização de um rápido progresso económico e de uma verdadeira promoção 

social dos povos da Guiné e de Cabo Verde. 

Quanto ao princípio da unidade Guiné e Cabo verde, Cabral afirma que: ”a razão 

fundamental da luta pela unidade da Guiné e Cabo Verde é a própria natureza da Guiné e Cabo 

Verde” e acrescenta ainda que “por natureza, por história, por geografia por tendência económica, 

por tudo, até por sangue, a Guiné e Cabo Verde são um só e indivisível78”. 

Inicialmente o movimento independentista, privilegiou uma independência negociada, mas o 

poder da metrópole sempre recusou preferindo reprimir qualquer tentativa do movimento 

independentista por via negocial. Depois de várias tentativas falhadas e com a brutalidade da 

repressão do "Massacre de Pindjiguiti" perpetuada pelo PIDE, em Agosto de 1959, devido a greves 

                                                 
78 AMILCAR Cabral, PAIGC, «Unidade e Luta». Lisboa: Nova Aurora 1974, p.91.  
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dos trabalhadores que reclamavam um aumento do salário, levado a cabo pela polícia colonial, o 

PAIGC começou a equacionar a via da guerra armada, que vinha a iniciar em 1963, com o ataque ao 

quartel de Tite, contando com o efeito da guerra fria para beneficiar do apoio da Ex União soviética 

assim como os países vizinhos de Senegal e Guiné-Conacri79. 

A nível interno as dificuldades eram maiores para mobilizar e convencer o propósito da 

guerra subversiva perante a pluralidade do mosaico cultural e sobretudo, perante uma população 

guineense maioritariamente analfabeta: “ assim, Cabral começou por explicar que a luta era contra o 

colonialismo português e não contra o povo português: “O nosso povo está, portanto, a lutar contra 

a classe colonialista capitalista portuguesa e, lutando contra ela, está a lutar necessariamente 

contra o imperialismo, porque ela é um pedaço, embora pequenino e mesmo podre, do imperialismo. 

Assim, nós sabemos contra quem é que lutamos.”80 

Durante o longo período de guerra, Portugal contou com o grande estrategista António 

Sebastião Ribeiro de Spínola, que utilizou todos os meios a fim de garantir a vitória na luta colonial, 

como a diplomacia secreta (encontro secreto com Léopold Sédar Senghor presidente do Senegal), o 

recrutamento das guerrilhas no próprio seio das populações guineenses e incursões armadas em 

países vizinhos (ataque a Conacri, Operação Mar Verde). 

O PAIGC teve alta notoriedade e reconhecimento internacional81 como único e legal 

representante dos dois povos. A diplomacia de Cabral permitiu ganhar o apoio de países vizinhos, a 

OUA e EX URSS, Cabral até contou, em1970, com o apoio do Vaticano aquando da conferência de 

Roma de solidariedade para com os povos das colónias portuguesas. Segundo o que consta o 

Vaticano terá afirmado que “Estamos ao lado daqueles que sofrem, somos a favor da paz, da 

liberdade, e da independência nacional de todos, em particular os povos africanos”82 Essa posição 

do Vaticano demarcava claramente do colonialismo português e constituiu uma grande vitória no 

plano internacional do PAIGC. Na mesma orientação, a convite do PAIGC, uma missão especial da 

ONU, visitou as regiões libertadas de 1 a 8 de Abril de 1972.  

                                                 
79 PEREIRA & VITORIA «A luta pela descolonização e as experiências de alfabetização na Guiné-Bissau». 
AMILCAR Cabral e Paulo Freire: Est. Hist., Rio de Janeiro, vol. 25, nº 50, p. 291-311, julho-dezembro de 2012. P.6. 
80 AMILCAR, op.cit.p.18. 
81 MONTEIRO FERNANDES DA CONCEICAO Anteiro, «Guiné-Bissau e Cabo Verde: da unidade a separação». 
porto 2007, p.30. 
82ROBINSON R. A. H.  «Contenporary Portugal, In, Historia de Moçambique». Malyn Newitt, Publicações Europa  
América, 1997 pág. 459 apud. ANTEIRO da Conceição Monteiro Fernandes, 2010, P.30. 
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Para além da vantagem diplomática do PAIGC, militarmente, várias regiões do país, 

encontravam sob o controlo do PAIGC, o que levou o PAIGC a decisão sublime de declarar 

unilateralmente a independência em 1973, na área libertada da Medina de Boé, logo reconhecida por 

mais de oitenta países e saudada pela ONU. Estas vitórias retumbantes sobre o colonialismo levaram 

à afirmação do PAIGC na cena política internacional83. 

  Spínola reconheceu na sua obra "Portugal e o Futuro", que  devia dar primazia a uma 

solução politica e não militar sublinhando que "estamos numa encruzilhada" do problema 

ultramarino; "a contestação generaliza-se a todos os sectores", até "à Igreja e à instituição militar"; 

"resta apenas uma via para a solução do conflito e essa é eminentemente política, a vitória 

exclusivamente militar é inviável"; "a solução implica a aceitação de princípios, o primeiro dos 

quais é o reconhecimento do direito dos povos à autodeterminação84". “Haveremos de continuar em 

Africa. Sim! Mas não pelas forças das armas, nem pela sujeição dos africanos, (…) ”85. 

Resulta do exposto, uma grande falha na política do governo central em pautar pela vias 

militares apesar de todos os esforços internacionais através da ONU que fazia e faz uma referência 

direta ao direito a autodeterminação nos artigos1º (2) e 55º, e indireta, nos artigos73ºe 76º.No artigo 

1º-nº2 é proposto aos membros da ONU “desenvolver relações amistosas entre as nações baseadas no 

respeito do princípio da igualdade de direitos à autodeterminação dos povos”; ainda a Resolução 

1514 – intitulada, Declaração sobre a concessão de independência aos países e povos coloniais86 que 

proclama a necessidade de pôr termo a quaisquer forma de colonialismo, exigindo o respeito pela 

unidade nacional e integridade territorial, pois considera que todos os povos coloniais tinham o 

direito à autodeterminação encarado como direito fundamental. No mesmo sentido, o parágrafo 2 da 

resolução específica que “todos os povos sujeitos à administração colonialista têm o direito de 

livremente escolher o seu estatuto político e alcançar um desenvolvimento económico e social”. A 

nível continental a OUA nascia com propósito de promover a unidade entre os Estados africanos”, 

                                                 
83 MONTEIRO FERNANDES DA CONCEICAO Anteiro, op.cit, p.31. 
84 Diário de noticiais “Artes” António de Spínola, o Livro “Portugal e o futuro”, in 
http://www.dn.pt/inicio/artes/interior.aspx?content_id=1539703&seccao=Livros, acesso em 05-25-2013. 
85 SPINOLA, António de, «Portugal e o Futuro», Lisboa, pág.105.  
86Résolution 1514, 14 de Dezembro de 1960. In: Gothier, L. E Troux, A., orgs. La Rencontre dês Hommes. Paris, H. 
Dessain, 1968, p. 258-9. Esta resolução foi aprovada em 14 de Dezembro de 1960 com 89 votos a favor, 0 contra e 9 
abstenções (Austrália, Bélgica, Espanha, Porto Rico, Republica Dominicana, Reino Unido, Africa do Sul e Estados 
Unidos da América). 
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“defender a soberania, integridade territorial e independência dos estados africano e erradicar todas 

as formas de colonialismo de África”.  

O grande erro e falha politico-estratégica feita pelos membros do PAIGC é de ter conspirado 

e colaborado com o PIDE para o assassinato do próprio ideólogo do projeto Amílcar Cabral em 

1973, perto do fim da longa luta, porque muitos dos autores concordam em que a morte de Cabral, 

significou o fim do projeto da unidade Guiné-Cabo-Verde, porque ele sabia lidar com as querelas 

internas do partido e já avisava que a luta que está feita não significa que seremos donos do poder, 

mas cada um seria apoiado na sua área logo após.  

As consequências de 11 anos de luta armada deixou marcas geracionais inesquecíveis, 

incalculáveis e inquantificáveis na sociedade guineense, e no próprio estado de segurança, 

influenciou o carácter nacional, sem falar em perdas humanas das duas partes e adiou a solução do 

problema porque da parte do colonizador terminava a guerra, mas por parte dos vencedores 

(independentistas) iniciava-se e continuava-se o conflito como adiante veremos através da luta pelo 

poder. Ademais, contribui para o agravamento da segurança politica, económica e social. 

A guerra permitiu ainda o nascer e o embrião do ódio, uma divisão entre os guineenses que 

lutavam do lado do PAIGC e do lado do colonizador cujas consequências foram desastrosas para 

estes últimos, assim, durante a luta armada o estado da segurança deteriorou-se bastante, houve 

violação massiva dos direitos humanos, uma limitação do já escasso acesso ao ensino, maior 

agravamento do acesso ao emprego mais destruição de postos sanitários. Ainda em termos 

económicos, a guerra agravou ainda mais a situação e estabilidade politica, destruiu a pobre 

economia nacional, destruiu o tecido social, agravou a segurança sanitária e ambiental e deixou um 

legado pesado para a transição após a aquisição da independência. 

 

2.3. A Aquisição da independência e A transição do poder 

Após a independência da RGB, em 1974, o primeiro governo do Primeiro-Ministro Francisco 

Mendes, ex-ministro do Conselho da Guerra, e do Presidente Luís Cabral (irmão de Amílcar Cabral), 

herdou um país devastado pela política do colonizador (exploração em massa dos recursos) e pela 

longa guerra de libertação.  

Para complicar ainda mais a tarefa, a constituição da I República continha apenas 4 capítulos, 

e claramente orientada pelo regime autoritário de índole monopartidário com hegemonia e primazia 

conferida ao PAIGC- como partido de Estado, espelhando nitidamente a conjuntura da guerra de 
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libertação nacional. O novo regime constitucional previa 5 princípios basilares do novo Estado: o 

princípio de anticolonialismo, Principio da unidade Guiné-Cabo-Verde, princípio da hegemonia do 

PAIGC e o princípio da democracia nacional revolucionaria. 

Desta forma, o primeiro princípio confere a I República uma soberania anticolonialista e anti-

imperialista e atribuindo constitucionalmente às Forças Armadas um papel de relevo na Estrutura, 

organização e funcionamento do Estado. Assim, o capitulo II do artigo 21 criminaliza toda 

colaboração com o inimigo (o colonizador), punível por lei como crime de traição à pátria. Este 

artigo conferiu carta-branca ao PAIGC de perseguir, torturar, expulsar e assassinar vários números de 

pessoa (com efeito retractivo). O segundo princípio resultava de uma unidade entre os guineenses e 

cabo-verdianos como resultado da luta conjunta em prol de objetivo comum; o terceiro princípio, da 

primazia e exclusividade ao regime monopartidário do PAIGC como a única e superior organização 

politica e a expressão suprema da vontade do povo. A este efeito, a constituição subordina 

completamente o Estado ao partido através dos artigos 4º ”Na RGB o poder é exercido pelas massas 

trabalhadoras ligadas estreitamente ao PAIGC, que é a força política dirigente da sociedade, e 

também, expressão suprema da vontade soberana do povo. Ele decide da orientação política do 

Estado e assegura a sua realização pelos meios correspondentes87.” Ademais, o capítulo III, artigo 

24º e 29 estabelece uma subordinação da Assembleia Nacional Popular (ANP) e os Conselhos 

Regionais ao partido. No mesmo sentido, o capítulo II do artigo 12 sublinha com forca que a 

participação na luta de libertação nacional e na defesa da sua soberania são a honra e o dever 

supremo do cidadão e reconhece implicitamente que os altos cargos tanto do partido como das 

instituições públicas devem ser ocupados pelos militantes do partido que participaram no processo de 

descolonização. Quinto, o conceito da democracia revolucionária, na explicação de Mendy88, tinha 

basicamente a ver com a responsabilidade política do PAIGC perante as populações rurais que, como 

foi mostrado, serviu de base para a luta de libertação. 

O desafio governativo de comandar a complexidade da máquina politica e governativa era 

pesado, devido à falta de experiência e sobretudo, a falta de recursos humanos qualificados. A 

ajuntar a este défice, vale sublinhar a forma como foi feita a transferência político-administrativa do 

poder. Isso porque, a independência foi assinada sem que as partes levassem em conta o défice da 

estrutura técnico-administrativa. Resultado de grande clima de ressentimento marcado pela longa 

                                                 
87 MONTEIRO FERNANDES DA CONCEICAO Antero, op.cit. P.55. 
88 MENDY, Peter. «Colonialismo português em África: A tradição de resistência na Guiné-Bissau entre 1879-1959». 
University of Birmingham: INEP, p.18, 1991.  
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luta armada de libertação nacional, sobretudo, da parte do PAIGC que por motivos da grande 

marginalização dos direitos sociais, políticos e económicos perpetuados pelo colonizador, preferiu a 

independência total, abdicando de qualquer contributo de Portugal na edificação do Estado novo. O 

que na nossa perspectiva representa um grande falhanço politico-estratégico da parte do PAIGC 

tendo em conta os fatores acima relatados que não permitem relevar e vencer os grandes desafios de 

governação que se impunha devidos às lacunas, vazios e défices humanos qualitativos. Outra grande 

falha político-estratégica do PAIGC é a medida constitucional que o partido decidiu de afastar ou 

colocar numa posição subalterna, com efeito imediato e retroactivo, todos os quadros técnicos e 

administrativos que serviram a administração colonial, alguns inclusive mesmo sendo neutros, foram 

condenados, torturados e assassinados, ou acusados de crimes de traição à pátria.  

Na esfera política89 e governativa fortemente influenciada pela perspectiva ideológica 

marxista, os primeiros sinais de desvio do procedimento em relação à “ideologia revolucionária” do 

partido foram vistas no início do mandato do primeiro presidente da RGB, Luiz Cabral. Entretanto, a 

sua gestão, como observa Augel, “foi marcada por instabilidade e uma série de assassinatos de 

líderes antes irmanados na luta”. A descoberta de duas valas comuns contendo cerca de 500 corpos 

um ano depois do golpe de Estado de 14 de novembro de 1980, serviu como testemunha da 

brutalidade e “política repressiva da unanimidade90”, que trouxeram a desilusão e, no contexto de 

uma crise econômica cada vez maior, a retirada da participação na política e na economia, 

particularmente nas atividades agrícolas91. 

No âmbito económico, o PAIGC enfrentou sérias dificuldades na aplicação do seu programa 

de governo, relativo ao desenvolvimento económico e melhorias das condições de vida dos cidadãos, 

mostrando-se incapaz para enfrentar o novo desafio. A produção de arroz, o principal produto de 

consumo no período, não atingiu a quantidade mínima para a população e passou a ser importado. O 

país produzia poucos géneros alimentícios e importava quase tudo para abastecer o mercado interno, 

já que não possuía grandes indústrias, tornando o caminho do desenvolvimento económico e da 

democracia revolucionária cada vez mais difícil92.  

                                                 
89 CORDEIRO Roberto Sousa «Dança de Cadeira: Golpes de Estado entre Autoritarismo e a Democracia guineense». 
P.4, 2006, Online in http://didinho.org/Dancadecadeira.pdf, acesso 12/07/2013. 
90 AUGEL Johannes 2007, p. 62 apud CORDEIRO p. 4, 2006. 
91 MENDY Peter 1996, P. 30 apud CORDEIRO 2006. 
92DUMAS TEIXEIRA Ricardino JACINTO, «Sociedade civil e democratização na Guine Bissau». 1994-2006. Recife 
2008, online, in http://didinho.org/SOCIEDADECIVILEDEIZACAONAGUINEBISSAU19942006.pdf, acesso, 
20/07/2013. 
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A política adotada pelo PAIGC, pautada na ideologia marxista-leninista e na economia 

centralizada, também repercutiu em outros sectores da sociedade. Desta feita, acelerou a degradação 

da vida da população, a miséria aumentou devido à falta de investimento na agricultura e na 

educação. De forma geral, pode-se dizer que a miséria cresceu significativamente durante o regime 

do PAIGC, ampliados clivagens étnicas e sociais e luta pelo poder entre diferentes líderes políticos 

oriundos de distintos grupos étnicos e regionais. 

No social, a política de totalização contribuiu para a degradação de vida das populações, a miséria 

generalizada devido a falta de investimento na agricultura e na educação, assim como as dificuldades 

para a aquisição de remédios, o abandono quase total do sector de educação pública, que se traduz 

nas graves e a péssimas qualidade do ensino, foram factos que acompanharam a desastrosa 

administração do PAIGC após a independência, criando o agravamento da miséria social, o aumento 

de clivagens sociais e lutas pelo poder dentro do partido, ingredientes que são desestabilizadores para 

o garantir da SH no seu vertente político, económico e sobretudo social. 

 

2.4. Problemas internos no PAIGC e a separação RGB-RCV 

A luta levada a cabo pelo PAIGC, na RGB em prol da independência da Guiné e Cabo Verde 

teve um princípio comum – a unidade entre os dois países – tendo por base o pensamento político de 

Amílcar Cabral, o ideólogo do projeto. No processo da construção da unidade Guiné-Cabo Verde o 

PAIGC, propunha duas etapas: a primeira tinha por objetivo, a conquista da independência nos dois 

países e a segunda a união orgânica dos mesmos. Para galvanizar as forças vivas contra o 

colonialismo, o PAIGC tornou-se o principal instrumento de luta, e adotou como divisa a “unidade e 

luta,” para a independência da Guiné e Cabo Verde. A unidade pretendida por Cabral tinha como 

pressupostos básicos, as ligações históricas e consanguíneas existentes entre os dois povos. Afirma 

Cabral que “por natureza, por geografia, por tendência económica, por tudo, até por sangue, a Guiné 

e Cabo Verde são um só”.93 É com base nesse sedimento histórico que Amílcar Cabral arquitetou 

todo o edifício político para a união orgânica entre a Guiné e Cabo Verde94. Assim, no memorando 

do PAIGC ao governo português, em Novembro de 1960, dizia-se que, após a constituição das 

câmaras de representantes na Guiné e em Cabo Verde, efetuar-se-ia uma reunião conjunta para 

estudar e decidir das possibilidades, bases e forma de realização, no quadro de unidade africana, da 

                                                 
93 CABRAL AMILCAR, «A arma da teoria, Unidade e Luta». Seara Nova 1978 p.128. 
94 Id., 1974, p. 126. 
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união orgânica dos povos da Guiné e de Cabo Verde. Neste sentido, no caso afirmativo, proceder-se-

ia à eleição, dentre os representantes de uma e de outra câmaras, dos deputados guineenses e cabo-

verdianos, que constituiriam uma assembleia de cúpula, que seria o órgão supremo do poder 

legislativo para a Guiné e Cabo Verde. Essa assembleia de cúpula é que na mesma hipótese de 

decisão favorável à união, transformar-se-ia, respetivamente, em Assembleia Nacional Guineense e 

Assembleia Nacional Cabo-Verdiana, as quais seriam os órgãos supremos do poder legislativo, na 

Guiné e em Cabo Verde. Cada uma dessas Assembleias Nacionais designaria um Governo, que seria 

o órgão supremo do poder executivo no respetivo país.  

Mas com o assassinato surpreendente e misterioso do ideólogo do projeto em 1973, começou 

a verificar um desvio das vias politico-estratégica desenhada pelo Cabral, pois, mesmo antes do seu 

assassinato que o PAIGC vinha sido alvo de lutas entre as alas guineenses e cabo-verdiana, mas que 

até la tinha sido gerido e conciliado pelo líder Cabral. O grande problema vinha da sobreposição dos 

cabo-verdianos sobre os guineenses justificados por razões de nível superior de escolaridade, 

enquanto de outro lado estavam os verdadeiros heróis na guerra de libertação nacional. 

Desta feita, conquistada a independência da Guiné reconhecida de jure em 1974 e Cabo 

Verde em 5 de julho 1975, o PAIGC fechou com êxito um ciclo político – a libertação completa dos 

territórios da Guiné e Cabo Verde do colonialismo português e tornou-se binacional com 

suprapoderes e supremacia sobre o Estado da Guiné e Cabo Verde. O PAIGC aprovou a constituição 

de 1973, que estabelecia: no seu artigo 24º como órgão supremo do Poder de Estado: a Assembleia 

Nacional Popular e os Conselhos Regionais, o conselho de Estado e o Conselho dos Comissários de 

Estado; e Cabo Verde dois importantes documentos: o Texto da Proclamação da República e a Lei da 

Organização Politica do Estado. Ambos os documentos faziam referência à construção da Unidade 

entre a Guiné e Cabo Verde, e foi criada a ANP, o conselho superior da luta e conselho da unidade. 

Com tudo isto existia uma aproximação da unidade orgânica e institucional e realizações de 

conferência intergovernamental, existia, uma única bandeira e um único hino nacional: “esta é a 

nossa pátria amada”. 

Todavia, a grande questão deparava com os moldes de exercício do poder com caracter 

binacional. Este vazio jurídico e político acumulava transtornos políticos, militares de carácter 

previsível que recusava a continuidade ideológica da unidade. A ajuntar a esta indefinição estavam 

ainda três dossiers quentes a saber: o debate sobre a revisão constitucional, a pressão de grupos 

nacionalistas guineenses ante a unidade Guine-cabo-verdiana e a promoção nas Forças Armadas.   
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As divergências acentuaram-se ainda mais com as razões jurídicas e constitucionais que foi 

delineado que propunha uma discrepância inaceitável nas duas constituições assim, enquanto na 

RGB a constituição guineense previa a “igualdade na unidade” no que tange o direito igual na 

acessibilidade dos guineenses e cabo-verdianos ao mais altos funções do Estado guineense”, assim, a 

constituição da RGB, dizia no seu artigo 20 “ O originário do Arquipélago de Cabo Verde goza dos 

mesmos direitos e está sujeito aos mesmos deveres que o cidadão do Estado da RGB, sendo 

considerado, para todos os efeitos legais, como tal.”; enquanto na constituição Cabo-verdiana, 

vigorava o princípio de “unidade na hegemonia”, ou seja, conferindo a exclusividade do direito de 

acesso ao mais altos cargos e funções do Estado unicamente aos cabo-verdianos, como se isso não 

bastasse, constitucionalizava-se a pena de morte no solo guineense enquanto em cabo-verde era 

proibido. Com aprovação desta constituição no dia 10 de novembro de 1980, que produzia uma 

notável desigualdade e injustiça, que motivou o golpe de estado de 1980. 

O reflexo desta crise ideológica antagónica e clivagens políticas conduziu e culminou assim a 

14 de Novembro de 1980 em Bissau, numa ação militar endógena ao próprio partido-Estado, auto 

intitulado Movimento reajustador, liderada por João Bernardo Vieira (Comissário Principal e 

Presidente do Conselho Nacional do PAIGC), que resultou em dois mortos95 e vários presos, 

destituiu o Governo Constitucional de Luís Cabral. Logo após a vitória do movimento militar foi 

formado um Conselho da Revolução96 para dirigir os destinos do Estado e da Nação97. Para além das 

discrepâncias constitucionais, Nino Vieira justificou o golpe pela necessidade de ajustar e promover 

a unidade, a igualdade, degradante situação económico-social do país, o desvio da linha ideológica 

do partido, na introdução do divisionismo no seio dos militantes, responsáveis e dirigentes; ainda 

acusou o regime deposto de ter cometido atrocidades de cerca de 500 pessoas, nas matas de 

Portagole, Cumere e mansaba98. 

Nas palavras do ex-combatente Maria Augusta, no campo politico, houve falha clamorosa do 

partido em não conseguir garantir um equilíbrio entre interesses guineenses e cabo-verdianos, na 

participação dos guineenses e cabo-verdianos no seio do governo na Guiné e Cabo Verde, o que 

mostra segundo ela, a clara e verdadeira falta de vontade da unidade, pois, para ela, da mesma forma 
                                                 
95 António Buscardini- Membro do Conselho Superior da Luta e Secretario Geral do Ministério do Interior) e Otto 
Schatcht (Membro do Comité Executivo da Luta e Secretario do Conselho Nacional da Guiné do P.A.I.G.C). 
96 Membros do Conselho da Revolução: Presidente, Comandante João Bernardo Vieira, Vice-Presidente, Victor Saúde 
Maria, Comandante Iafai Camará, Comandante Buota Nambatcha, Comandante João Silva, Samba Lamine Mané, 
Comandante Benghate Na Beate. 
97 MONTEIRO FERNANDES DA CONCEICAO Antero op.cit p.92. 
98 In, Nô PINTCHA, 29 de Novembro de 1980 apud. Rui Jorge da Conceição Gomes Semedo, 2009, p. 58. 
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que existia cabo-verdianos nos altos cargos administrativos, civis, políticos e militares na RGB, 

deveria existir guineenses em Cabo Verde a ocupar semelhantes cargos99. 

Para o veterano de Guerra colonial na Guiné-Bissau, Amadi Balde, sublinha que nas 

intenções do estratega Amílcar Cabral nunca tinha intenção de assumir o poder de imediato em 

nenhum dos dois países, mas pretendia colocar, Osvaldo Vieira na Guine e Aristides Maria Pereira 

em Cabo Verde. O que na nossa opinião podia permitir um equilíbrio nos dois estados e viabilização 

do deu projeto. Porque o real motivo para o golpe de estado que deu logo em 1980 foi justamente a 

negação da liderança parcial, desequilibrado e incoerente cabo-verdiana e grandes discrepâncias no 

modo de funcionamento do Estado supranacional100.  

Para Nóbrega as razões do movimento reajustador estão ligadas a uma situação económica 

calamitosa, descontentamento nas F.A.R.P, A repressão da repressão. Para o estudioso da crise 

política guineense como Fafali Koudawo, entre os fatores mais salientes do Movimento Reajustador 

de 14 de Novembro “ as contradições entre guineenses e cabo-verdianos em relação ao projecto de 

Estado binacional desejado pelo PAIGC, mas mal aceite e mesmo mal vivido pelas populações dos 

dois países destinados à união”101    

Esta opção política estratégica por via militar e anticonstitucional, foi um autêntico falhanço, 

por forca dos resultados do balanco negativos fornecidos, e o impacto e marcas deixada para a 

deterioração do estado de segurança do país, e ainda, tendo em conta as razões que justificou a sua 

execução. É bom tomar nota do nosso desacordo total das linhas e opções políticas e estratégicas que 

ate aqui foi patente na ala cabo-verdiana, mas todavia podia-se pautar por uma solução mas 

concordante por parte da ala que se pretende reajustador. 

Em termos genéricos, com a instalação do novo regime na II República, não houve grandes 

mudanças positivas, mas sim mudanças negativas de agravamento de números anteriores, ou seja 

“mudança em continuidade e agravamento dos problemas” seguindo a mesma linha política do seu 

predecessor, mantendo a pena de morte, distribuição irregular de patentes. Assim, no político, 

assistimos a uma política e estratégia errada e falhada de concentração e personificação do poder em 

torno de um homem, assistimos também a perseguição e eliminação física de adversários políticos e 

militares com alegadas invenções de tentativas de golpes de estado (com o célebre caso de 17 de 
                                                 
99 Entrevista concedida 05/02/2009 apud Rui Jorge da Conceição Gomes Semedo, «PAIGC a face do monopartidarismo 
na Guiné-Bissau». (1974 A 1990) P.54, online  in 
http://200.136.241.56/htdocs/tedeSimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2394, acesso 13/07/2013. 
100 No pintcha, ed. 2002, p.10, 11, 02/10/2008 apud Rui Jorge da Conceição Gomes Semedo, 2009, p. 57. 
101 NOBREGA Álvaro, «A luta pelo Poder na Guiné-Bissau». UTL-ISCSP, Marco 2003, p.131. 
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Outubro de 1985 que culminaria na prisão de 63 oficiais e civis que na sua maioria foram fuzilados). 

Ainda no político e económico, os avanços e planos importantes em vários sectores iniciados na I 

República foram ignorados, ridicularizados e mesmo abandonados pela nova autoridade. Trata-se, de 

fecho de fábricas e empresas diversas.102 Ademais, o Estado deixou de controlar a economia e o 

mercado e foi forçado também a reduzir a despesa pública e converter a agricultura, quando o novo 

regime abraçou o programa de ajustamento estrutural (PAE) imposto pelo FMI e pelo Banco 

Mundial nos anos 80. As incidências deste programa contribuiu para a aceleração da degradação do 

tecido social e produtivo do País, mas importa reter que contribuiu para o aumento do desemprego e 

para ampliar o descontentamento popular que começava a minar a base sociológica do poder, fatores 

antidemocráticos que não se identifica com a abertura politica e a democracia. 

 

2.5. Da abertura politica à guerra civil e sucessivos Golpes de Estado 

O colapso do comunismo na URSS e o fim da Guerra Fria criaram novas oportunidades e 

uma corrida precipitada para as transições democráticas, não apenas na Europa e na ex-URSS, mas 

também em África e em especial na RGB. “Os ventos da mudança estavam a abanar os coqueiros em 

África”, dizia o presidente Omar Bongo do Gabão, enquanto, o General Obasanjo, antigo chefe de 

Estado da Nigéria, comentava no “Fórum de Líderes Africanos”, realizado em Abril de 1990, “Os 

ventos da mudança na Europa de Leste estão a trazer inúmeras oportunidades aos povos africanos 

para que intensifiquem a sua justa luta pela democracia.103”  

Este novo ciclo, impediu assim, os regimes autoritários africanos a capacidade de usar a 

rivalidade Este-Oeste que, até então, mantivera ininterrupto o fluxo de fundos internacionais ao 

dispor das suas elites. Em contrapartida, Os países ocidentais, principais doadores das economias 

africanas, encontraram-se, pela primeira vez, em posição de impor um novo condicionalismo 

político: a relação estreita entre ajuda económica e democratização, a promoção de direitos humanos 

e o estado direito. A conferência de La Baule, em Junho de 1990, foi uma marca desta condicionante 

da cooperação ocidental, com o presidente François Mitterrand a fixar os novos termos em que 

passariam a ser elegíveis e selecionados os países beneficiários da ajuda francesa ao 

desenvolvimento. Em consequência, em alguns países, como o Benim e a Zâmbia, a abertura política 

                                                 
102 SOARES SOUSA Julião «Guine Bissau a destruição de um Pais- desafios e reflexos param a uma nova estratégia 
nacional». Coimbra2012, p.37. 
103 Francisco Lynce Zagalo Pavia JOSE, «A Dimensão Internacional da Transição Pós-Autoritária em Moçambique, 
As Proposições de Laurence Whitehead». working papers, cepase, 2003 p.5.   
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levou à substituição do grupo no poder. Todavia, onde o poder tinha ainda força, como no Togo, 

Camarões, RGB, Gabão, entre outros, o ritmo e a amplitude da mudança foram controlados no 

sentido de permitir à elite governante a sua manutenção no poder.104  

Na perspetiva de Mendy três fatores chave conduziram à emergência do pluralismo político 

na RGB : a crise institucional e a instabilidade política (gerada pela erosão da base de apoio político 

do Partido-Estado); a crise económica agravada por todas as estratégias de desenvolvimento 

ineficazes desde a independência, assim como os planos de ajustamento estruturais dos anos 

1980/1990; e a pressão dos doadores em um contexto internacional favorável (queda da União 

Soviética e do bloco socialista "na Europa de leste e liberalização política na África).105  

O processo de transição na RGB passou pela etapa de aprovação e o estabelecimento de um 

sistema multipartidário e fez uma plataforma programática para a transição em 1991, da modificação 

constitucional com a supressão do IV artigo que estabelecia o PAIGC como o exclusivo e "principal 

força política da sociedade e do Estado” pondo termo ao monopartidarismo; a terceira etapa deu-se 

com a aprovação da lei-quadro sobre os partidos políticos e o estabelecimento da liberdade de 

imprensa, e ainda em agosto 1992, foi criada uma comissão multipartidária para a transição CMT 

com o objetivo de permitir uma concertação entre o poder e a oposição sobre as condições de 

consolidação do pluralismo político. O processo materializava-se com as eleições e o João Bernardo 

Vieira reconduzido no poder com 52% dos votos e o partido mantinha a governação com 62% dos 

assentos parlamentares. Dava-se então a entrada do III República. 

Atualmente, em Bissau, os militares continuam a exercer influência e primazia sobre o poder 

civil. E geralmente a escolha do governo é sempre condicionada assim como a escolha de chefe de 

Estado-maior General das Forças Armadas. Para Santos, a transição politica na RGB foi um 

insucesso, já que a mesma se deu em um quadro de baixo grau de institucionalização, o qual não 

permitiu uma democratização efetiva do País e, muito menos, proporcionou condições para que 

houvesse independência de três poderes institucionais (executivo, legislativo e judiciário). No 

entendimento de Santos106 (1996) a democracia não se restringe pelo voto e eleições periódicas de 

governantes-apesar de que esses são elementos que a constitui, ela engloba outros elementos 

                                                 
104 NOBREGA Alvaro, «A Democracia em Africa». Janus 2010, anuário de relações exteriores, p.1.  
105 MENDY (Peter Karibe), «A emeregência do pluralismo politica na Guiné-Bissau». Fafali Koudawo et Peter Karibe 
Mendy (Coord.), Pluralismo político na Guiné-Bissau: uma transição em curso, INEP, Bissau,1996, pp. 11-66. 
106 SANTOS Manuel 1996, apud GOMES CORREIA DE SA, «os sucessivos golpes militares no processo de 
democratização na Guiné-Bissau». Porto Alegre, 2010, p.16. 
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adicionais, como o respeito pela regra do jogo e a pauta dos interesses dentro dessas regras. O que 

significaria ter uma sociedade articulada e independente da tutela do Estado, ter partidos políticos 

fortes que representam os verdadeiros interesses da sociedade. Ou seja, minimamente praticar a 

tolerância politica entre os principais atores no processo de disputa do Estado. Por sua vez, Djalo 

(2000) argumenta que a democracia terá poucas hipóteses de sucesso caso os representantes de um 

regime autoritário continuem no poder. Nessas condições segundo o autor, há grandes hipóteses do 

processo democrático ser apenas uma forma de manutenção dos representantes do regime autoritário. 

Em contraponto a Santos, Djalo afirma que a tolerância politica entre os principais atores políticos 

sabota qualquer tentativa de transição democrática e que a mesma serviria para manter o mesmo 

princípio antidemocrático herdado do regime anterior, razão pela qual a democracia obteria pouca 

possibilidade de sucesso107.     

O resultado destas falhas provocaram grandes incongruências e incidiram na segurança 

politica, social económica na RGB. No campo politico, permitiu a continuidade da sobreposição do 

poder militar sobre o político, que se manifestaram desde a instauração da III República ate à IV 

República, assistiu-se a uma tendência de tentativas de instalações de regimes autoritários, agudizou 

o odio e teve na origem do conflito político e militar de 1998, e finalmente como resultado do 

fracasso da extemporaneidade de instauração democrática, ate hoje nenhum legislatura e nenhum 

governo democraticamente eleito cumpriu o seu mandato ate ao fim. 

No campo social, as sucessivas elites governamentais não conseguiram promover práticas 

governativas que encorajassem o desenvolvimento social aliado ao crescimento econômico ao 

alcance de todos, dada à instabilidade interna e luta pelo poder entre diferentes atores políticos, 

resultado de um baixo nível de governabilidade, bem como a ausência de um ponto de convergência 

e de equilíbrio de poder entre a sociedade política e a sociedade civil que pudesse encorajar o 

pluralismo e a consolidação das instituições democráticas. 

Em conclusão é importante sublinhar ab initio a relação de causa efeito contínuo daquilo que 

foi as raízes deficitários dos problemas securitários que o país conheceu e viveu na colonização, 

assim como as politicas e estratégias falhadas do colonialismo que não permitiu alicerçar o mínimo 

de segurança humana no seu componente essencialmente politica, económica e social durante a sua 

vigência, e sobretudo ligado a uma intransigência de recusa da concessão de uma independência 

                                                 
107 DJALO Cherno, «As lições e legitimidades dos conflitos na Guine-Bissau». Bissau, INEP, 2000, apud GOMES 
CORREIA DE SA Francklin, 2010, p.17. 
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diplomática negociada que por sua vez incidiram gravemente nos 11 anos de luta armada de 

libertação com consequências destruidoras das forcas motrizes de segurança. Ademais, é de 

sublinhar o nexo de causalidade pura e simples entre as políticas do colonialismo de banir o acesso 

ao ensino aos guineenses e o grande desafio de transição politica, muito embora é altamente 

reconhecível que a grande parte das falhas fatais de governação advém da gestão danosa da política 

conduzida pelo regime monopartidário durante todo o processo de transição e as querelas internas 

dentro do partido pautado na eliminação física. Depois existe uma estreita ligação entre a abertura 

inoportuna da democracia devido as forcas exógenas sem ter nascido um embrião das dinâmicas 

internas conducente a democracia e sem ter eliminado os problemas endémicos do PAIGC e o 

resultado deste falhanço nota-se que ate a presente nenhum governo democraticamente leito 

conseguiu terminar a sua legislatura e nenhum ator internacional conseguiu o sucesso para a crise. 
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Cap. 3. O fracasso dos atores externos perante o enigma interno 

 
3.1. Portugal 

  

Principal parceiro estratégico da cooperação da RGB, Portugal é um parceiro de primeiro 

plano na transmissão das diversas preocupações do país nas plataformas internacionais-ONU, UE. A 

história recente da cooperação entre Portugal e a RGB108 reflete o bom relacionamento político 

existente entre os dois países e assenta numa matriz cultural, jurídica e institucional comum e de 

competências técnicas específicas em áreas fundamentais para o Desenvolvimento, possibilitando a 

língua comum um mais fácil enquadramento da intervenção da Cooperação Portuguesa na RGB. A 

cooperação institucional entre o Estados vem-se desenvolvendo quer no contexto bilateral, através 

dos Programas Indicativos de Cooperação (PIC)109 materializadas em programas, projetos e 

propostas, e executados anualmente com a colaboração de ministérios sectoriais, autarquias e 

sociedade civil, em particular das Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento 

(ONG) portuguesas, quer no contexto multilateral em articulação com outros parceiros de 

cooperação, no qual se incluem os programas da UE, para os quais Portugal também contribui 

enquanto Estado-Membro, e das agências especializadas do SNU110. As prioridades sectoriais da 

Ajuda Publica ao Desenvolvimento (APD)111 Portuguesa na RGB esta focalizada nos sectores de 

educação, luta contra a pobreza, governação, democracia e participação112. 

Na educação, a APD centralizou em especial em duas vertentes: Apoio ao Sistema Educativo 

da RGB com o objetivo de melhorar a qualidade da Educação (como parte do Plano do Governo para 

Educação) e reforçar os conhecimentos de Português para fins didáticos, orçamentado num total de 

4,7 M€, cofinanciado pelo IPAD -45% e o Governo da Guiné-Bissau- 55%; o segundo, a Cooperação 

entre as Faculdades de Direito de Lisboa e de Bissau, perspetivando reforçar o Estado de Direito, 

melhoria na formação dos juristas e profissionais de direito e da criação de um corpo de professores 

guineenses que assegure a sustentabilidade das intervenções científicas e pedagógicas, com um 

                                                 
108 Fonte-imagem- Bandeira de Portugal, acesso ambos 12/08/2013 in www.google.pt/#q=bandeira+de+portugal  Guiné-
Bissau, in wikipedia  http://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeira_da_Guin%C3%A9-Bissau. 
109 Programa Indicativo de Cooperação PIC, Portugal-Guine-Bissau 2008, Ipad 2005-2010, p.3. 
110 Ibid.,p.3 a 5. 
111 C.f. Anexo- Quadro nº 1 APD a RGB 2003-2010 em milhares de Euros, anexo, p.1. 
112 Ibid., p. 3, C.f. Anexo- Quadro nº 2 Ajuda Bilateral por Sectores (%) 2005-2010, anexo, p. 1. 
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volume orçamental de 355.800 €. Foi cofinanciado pelo IPAD -85,7%, a Faculdade de Direito de 

Lisboa -13,1% e da Faculdade de Direito de Bissau -1,2%113. 

Quanto a Governação- no apoio ao desenvolvimento de capacidades no Estado, reverte-se 

geralmente na forma de cooperação técnica, nomeadamente: o apoio ao sector da Segurança, ao 

sector da Justiça e ao das Finanças Públicas: O apoio ao Sector da Segurança inclui-se a cooperação 

Técnico-Policial, principalmente destinada a combater o tráfico de droga, contribuindo Portugal com 

3 MUSD e assistência técnica para o Plano Operacional sobre o Narcotráfico na RGB, lançada pelo 

UNODC. A cooperação Técnico-Militar com um orçamento de 511 000 € em 2010, inclui apoio às 

estruturas superiores da Defesa e das Forças Armadas, à Marinha, ao Centro de Instrução Militar, ao 

sistema de comunicações militares, engenharia militar, logística e inclui ainda formação em 

Portugal114; o apoio ao sector da Justiça, como parte das intervenções dirigidas ao reforço do Estado 

de Direito e à boa governação, visa o desenvolvimento de capacidades no sector da Justiça, em 

especial no combate ao tráfico de drogas, tal como estabelecido no Plano Operacional conjunto da 

UNOCD e da RGB. O projeto consiste na assistência técnica à Polícia Judiciária guineense, aos 

juízes e ao Ministério Público, ao Serviço de Notariado e aos Serviços de Registo bem como apoio às 

reformas e aos guardas prisionais115. O Programa Integrado de Cooperação ate 2010, o programa 

teve um orçamento total de 1,5 M€. E foi implementado através do Ministério das Finanças de 

Portugal. O objetivo principal foi o desenvolvimento de capacidades em vários departamentos do 

Ministério das Finanças da RGB nas áreas como a tecnologias de informação (256 000 €), gestão 

(250 000 €), alfândegas (174 000 €), impostos (139 500 €) e Administração (127 500 €); ainda, o 

desenvolvimento sociocomunitário, inclui o Programas de desenvolvimento social destinados à 

melhoria dos serviços sociais, à luta contra a desnutrição, à melhoria das condições de vida das 

comunidades locais, a proteção social e o emprego, o apoio ao sector da Saúde, em especial ao 

Hospital Nacional Simão Mendes em Bissau116. 

A diplomacia Portuguesa tem trabalhado com todos os intervenientes no processo de paz na 

RGB: a CEDEAO, a CPLP e o Escritório das Nações Unidas de Apoio à Consolidação da Paz na 

RGB – UNOGBIS – de modo a convergir planos claros quanto aos objetivos e linhas de ação a 

prosseguir pela paz e estabilidade. Nesse sentido, Portugal subscreveu a plataforma consolidada da 

                                                 
113 Ibid., p.8 e 90. 
114 Ibid.,p.91. 
115 Em 2010 o projecto teve um orçamento de 437 900 €, co-financiado pelo IPAD -73% e pelo Ministério Português da 
Justiça - Direcção da Polícia Judiciária 27%; O apoio às Finanças Públicas – PICATFin. 
116 ibid., p.91. 
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iniciativa da CEDEAO e da CPLP, denominado Grupo Internacional de Contacto para a Guiné-

Bissau (GIC), no intuito de encorajar o diálogo político, apoiar o governo guineense na mobilização 

da assistência financeira internacional. Portugal organizou em Lisboa uma conferência internacional 

sobre o narcotráfico na RGB- onde saiu um Plano Operacional de Combate ao Narcotráfico na RGB, 

cofinanciado pelos doadores bilaterais e multilaterais e com uma contribuição portuguesa de 3 

MUSD para os três anos de vigência do Plano da UNODC. Enfim em 2007, Portugal participou 

ativamente e empenhadamente na Comissão de Consolidação da Paz (CCP) das Nações Unidas 

participando na formulação do quadro estratégico para a RGB nas áreas da RSS, no combate ao 

narcotráfico e do desenvolvimento económico e social. 

Apesar de todos os esforços notáveis e inesgotáveis de Portugal, mesmos na conjuntura actual 

de crise financeira-limitações de recursos, Portugal é, e será sempre o maior parceiro estratégico da 

RGB um interlocutor forte diplomaticamente, que leva junto das instanciais internacionais as 

preocupações e problemas da RGB, cujo único fracasso que aqui poderemos sublinhar e de não ser 

capaz de influenciar geopoliticamente as dinâmicas internas do País a semelhança da Franca nas suas 

ex-colónias e de pouco a pouco estar a perder a influência na RGB em detrimento da Franca, da 

francofonia e do CEDEAO. Segundo vários especialistas, o passado sombrio de Portugal na RGB e 

limitações de recursos são também explicativos das razões da não intervenção de Portugal no último 

golpe de Abril 2012. Assim sendo, o grande esforço diplomático de Portugal é sempre inviabilizado 

pela sublevação militar ou seja de um lado, por falta da vontade das enigmas internas (Forcas 

politicas e militares) que interrompem as aplicações das ajudas-projetos e programas prometidas a 

RGB (que nunca chegam a ser concluídos) mas também, por um fator exogénico- é que na verdade, 

apenas 46% da APD anunciada pelos Estados do Norte chegam efetivamente aos Estados 

beneficiários assim, "Dos mais de 120 biliões de dólares da APD, África recebeu, em 2008, cerca de 

26 biliões de dólares americanos”117. 

Enfim, é quase evidente constatar a aplicação teórica da tese de Dambisa Moyo que fala de 

AIde fatale, porque, na RGB a ajuda incentiva a corrupção, desvio de fundos, e cria uma 

independência e parasitismo e fragiliza o poder e que apesar da sua aplicação a pobreza aumenta e o 

desenvolvimento ainda longe de se atingir118. 

                                                 
117 Segundo Abdoulaye Bio-Tchané presidente do Banco Oeste-Africano de Desenvolvimento (BOAD) no IPPF 
International planned parenthood federation, online consultado 20.10.2013 in http://www.panapress.com/Apenas-46--da-
ajuda-prometida-chega-a-paises-beneficiarios,-diz-BOAD--3-436417-45-lang3-index.html. 
118 MOYO Dambisa, «l’aide fatale». JClattes, 2009,  p.3.L'aide fatale 
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3.2. União africana e CEDEAO   

Herdeira da Organização de Unidade Africano (OUA), a União 

Africana (UA)119 surgiu na ocasião da cimeira dos chefes de Estado e 

de Governo em 09 de julho de 2002 Durban (África do Sul). A nova 

organização pan-Africano, tirando lições do saldo fortemente criticado 

pela OUA (1963-2002), aparece em sua Constituição (aprovada 11 de 

julho de 2000) com grandes ambições para promoção da integração política e econômica continente, 

com objetivos claros de “promover a paz, a segurança e a estabilidade no continente “," promover 

princípios e as instituições democráticas, participação popular e boa governação "; "Promover e 

proteger os direitos humanos e povos, em conformidade com a Carta Africano dos Direitos Humanos 

e dos povos, e outros instrumentos de direitos humanos relevantes120. " O seu princípio de 

funcionamento atribui a primazia às questões de paz, segurança e os direitos de governação com 

devido respeito pelos Direitos humanos e a democracia. Ele instaura os princípios que "estabelece 

uma política de defesa comum para o continente Africano ", proclama a" interdição do recurso ou 

ameaça de recorrer ao uso da força entre os Estados-Membros da União "," não-interferência e 

ingerência de um Estado-Membro nos assuntos internos de outro Estado-Membro "," o direito e 

dever da UA de intervir em virtude de uma decisão da conferência Estadual, em algumas 

circunstâncias graves, a saber: crimes de guerra, o genocídio e crimes contra a humanidade ", o 

direito de Estados-Membros solicitar a intervenção da União a fim de restaurar a paz e segurança ",o 

respeito pelos " princípios da democracia, dos direitos humanos, o Estado de Direito e boa 

governação, “ a condenação e recuso de alteração inconstitucional de governo121”. Ora a RGB é 

membro do antigo OUA desde 1973 que se transformou em UA em 2002, a RGB já conheceu várias 

crises conflitos armados com envolvimento de outros estados da sub-região, também houve vários 

crimes, violações de direitos humanos- tratamentos desumanos e degradantes, tantos de civis como 

de militares confirmados pela amnistia internacional (AI), e a própria liga guineense dos direitos 

humanos (LGDH); ainda, alta criminalidades de elites militares e políticos na facilitação de trânsito 

de drogas, inclusive confirmados pelos agentes de Drug Enforcement Administration (DEA), a 

gestão danosa que vai contra o princípio de boa governação, tanta aceitação tácita de alteração de 

                                                 
119 A UA é uma organização de estados africanos fundada em 2002, em Durban, África do Sul, no âmbito da Declaração 
de Sirte, de 9 de Setembro de 1999, substituindo a Organização da Unidade Africana (OUA). 
120 Artigo 3 da Carta constitutiva da UA. 
121 Artigo 4 do Tratado da União Africana UA. 
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ordem constitucional sob silêncio da UA, que é incapaz de liderar e mediar as crises que vem 

assolando a africa e a RGB em particular. 

Para atingir 122 os seus objetivos de paz e segurança, a UA dotou-se de um órgão de tomada 

de decisão para a prevenção, gestão e resolução de conflitos, o Conselho de Paz e Segurança (CPS), 

composta por quinze membros com direitos iguais, dos quais dez são eleitos para um mandato de 

dois anos e cinco para um mandato de três anos123, e que é apoiado pela Comissão, um painel de 

sábios, bem como, pelo sistema continental de Alerta antecipado, e uma força Africana de prontidão 

e um fundo especial124 ".  Em relação as sucessivas crises na RGB nunca houve uma ação flexível 

deste corpo de sistema africana e nunca conduziu medidas adequadas sobre as situações de potencial 

conflito conforme os seus poderes legais o que demostra a fragilidade da propiá UA. Por sua vez, o 

Sistema Continental de Alerta Prévio previsto no artigo 12 do Protocolo ligada a prevenção de 

conflitos, nunca cumpriu com a sua missão legal na RBG. A Força de reserva africana é outro pilar 

fundamental na arquitetura da paz e segurança que nunca envolveu na resolução das inúmeras crises 

da RGB. Enfim, o Fundo para a Paz é um instrumento financeiro que é suposto dar a UA os meios 

necessários para o estabelecimento da sua arquitetura de paz e segurança e financiar as potenciais 

missões militares e civis, é um fundo especial "Produzido pelas dotações e contribuições do 

orçamento regular União125. Na prática, este fundo é muito escasso devido a pouco estados que 

cumprem suas obrigações financeiras. Grosso modo, apesar da sua belíssima arquitetura e ambição 

desmedida, e tendo em conta os meios e realidade permanece ainda uma organização frágil e incapaz 

de por ordem e estabilidade no continente, devido a falta de vontade e legitimidade dos lideres dos 

Estados. UA nunca se empenhou diretamente na resolução das crises da RGB e não é muito 

interventivo nas questões de paz e segurança na RGB, se limita somente a condenar e suspender a 

RGB na organização, ou ainda a subsidiar as responsabilidades a CEDEAO. Também ela é 

fragilizada pela clivagem interna entre países francófonos, anglófonos e lusófonos, ainda entre Africa 

de norte e subsariana, também ela serve prioritariamente os interesses dos países mais influentes-

contribuidores 126. Ademais, no plano militar e de operação de manutenção de paz, nota-se uma 

                                                 
122 ANDRADE Justino pinto «A UA e os conflitos em Africa». Maio 201.1 Disponível em 
http://jpintodeandrade.blogspot.pt/2011/05/uniao-africana-e-os-conflitos-em-africa.html, acesso 7/09/2013 
123 Article 5 du Protocole sur le CPS. 
124 Article 2 du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité. 
125 Article 21 du Protocole sur le CPS. 
126 GNANGUENON Amandine, « Le rôle des Communautés économiques régionales dans la mise en œuvre de 
l’Architecture africaine de paix et de sécurité». Paris, octobre 2010, p.49 consulta online, 20/09/2013, in 
EPS2010_communautes_economiques_afrique (4) pdf . 
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dependência do exterior para poder intervir, e uma limitação ligada a fragilidade material, recursos 

humanos, logísticas e recursos económicos. Dito isto, importa aqui sublinhar que o fracasso e 

fragilidade da UA perante os desafios da segurança na RGB e toda a Africa em geral são 

clarividentes, devido a paralisia, inflexibilidade em cumprir com os seus propósitos constitucionais. a 

UA é utopia e clube artificial par o Ex-secretário da UA 127. O fracasso da UA e assim, dicéfalo: de 

ordem interna ligada a propiá organização e ordem interna propiá a RGB. A fragilidade é 

relativamente reduzida, graças ao princípio de subsidiariedade128 que a UA confere a comunidades 

económicas regionais CER como a CEDEAO. 

Presentemente, a CEDEAO é a única organização sub-regional 

africana com capacidade para fazer intervenção militar, dado que 

funciona como um sistema de defesa integrado, através do seu braço 

armado, o Ecowas Monotoring Group ECOMOG, contudo, a 

CEDEAO possui uma grande experiencia externa em meios logísticos 

e financeiros. Ele já interveio na Libéria (1991-1997), Serra Leo (1993-2000) e na RGB (1998-

1999), com resultados que foram objeto de fortes críticas, pois de missões de paz evoluíram para 

campanhas militares, como a Nigéria a colocar-se a favor de uma fações ou defendendo os seus 

interesses nacionais. 

CEDEAO- é em grande parte, uma comunidade de Estados frágeis. Estes são de facto novos. 

A maioria de seus sistemas políticos formalmente democráticos data, apenas menos de 20 anos. 

Onde praticamente todos os países da subregiao já conheceram profundas crises: Libéria e a Costa do 

Marfim (segunda potência econômica da região) (Togo 2005), violência intercomunitária (Nigéria a 

partir de 2007 até à data), o excesso de mandatos presidenciais e regimes derrubada no lugar (Niger 

em 2009, a Guiné Conacri) permanecem modus operandis da dinâmica de instabilidade regional. 

A CEDEAO já conheceu duas lideranças falhadas no processo de paz na RGB, o que vai 

contra o seu próprios princípios e objetivos na gestão de conflito e crises. A CEDEAO não teve êxito 

em evitar e proibir a envolvência dos países da comunidade (Senegal e Guiné-Conacri) sem o seu 

mandato em conformidade com o seu texto constitutivo. Essas intervenções militares bilaterais foram 

desastrosas, amplificando e prolongando o conflito armado na RGB. Após os esforços de mediação 

                                                 
127GRATIEN  Pognon, Intrevista no Jornal Fraternité, dizendo que ‘l’UA n’est rien d’autre qu’un club de chefs d’Etat. 
Elle est parfois elargie a quelques ministres des affaires etrangeres. Mais, três vite, on se rend compte que tout cela est 
completement artificiel’  online consultado no dia 22/09/2013, in http://www.fraternitebj.info/spip.php?article368.   
128 C.f. Anexo, Quadro nº 3 A Estrutura de manutenção da paz da UA e relação subsidiariedade com Comunidade 
económica regional CER, anexo, p.2. 
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realizados pela CEDEAO no âmbito da Presidência do Togo, o Acordo de Abuja permitiu a cessação 

das hostilidades e levou à implantação do primeiro contingente de ECOMOG em condições 

logísticas e financeiras muito difíceis. O ECMOG não conseguiu evitar a violação do acordo de paz e 

o reacender das hostilidade que culminou com a derrota do Vieira-07 de maio de 1999, obrigando 

assim, a CEDEAO a repatriar a sua força de manutenção da paz e desengajar-se em grande parte do 

caso da RGB, ao proveito da ONU que instalou o ONUGBIS. 

Depois, entretanto, de se ter dotado de quadros de ação fornecido pelo Protocolo relativo ao 

Mecanismo de Prevenção de conflito (Dezembro de 1999) e o Protocolo Adicional (Dezembro de 

2001), a CEDEAO voltou a estar novamente ativo na RGB em 2004, e especialmente após o motim 

de 6 de Outubro de 2004. A CEDEAO concedeu uma ajuda na quantia de $ 500 000 para cobrir uma 

parte do saldo devido aos militares e decidiu estabelecer uma presença permanente em Bissau através 

da nomeação de um representante especial do secretário-secretário para colaborar com as autoridades 

nacionais e a comunidade internacional no intuito de promover a paz129. 

No contexto atual a CEDEAO envolveu-se numa solução inconstitucional que provocou 

grande retrocesso a RGB, num momento onde esperava-se a aplicação da sua regra de ouro de 

“tolerância Zero” perante as usurpações inconstitucionais de poder e perante a fragilidade dos 

golpistas, a CEDEAO preferiu salvaguardar os interesses geopolíticos de alguns países que nunca 

apreciaram a posição geostratégica que a Angola vinha ocupando na RGB, decidindo e defendendo 

uma solução inconstitucional apoiada pelos militares. 

 

3.3. Organização das Nações Unidas (ONU)130 

                            Enquanto conceção jurídica e política, a ONU131 é um organismo 

internacional político, dotado de personalidade jurídica e do mecanismo de 

manutenção da paz e segurança coletiva, a fim de preservar e prevenir as 

gerações vindouras de efeitos de guerra, através de ações de manutenção 

da paz e segurança mundial, e visa a desenvolver relações amistosas entre 

as nações, realizar a cooperação internacional para resolver os problemas mundiais de caráter 

econômico, social, cultural e humanitário, promovendo o respeito aos direitos humanos e às 

                                                 
129 Rapport du Secrétaire général sur «l’évolution de la situation  en Guinée-Bissau et les activités du Bureau d’appui 
des Nations unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau».  S/2004/969, 15 décembre 2004. 
130 http://uniogbis.unmissions.org/Default.aspx?tabid=10180&language=pt-PT 
131 ONU-Fonte-imagem acesso 5/9/2013http://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeira_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas 



59 
 

liberdades fundamentais. O sistema de segurança coletivo132, tem no topo do sistema o Conselho de 

segurança das Nações unidas (CSNU), como o principal responsável do estabelecimento da paz 

global duradoura. 

A relação entre RGB e ONU foi oficialmente estabelecida desde 17 de setembro de 1974, 

data em que a RGB foi admitido como membro aderente a família da ONU. Antes porém, a ONU 

sempre estive do lado dos povos que lutavam pela independência na Africa, tomando várias 

resoluções no sentido da autodeterminação dos povos. 

No que tange a RGB, o CSNU nunca tomou uma resolução na base do capítulo 7 ou os 

artigos 39 e seguintes que implica a consideração de uma ameaça a paz e a segurança internacional, 

mas tem tomado várias resoluções. E a mais recentemente, em consequência dos últimos 

acontecimentos, é a resolução 2048, que pede aos 192 países membros da ONU "que tomem as 

medidas necessárias para proibir a entrada ou a passagem pelo seu território" de cinco responsáveis, 

membros da junta militar no poder na RGB, entre os quais o Chefe de Estado-maior das Forças 

Armadas Antonio Indjai e o seu adjunto Mamadu Ture. Os outros três visados são o general Estevão 

Na Mena, o general Ibraima Camará e o tenente-coronel Daba na Walna. Os 15 membros do CSNU 

exigiram também o regresso "à ordem constitucional". A resolução tinha sido proposta por Portugal. 

Esta decisão vem chocar de frente com o período de transição aprovado pela CEDEAO, o qual prevê 

o envio de uma força regional para a RGB e nomeou um Presidente interino, Serifo Nhamadjo, que 

nomeou por sua vez um primeiro-ministro de transição, Rui Duarte de Barros. 

Antes porém, um dos maiores esforços da estabilização da RGB pela ONU se concretizou 

através da resolução 1876 (2009) do CSNU que permitiu a instalação em Bissau de uma missão 

permanente- United Nations Integrated Peacebuilding Office in Guinea-Bissau (UNIOGBIS)133  com 

o objetivo de promover a estabilização e reconciliação, através da consolidação do Estado de Direito 

e do governo democrático com a cooperação dos diversos atores envolvidos no processo de 

modernização e o reforço das capacidades do Estado e nas reformas políticas, económicas e sociais e 

do sector de Segurança e, ainda, contribuir para a erradicação do Crime Organizado Transnacional, 

principalmente o narcotráfico, apoiar um diálogo político e o processo de reconciliação nacional e 

                                                 
132 Consubstanciado nos Capítulos VI e VII da Carta da ONU assinada em S. Francisco, a 26 de Junho de 1945, Diário da 
República I Série A, n.º 117/91. 
133 O Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau, UNIOGBIS, foi criado pelo 
Conselho de Segurança da ONU através da sua resolução 1876 (2009) por um período inicial de 12 meses, a contar de 
Janeiro de 2010, e foi prolongado até 31 de Dezembro de 2011, através da resolução 1949 (2010) do Conselho de 
Segurança. O mandato da missão foi novamente estendido pela resolução 2030 (2011) por um período adicional de 14 
meses até 28 de Fevereiro de 2012.  
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aplicação da lei e da justiça criminal efetivos e eficientes . O elo de ligação entre a RGB, a UNODC 

é o Peacebuilding Commission (PBC) é o Representante Residente do Secretário-Geral das NU, 

Ramos Horta134. O programa do SNU na RGB tem três linhas de atuação: governação, crescimento 

económico e redução de pobreza, e proteção social e desenvolvimento humano. 

No domínio da governação, o SNU na RGB fez um esforço e apoio colossal às instituições 

nacionais no sentido de governar no respeito pelos direitos humanos, a consolidação do Estado de 

direito, e princípios de gestão transparente e eficaz dos recursos do país; Neste sentido, o apoio do 

SNU permitiu reforçar liminarmente as capacidades das instituições nacionais na elaboração e 

aplicação das reformas que visam a consolidação do Estado de direito, o respeito dos direitos 

humanos, a estabilidade política assim como a gestão preventiva e uma resposta adequada às 

situações de crise em conformidade com as normas internacionais de resposta humanitária. Estes 

apoios visavam igualmente permitir ao sector de defesa e segurança tornar-se um fator de paz e de 

consolidação das instituições democráticas. Importa aqui sublinhar que apesar de todos os grandes 

esforços diplomáticos, financeiros, humanos e materiais, mais uma vez os objetivos ficaram 

obsoletos quando em abril de 2012, as Forças Armadas da Guiné-Bissau (FAGB) resolveram fazer 

um assalto a ordem democrática, interrompendo o ato eleitoral em curso, violando os direitos 

humanos e sobretudo, retrocedendo todos os esforços ate aqui feito no sentido de reverter as 

situações objetivadas no programa de SNU. 

No que tange o apoio à governação económica- promoção do crescimento económico e da 

luta contra a pobreza, o SNU apoiou, as instituições nacionais a implementarem estratégias de 

desenvolvimento favoráveis ao crescimento, a criação de emprego e a redução da pobreza; 

desenvolver as capacidades produtivas das micro e pequenas empresas nas fileiras ou cadeias de 

valor prioritárias para promover o crescimento económico, a competitividade e a criação de 

empregos; apoiou as famílias e as organizações comunitárias de base (OCB) a beneficiarem de uma 

produção alimentar local diversificada e segura; e ainda apoiou as instituições nacionais e OCB na 

implementação de boa gestão dos recursos naturais e ambientais. E imperioso aqui sublinhar, que o 

esforço da governação económica, por efeito dominó da governação politica- instabilidade politica, 

ficou comprometida, devido a política de sanção internacional posto pela comunidade internacional e 

                                                 
134 José Ramos-Horta, Representante Especial do Secretário-Geral e Chefe do UNIOGBIS, Em 31 de Dezembro de 2012, 
o Secretário-Geral das Nações Unidas Ban Ki-Moon anunciou a nomeação de José Ramos-Horta de Timor Leste como 
seu Representante Especial e Chefe do Gabinete Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-
Bissau (UNIOGBIS). Online 2.09.2013 http://uniogbis.unmissions.org/Default.aspx?tabid=10172&language=pt-PT 
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parceiros internacionais que congelaram todos os apoios financeiros para na resolução dos grandes 

problemas macro e micro económicos.  

Todavia o maior fracasso da posição da ONU na RGB verificou-se apos a crise abril onde 

recomendou intransigentemente o retorno a ordem constitucional, posição que viria a ser modificada 

paulatinamente depois da CEDEAO ter preferido o caminho inconstitucional e o próprio ONU 

perante a situação não foi capaz de determinar aquando das assembleias das ONU em setembro 2012 

que autoridade teria a legitimidade e legalidade democrática para representar a RGB, e como 

consequência nem o governo de transição nem o deposto acabaria por discursar na AGNU um caso 

paradoxal que meteu em causa os valores e princípios da ONU. 

 

3.4. CPLP e Angola 

A CPLP135 é o foro multilateral privilegiado para o aprofundamento da 

amizade mútua, da concertação político-diplomática e da cooperação entre os 

seus membros é uma organização que goza de personalidade jurídica 

internacional, bem como da capacidade jurídica necessária ao exercício das suas 

funções e à prossecução dos seus triplos objetivos: aprofundamento das 

amizades e a promoção e difusão da Língua Portuguesa, a concertação político-diplomática entre os 

seus membros em matéria de relações internacionais, a cooperação em todos os domínios, inclusive 

os da educação, saúde, ciência e tecnologia, defesa, oceanos e assuntos do mar, agricultura, 

segurança alimentar, administração pública, comunicações, justiça, segurança pública, economia, 

comércio e a promoção e difusão da Língua Portuguesa 136, Orientado pelos princípios de Primado da 

Paz, da Democracia, do Estado de Direito, da Boa Governação, dos Direitos Humanos e da Justiça 

Social, e a promoção do desenvolvimento sustentável137. 

 Pouco a pouco com as mudanças paradigmáticas do sistema internacional, e a aparição da 

nova conflitualidade, da criminalidade transnacionais e ameaças globais, a CPLP foi obrigado a 

reformular o seu objetivo estratégico para incluir na sua agenda de cooperação as vertentes da 

segurança e da defesa, acoplando-as ao apoio ao desenvolvimento sustentado, levando à criação de 

órgãos específicos que se ocupam desta vertente. Assim, a CPLP pretende através dos seus 

                                                 
135 CPLP-Fonte-imagem-símbolo, acesso online 12.08.2013 
http://www.idn.gov.pt/publicacoes/cadernos/idncaderno_6.pdf 
136 Estatutos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, artigo 1, 2, e 4. P.1, Consulta online 07/09/2013 in 
http://www.cplp.org/Files/Filer/cplp/CCEG/IX_CCEG/Estatutos-CPLP.pdf 
137 Ibid., p, 2. 
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mecanismos de cooperação na área da segurança e defesa138, ser esse “instrumento” ao serviço dos 

Estados-membros, podendo intervir na prevenção, ou mais robustamente e por decisão política, na 

resolução de conflitos intraestatais, nomeadamente em África, e mais especificamente nos Países 

Africanos da Língua Oficial Portuguesa (PALOP), e em Timor-Leste139. 

A CPLP sempre esteve em evidência na primeira linha em busca de paz, estabilização e todo 

esforço diplomático em prol da segurança, bem-estar e desenvolvimento da RGB apesar das 

reconhecidas limitações técnicas, financeiras experimentais neste novo paradigma. A CPLP já 

participou na elaboração do projeto de Roteiro CEDEAO-CPLP para a RSS da RGB, posteriormente 

adotado pelas instâncias dirigentes da CEDEAO, e designadamente pela Conferência de Chefes de 

Estado, em Março de 2011. Participou na “Mesa Redonda internacional para a mobilização de 

parceiros de desenvolvimento da RGB, para a angariação complementar de recursos financeiros. 

Participou como observador-eleitoral nas eleições legislativas e presidenciais de marco 2004 e julho 

2005. 

Apesar de grandes esforços, a CPLP foi afastado pelo enigma interna na resolução da última 

crise porque, ela exigia intransigentemente o retorno a ordem constitucional, solução que foi 

rejeitada pelo comando militar e apoiado pelo CEDEAO- que por interesse geostratégica e 

geopolítica ligada a não perda de influência, marginalizou o contributo da CPLP, sob a liderança de 

Angola, um outsider da sub-região afastado pelo FAGB no quadro de MISSANG/GB.  

A Missão Angolana de segurança na Guiné- Bissau140 foi 

estabelecida ao abrigo de um protocolo assinado entre os 

ministros da defesa dos dois países, complementar a um acordo governamental ratificado pelas 

assembleias nacionais de angola e da RGB, no âmbito da ajuda de angola ao programa de Reforma 

das Forças Armadas guineenses, ou seja, com intuito de apoiar o processo da RSS na RGB, com 

envio de cerca de 120 efetivos militares, que inclui a reparação dos quarteis militares e esquadras 

policiais, a reorganização administrativa, a formação técnica e adestramento militar, a construção de 

um Centro de Instrução da Polícia de Ordem Pública (POP) e de armazéns de logística, e a 

reabilitação do Ministério do Interior e do Comissariado Geral da POP, a construção de instalações 

                                                 
138 C.f. anexo-Quadro nº 4 Arquitetura de Segurança e Defesa da CPLP, anexo, p.2. 
139 BERNARDINO Luís e SANTOS Leal José leal, «A Arquitetura de segurança e defesa da comunidade dos países da 
língua oficial portuguesa». N.6 Idn Instituto da defesa nacional-idn cadernos, Lisboa Dezembro 2011, p.43. 
140 Missang/Angola Guiné-Bissau, Bandeira Fonte imagem-Angola: bandeiras-nacionais.com, in http://www.bandeiras-
nacionais.com/bandeira-angola.html; Guiné-Bissau in wikipedia 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bandeira_da_Guin%C3%A9-Bissau, acesso ambos 29/08/2013. 
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da Polícia de Trânsito e reabilitação dos edifícios para a instalação da Polícia de Intervenção Rápida, 

bem como a formação de efetivos em instituições de ensino militar e policial em angola. Cuja o 

montante avaliado em cerca 30 milhões de dólares norte-americanos para a implementação deste 

processo e dos quais, 23 milhões para o sector da defesa e 7 milhões destinados ao sector de 

segurança141.  

Todavia, a etapa mais complicada deste processo é quando os militares se aperceberam da 

desmobilização e passagem à reforma de um número elevado de efetivos das FAGB, etapa que já na 

EU SSR RGB houve demonstrações de resistência e de falta de colaboração dos militares, 

principalmente chefes, comandantes e oficiais e que culminaria por motivar uma alteração da ordem 

constitucional, no dia 12 de abril 2012, O Comando Militar afirmou, na altura, estar na posse de um 

"documento secreto" que teria sido elaborado pelo Governo de Bissau a mandatar as forças 

angolanas, ao abrigo da UA, para atacarem os militares guineenses. Com o fim da Missang foi 

automaticamente suspensa também a cooperação militar entre os dois países. Na explicação do 

sucedido, o politólogo guineense, Tcherno Djalo, sublinha que a relação conflituosa entre o poder 

militar e o político, é uma das formas de se compreender a instabilidade guineense algo que remonta, 

justamente, a participação decisiva dos militares no processo de libertação nacional, assim, “o país 

tornou-se refém de uma situação em que coexistem duas fontes de poder, a militar e a democrática. 

A questão, portanto, reside principalmente, na insubordinação da estrutura militar ao poder civil e 

as regras e normas constitucionais democráticas”142. 

É de salientar, que mais uma vez, a força armada guineense contribui para o fracasso da 

missão, mostrando a sua intransigência a submeter-se as ordens do poder civil e as consequências 

foram imediatas com a paragem de todo processo em curso nos quarteis e cancelamento de muitos 

outros investimentos civis que contribuiria no combate ao desemprego. O resultado esperado desta 

missão era, efetivamente, a RSS da RGB para alcançar uma verdadeira e prolongada estabilidade 

política, desenvolvimento socioeconómico, a reconciliação nacional e a consolidação do processo de 

democratização das FAGB. 

 

 

                                                 
141FONTE: GID acesso 28/08/2013 in http://www.governo.gov.ao/VerNoticiaPrint.aspx?id=14587&tipo=imprimir  
142 Relatório OPLOP 25 – «Guiné-Bissau: um relato sobre o contexto do golpe de Estado de abril de 2012». in 
http://www.oplop.uff.br/relatorio/rafaelabreu/2514/relatorio-oplop-25-guine-bissau-um-relato-sobre-contexto-do-golpe-
de-estado-de-abril-de-2012, Consulta online 18/08/2013. 
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3.5. A União Europeia e a RSS na Guiné-Bissau 

Na conjuntura atual, a UE143 constitui um dos atores mais influentes na 

questão de segurança coletiva no sistema internacional. Desde então, a UE 

tem capacidade de gestão de crises civis e militares e mobilizou vinte 

operações, levando ao fortalecimento da defesa da política externa e de 

segurança introduzido pelo Tratado de Maastricht em 1992. Em 28 de 

Setembro de 2007, o SGNU solicitou a comunidade internacional o envolvimento no apoio a 

estabilização e a RSS da GB dando importância a ação contra o crime organizado e o tráfico de 

droga, que a RGB se mostrava incapaz de controlar. 

Depois de muitas missões mais ou menos exitosos em Africa, nomeadamente na RDC e na 

Sudão, a UE respondeu ao convite com uma missão integrada de RSS, a EU SSR GB, cujo mandato 

previa uma missão de assistência as autoridades da RGB para implementação da respetiva estratégia- 

RSS e para avaliar o potencial e os riscos de empenhamento subsequente. A missão, de 27 

elementos, esteve sempre deficitária e, com a participação de apenas quatro estados membros, não 

demonstrou o compromisso político da UE. Os processos judiciais e políticos pouco claros na 

detenção do Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, Vice-Almirante Zamora Induta e 

na nomeação do Contra-Almirante Na Tchuto, como Chefe de Estado-Maior da Armada, condenado 

pela Justiça pelo seu envolvimento no narcotráfico, e sobretudo, “when General Antonio Indjai, 

became army chief of staff. "The EU mission thinks this is a breach in the constitutional order. We 

can't work with him144"., levaram a não extensão da missão, após Setembro de 2010.A missão atingiu 

alguns dos seus objetivos, criando a estrutura mínima para a reforma, preparou propostas do quadro 

legal e demonstrou que a UE tem capacidades e modelos conceptuais de resposta a ESF, no domínio 

da prevenção e a sua aplicação pode ser coerente, dentro da UE e com outros parceiros145 A missão 

falhou, no prazo atribuído, pois na RSS tem de se acompanhar as ações do desenvolvimento, na 

                                                 
143Fonte-imagem-UR SSR-Guinea-Bissau in European-Union external action, 3 in 
http://www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eu-ssr-guinea-bissau/, acesso 03/09/201.  
144 EU pull-out hits Guinea-Bissau reforms BBC apud. http://en.wikipedia.org/wiki/Military_of_Guinea-Bissau 
145 BLOCHING, Sebastian (2010) «EU SSR Guinea-Bissau: Lessons Identified».[Em linha] European Security Review 
n.o 52, November 2010. Ed. ISIS Europe. [Referencia de 20 de Marco de 2011]. Disponivel na Internet em: 
<http://www.isis-europe.org/ pdf/2010_artrel_576_esr52-eussr-guinea-bissau.pdf>. apud António Martins Pereira,  
«RECONSTRUÇÃO E EDIFICAÇÃO DO PILAR DEFESA NACIONAL», Boletim Ensino | Investigação, n.º 12, 
maio 2012, Coronel Tirocinado António Martins Pereira, p.13. 
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governação e no apoio mais alargado ao sector politico146 e por isso não podem ser previstas para um 

ano. A missão não tratou a questão do narcotráfico, conforme ao documento habilitante deveriam ter 

levantado quesitos que conduzissem a opções estratégicas mais alargadas, alias como refere o 

segundo dos princípios básicos da RSS. Uma missão multidimensional tem de ir além dos sintomas, 

deve conter componentes capazes de “tocar” as causas. A RSS é um processo iminentemente 

politico, em que haver “vencedores” e “perdedores”, pelo que as respetivas estratégias têm que ser 

acauteladas147 Enfim, o tenente-coronel de Cavalaria Garrido Gomes resume o falhanço da EU-

RSS/GB nos obstáculos à sua implementação que se encontram a vários níveis, desde os 

constrangimentos financeiros, físicos e estruturais, ligados a fragilidade do estado, aos problemas de 

atuação da comunidade internacional até ao nível dos conceitos e da própria conceção da RSS, ainda, 

ao nível operacional, houve falta de infraestruturas, equipamento (meios informáticos e energia 

elétrica) ou seja com a escassez de condições mínimas de trabalho.148. Dito isto, importa por questão 

de retorica questionar a extemporaneidade do momento escolhido pela UE para implementar a RSS? 

A RSS pode ser eficaz sem ter concluído a fase de aplicação de DDR que tinha fracassado duas 

vezes? 

Importa reconhecer apesar de tudo, que depois de uma terceira fase de DDR com um balanço 

mitigado e confuso, era extremamente duvidoso de que era oportuno implementar paralelamente as 

outras reformas tal como RSS sem a conclusão do DDR. Muitos afirmam, que os dois processos 

dificilmente se desenvolviam e a RSS não podia se adicionar a um processo inacabado. Os 

programas da RSS da RGB concentraram-se a nível nacional, sem prestar uma especial atenção ao 

contexto regional, porque o êxito da RSS implicava ter em conta a influencia do contexto da 

vizinhança e sub-regional e analise de risco de instabilidade regional suscetível de influenciar no 

processo da RSS, porque a RGB mantinha no momento, estreita ligações com o movimento das 

forças democráticas de Casamança (MFDC) do Senegal, o qual, uma parte tinham integrado as 

Forças Armadas da RGB durante o conflito de 1998.   
                                                 
146 TELATIN, Michela «Questioning the EU SSR in Guinea-Bissau». In Portuguese Journal of International Affairs. 
Autumn-Winter 2009. Ed. Lisboa: IPRIS, p. 27-35. THALER, Kai «Avoiding the Abyss:Finding a Way Forward  in 
Guinea-. In Portuguese Journal of International Affairs. Autumn-Winter 2009. Ed. Lisboa: IPRIS, p. 3-14.apud 
PEREIRA Martins António, Reconstrução e edificação do pilar defesa nacional, Boletim Ensino | Investigação, n.º 12, 
maio 2012, p.123. 
147 OECD (2007a). Manual do CAD da OCDE sobre a RSS: «Apoiar a segurança e a justiça». Ed. Paris: OCDE. Apud 
António Martins Pereira, «reconstrução e edificação do pilar de defesa nacional». Boletim Ensino | Investigação, n.º 
12, maio 2012, p.123. 
148 GARRIDO Gomes, «Da teoria à prática: Desafios da Reforma do Sector da Segurança na Guiné-Bissau». 
REVISTA2009 25-11-2009, p.27. 
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De certo modo, os doadores não dispunham de conhecimento suficientes, portanto, os riscos 

de elaborar as politica desconectadas da realidade era acentuado. Assim, existia uma amalgame e 

confusão total. Segundo Africa Reporte, que sublinha nestes termos «Chaque donateur 

apporte avec lui sa propre interprétation de la réforme, ce qui rend difficile la coopération sur le terrain. 50 

experts de la RSS ont été invités sur le terrain et si plusieurs donateurs guidés par 

des priorités différentes s’engagent de manière non coordonnée, la RSS est vouée à l’échec149   

A RGB tem sempre recebido APD, a APD correspondeu em 2009 a cerca de 30% do 

Rendimento Nacional Bruto (RNB), a 98% do Programa de Investimentos Públicos. Nesse ano 32% 

das despesas totais do orçamento geral do Estado (OGE) foram financiadas pelo apoio orçamental 

externo (FMI 2010). Os principais doadores são as agências das NU, a UE, Portugal, o BM, o Banco 

Africano de Desenvolvimento (BAD), o Japão e a Espanha, verificando-se igualmente um 

crescimento da presença e ajuda de organizações sub-regionais e de países não-membros do CAD, 

como a China, o Brasil, Angola, a Índia, a África do Sul ou a Turquia. Mas estas ajudas têm sido 

ineficazes em termos práticos, pelo que a correlação entre a APD que a RGB é conhecida como 

« l´aide fatale ». Dambisa Moyo afirma que “ l'assistance financière a été et continue d'être pour une 

grande partie du monde en développement un total désastre sur le plan économique, politique et 

humanitaire” para ele, o APD, “elle encourage la corruption à grande échelle et fragilise le pouvoir, 

objet des plus vives convoitises; Plus grave encore, l'aide sape l'épargne, les investissements locaux, 

la mise en place d'un vrai système bancaire et l'esprit d'entreprise. Desta feita, qualifica de fatale, 

« car elle dérègle les marchés locaux, décourage les investisseurs et maintient l’Afrique dans une 

relation de dépendance vis-à-vis des pays développés…"Il n’y a pas un seul pays qui soit sorti de la 

pauvreté grâce à l’aide publique" na sua opiniao, "l’aide a des effets bien plus pervers que les 

bienfaits qu’elle est sensée apporter: développement de la corruption, détournements par les chefs 

d'État, maintien de ces États dans un état d’assistance permanente qui les pousseraient à ne plus 

faire d’efforts, développement des guerres civiles pour s’approprier l’aide, distorsion de la 

concurrence locale ou encore phénomènes d’inflation.150 

                                                 
149 Africa Briefing Report, «Security Sector Reform (SSR) in Guinea-Bissau». Egmont Palace, Brussels – 28 January 
2008, Observatoire de l’Afrique, Février 2008, pp. 2-6. 
150 MOYO Dambisa., op.cit. p.14. 
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Grosso modo, as falhas se situam em diversas prismas segundo o relatório do OCDE151, A 

intervenção dos doadores é de um modo geral baseada em estudos do contexto, as vezes sem 

conhecimento aprofundado das dinâmicas e especificidades locais, e sobretudo, as vezes sem 

envolvimento das comunidades/atores locais nos processos. Os doadores negligenciam também os 

fatores regionais e globais de conflito, fragilidade e insegurança, que são fatores importantes na 

atenção internacional à RGB, na mesma linha, divergem-se sobre as áreas prioritárias, a sua 

hierarquização, ou ainda sobre o tipo de intervenção externa mais adequado152.  

Outra falha invocada pelo relatório, trata-se da incongruência da ajuda externa com planos 

nacionais. Desta feita, as prioridades nacionais nem sempre prevalecem nas políticas de ajuda 

externa ou não são claramente definidas pelos atores nacionais, criando assim o impacto em termos 

de governação, coerência da ajuda externa, bem como de pertinência e sustentabilidade das ações 

promovidas ou apoiadas pelos doadores. Outra falha é que os mecanismos de avaliação e integração 

das lições aprendidas nem sempre têm em conta metas não-quantitativas ou o impacto dos seus 

programas e atividades face a objetivos de reforço do Estado ou de prevenção de conflitos. Não 

existem mecanismos institucionalizados de concertação interna entre atores nacionais e de diálogo e 

coordenação com e entre os doadores, nem há um envolvimento sistemático das comunidades locais, 

quer por parte das autoridades locais como dos parceiros do desenvolvimento, nos projectos de 

interesse para o desenvolvimento local153. 

Quanto a construção do Estado, o apoio à consolidação do Estado na RGB traduz-se 

predominantemente no apoio externo pelo reforço de capacidades para provisão de serviços sociais 

básicos e para a gestão das finanças públicas. Assim, tem havido alguns progressos limitados face a 

amplitude das necessidades nas áreas como a governação económica, financeira e política, e re-

formas nos sectores da segurança e da justiça. Em alguns casos, como na reforma do sector público 

em geral, carecem de uma abordagem mais abrangente, que contemple alternativas económicas, 

importantes também para a estabilização social e política. É reconhecido o papel da sociedade civil e 

do sector privado para a consolidação do Estado, mas o apoio a estes atores e à promoção do diálogo 

                                                 
151 OCDE Relatório 2011 sobre «A intervenção internacional em Estados frágeis-Republica da Guiné-Bissau». 2011, 
p. 53. 
152 Ibid.,p.27. 
153 Relatório OCDE 2011, op.cit. p.15. 
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entre estes e o Estado é uma dimensão que existe apenas nalgumas estratégias de doadores 

multilaterais.154.  

No que tange a falha na prevenção, o relatório sublinha que as ações da comunidade 

internacional têm tido, até agora, um impacto limitado na prevenção da instabilidade política e no 

desenvolvimento socioeconómico do país e não tem evitado as crises e ainda, A coerência das ações 

dos doadores e a predominância de interesses estratégicos e de segurança internacional sobre as 

prioridades do contexto nacional são algumas das falhas apontadas às ações da comunidade 

internacional para este fim na RGB. 

Um outro aspeto fundamental mas que continua a falhar na narrativa do relatório, é sem 

dúvida o reconhecimento das ligações entre os objetivos políticos, de segurança e de 

desenvolvimento, ou seja, A ligação destes com os objetivos estratégicos de consolidação da paz, 

reforço do Estado e desenvolvimento económico e social na RGB, é inequívoca e reconhecida pela 

generalidade dos doadores, que procuram fazer abordagens ‘whole-of-government’ nas suas 

estratégias de ajuda no país. Na prática, porém, verifica-se uma atenção maior e predominância das 

questões ligadas à RSS em detrimento das questões sociais, de desenvolvimento e de segurança 

humana, numa abordagem que privilegia os interesses e preocupações da segurança internacional e 

negligencia as prioridades e necessidades do contexto guineense155. 

O relatório sublinha outras falhas da responsabilidade dos doadores (procedimentos inadapta-

dos e processos complexos dos doadores, capacidades limitadas no terreno, etc.), explicam também 

parte dos problemas do alinhamento e o fosso entre as estratégias e as realizações efectivas. A 

coordenação entre doadores na RGB é essencialmente informal, desigual e limitada a alguns 

sectores. Falta informação sobre as atividades, montantes e distribuição da ajuda dos doadores por 

sectores, regiões e atores.  

Todo este fator permite-nos constatar os erros na planificação, na abordagem e falta de 

liderança e coordenação que por sua vez repercute sobre a eficacidade da ajuda e o próprio beneficio 

para os beneficiários e fracassa toda a política e estratégia dos atores internacionais.  

                                                 
154 Ibid.,P.35. 
155 Ibid.,p.45. 
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Cap. 4. A correlação conjuntural entre a RGB e o estado falhado 

De acordo com os elementos constitutivo de ESF e da narrativa dominante dos Especialistas, 

a RGB é um Estado em situação de fragilidade, devido as condições de fragilidade estruturais e 

conjunturais que apresenta no plano securitário, politico, económico e social. 

 

4.1. Cronica Instabilidade Política e Militar 

Para o PNUD que se inclina para uma definição aberta dos Estados Falhados”, os considera 

como os Estados que se situem aos diferentes estado de transições de ordem para desordem, da 

estabilidade para os caos. Estes Estados são resultado dos falhanços efetuados em matéria do 

desenvolvimento e de governação, falharam por completo o comprimento dos engajamentos 

internacionais de um Estado integrado no concerto internacional das nações contemporâneas156”. 

Desta feita, desde a sua a independência a RGB tem tido um ciclo de violência politica. A RGB 

possui características débeis e estruturais de um ESF157, devidos as várias crises cíclicas de violência, 

constante alteração da ordem constitucional, e uma paz podre.  

Na vigência da I República como foi anteriormente sublinhada, o Estado foi marcado pelo 

primeiro ciclo de violências politicas e assassinatos políticos- com eliminação dos guineenses que 

estiveram do lado de colonialismo, mas também entre os próprios vencedores, o qual terminou com a 

queda do Estado Binacional, dando origem a II República e abertura a um novo ciclo de crise-

movimento reajustador, na qual assistimos o reforço da crise, a instauração do regime militar de cariz 

autoritário, marcada também pela concentração e personificação de poder, e acompanhadas de 

politica de eliminação dos adversários políticos, e sobretudo, pelas várias tentativas de golpe e 

execução dos supostos autores.   

O terceiro ciclo da crise, deu-se na III República, depois da instauração da democracia e 

pluralismo político, culminando com um conflito político e militar que durou 10 meses com 

envolvimento de vários atores Estatais e não Estatais como o Senegal e Guine-Conacri no lado do 

presidente Nino Vieira, e os MIC. Na IV República o quarto ciclo da crise, deu-se na primeira 

Historia de alternância politica na governação com a vitória do PRS, numa coligação com o RGB-

Movimento Bafatá, privilegiando, uma política tribalista e alta corrupção, e forte conivência político-

                                                 
156 Human Development Report Office, Background paper for HDR, 2004, “African Wars and Ethnic Conflicts – 
Rebuilding Failed States”, Kwesi Kwaa Prah, 2004/10. Disponivel em  
http://hdr.undp.org/docs/publications/background_papers/2004/HDR2004_Kwesi_Kwaa_Prah.pdf, acesso online 
24/09/2013 
157 Cf. Anexo- Quadro nº 5 - Golpes tentativas de golpes e assassinatos de 1979 e 2012, anexo, p.3.   
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militar, que acabaria por se soldar num “golpe de Estado amigável” dado pelos segundos, 

mergulhando o País num novo ciclo de crise. Depois seguiu-se as crises que culminaram com os 

assassinatos do assassinato do Presidente da República (PR) e o Chefe do Estado-maior General das 

Forças Armadas, General (CEMGFA) Tagme na Waié. 

Recentemente quando tudo parecia estabilizado e com melhores resultados económicos 

conseguido sob liderança do primeiro-ministro Carlos Gomes Júnior, o País se assustou 

primeiramente com um golpe de Estado em abril de 2011 que pela primeira vez só alterou a chefia 

do CEMGFA com saída forcada de Zamora Induta e subida do General Antonio Indjai, que viria 

depois do falecimento do Presidente Malam Bacai sanha, viria a neutralizar o processo da RSS- de 

angola-MISSANG, obrigando a sua saída, e ainda inviabilizando o processo eleitoral em curso, e 

efetuando um novo golpe de estado a 12 de abril de 2012. 

Um outro fator conjuntural de instabilidade do País, esta ligada, a questão de narcotráfico (e a 

alta criminalidade. Assim, importa relembrar que o ESF é um espaço de edificação para o crime 

organizado transnacional, sendo uma das principais atividades associadas a este espaço o tráfico de 

drogas. No entanto, a RGB foi em particular eleito couriers ousmugglers, para funções de 

abastecimento/armazenamento e transporte, principalmente para os mercados da Europa de sul, 

provenientes da América do sul158 para toda a Africa Ocidental em geral onde se regista enorme 

numero de apreensões159160161. Desta feita, a RGB foi identificado como um dos principais pontos 

para o estabelecimento das bases dos grupos criminosos pela UNODC, EUROPOL (Serviço Europeu 

de Polícia) E DEA (US Drug Enforcement Agency)162, este último, que inclusive recentemente, 

depois de se ter infiltrado um dos seus elementos juntos dos principais atores e barrões de 

narcotráficos da RGB, deteve o Contra Almirante Bubo na Tchuto.  

Com efeito, a RGB foi considerada pela ONU como o primeiro Narco-Estado africano em 

2003, tendo em consideração o relatório da UNODC que estima que uma tonelada é transportada 

diariamente para a Europa163, com implicação de vários atores estatais; começando pelo elite militar, 

através do envolvimento de altas chefias militares e os soldados que ajudam a descarregar os pacotes 

                                                 
158 Cf. Anexo- Quadro nº 6 Produção, Zona de Passagem e Destino da Cocaína, anexo, p. 4. 
159 Cf. Anexo-Quadro nº 7-Apreensão de Cocaína por País de Trânsito para a Europa, anexo, p.4. 
160Cf. Anexo-Quadro nº 8 -Apreensões de Grande Quantidade na África Ocidental (2005-2007), anexo, p.5. 
161 Cf. Anexo -Quadro nº.9- Apreensão de Cocaína por País de Trânsito para a Europa, anexo, p.5. 
162 WRIGHT Joana, «African Drug Trade: Drug Traffickers Head West». Jane’s Intelligence Review. Surrey, 2007 p. 
38,  APud, Sara.p. 91. 
163 Institute for Global Dialogue «Guinea-Bissau as an Emerging Narco State in West Africa». Institute for Global 
Dialogue – www.igd.org.za/index.php?option. p.1 apud  GONCALVES, p. 91. 
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de cocaína nas pistas de aterragem e ao longo das costas marítimas; aluguer de pistas de aterragem e 

de instalações navais. Nesta perspetiva, Corrine Dufkta do HRW (Human Right Watch) afirma que 

“The army plays a key role in criminal activity. Instead of dedicating themselves to the security of 

the country, they are dedicating themselves to criminal exploits”. Este facto, veio acentuar e reforçar 

a criminalidade no Estado, através de determinadas entidades e elite política, militar e judiciária que 

procuram maximizar os seus rendimentos, através do poder pessoal e de influência para adulterar 

resultados nos tribunais e outras instâncias, favorecendo os seus interesses e dos grupos criminosos.  

Importa aqui concluir que este fator conjuntural, constitui uma ameaça seria a existência do 

Estado da RGB, um fator acelerador de fragilidade, mas sobretudo, de colapso total porque, o 

narcotráfico fomenta a corrupção endémica no governo, a criminalidade nas Forças de Segurança e 

na população, através de ameaça de força, intimidação e subornos nas estruturas estatais e militares. 

Grosso modo, o tráfico de drogas é uma das maiores ameaças à SH, ao desenvolvimento económico 

e social, à sobrevivência do Estado de Direito e ao processo de consolidação democrática na RGB. 

 

4.2. Défice democrático, vazio de Estado de Direito e Ausência de Monopólio legítimo do uso da 

força e Legitimidade do Poder  

Para o USAID o défice deste princípio manifesta-se pelo « le manque de légitimité et 

d’efficacité (USAID); o estado falhado é geralmente conhecido pela fraqueza, fragilidade e défice de 

democracia e da ideia de Rule of low164. Na perspetiva de Gomes Canotilho as dimensões sine qua 

nones de um Estado de Direito165 apresentam várias dimensões: é um império do direito, de direitos 

fundamentais, garante o princípio da legalidade da administração, assegura a garantia de via 

judiciaria, da segurança e confia as pessoas e responde pelos seus atos. Neste prisma, um Estado 

pode considerar-se Estado de direito quando: está “sujeito ao direito- Imperio das leis”, atua através 

do direito, positiva normas jurídicas informadas pela “ideia de direito”. O Estado “deve subordinar-

se ao direito”. Estar sujeito ao direito significa que o Estado, os poderes locais e regionais, os 

órgãos, funcionários ou agentes dos poderes devem observar, respeitar e cumprir as normas jurídicas 

em vigor, tal como o devem fazer os particulares. Ora extrapolando essas dimensões no caso da 

RGB, existe uma discrepância enorme, entre a teoria e a pratica, se bem que, em termos teóricos se 

conforma a globalização das normas vigentes num Estado de direito democrático porque, existe 

                                                 
164 USAID, « Fragile states strategy », Washington, 2005: 1, 28p. 
165CANOTILHO Joaquim José Gomes, «Estado de direito». in http://www.libertarianismo.org/livros/jjgcoedd.pdf . 
Consulta online 24/11/2013 
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Constituição os direitos estão catalogados, é sublinhado o primado de direito e primazia e 

hierarquização das normas, mas em termos práticos o modus operanuds de atuação das elites 

politicas e militares, da administração e instituições do Estado se efetua fora da juricidade legalmente 

estabelecido na lei suprema-Constituição.  

A segunda dimensão, considera que um Estado de direito é “um estado de direitos 

fundamentais”, uma vez que se trate de direitos legalmente plasmados e catalogados na lei das leis, 

ou lei suprema (a constituição) que beneficiam de uma tal dimensão de fundamentalidade e de uma 

efectiva protecção. Assim, a constitucionalização dos direitos revela a fundamentalidade dos direitos 

e reafirma a sua positividade no sentido de os direitos serem posições juridicamente garantidas e não 

meras proclamações filosófica166. Na mesma linha, o relatório de World justice Project considera que 

“Under the rule of law, fundamental right must be guaranteed. A systeme of positive law that fails to 

respect core human right established under international law is at best role of law. Rule of law 

abiding societies should guarantee the rights embodied in the universal declaration of human 

right167”.Ora, no caso da RGB é paradigmático e contraditório, neste vertente que ela faz parte e é 

signatário e ratificador de diversas convenções internacionais em matéria dos direitos fundamentais, 

tal como: Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), Pacto Internacional do Direito Civil 

e Politico (PIDCP), Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e culturais (PIDESC), mas 

a efetividade destes direitos no terreno estão longe de ser concretizados, devido a violações 

sistemáticas dos direitos humanos e à ausência de uma justiça- com mecanismo de controlo e 

efetivação dos direitos plasmados na lei.  

A terceira dimensão considera que um estado de direito garante “o princípio da legalidade da 

administração”, garantindo assim um dos princípio básicos do Estado de direito que enquadra toda a 

ação do Estado e todo o poder politico, legislativo e judiciário a sua conformidade com a lei168. O 

princípio da legalidade na RGB, tem uma função meramente filosófica, devido a falta de cultura 

jurídica e democrática dos atores políticos e militares, mas também, por défices de uma máquina 

judiciária flexível para o controlo dos actos jurídicos do Estado e os seus agentes. 

A quarta dimensão sustenta que “o Estado responde pelos seus atos”, assim, o Estado deve 

atuar como «pessoa de bem», caso contrario, o Estado e as demais pessoas coletivas públicas, bem 

                                                 
166 Ibid., p.19. 
167 World justice Project Relatorio sobre «the Role Of low Index». 2013 Online in http://worldjusticeproject.org/rule-of-
law-index consulta 27/10/2013. 
168 CANOTILHO Joaquim José Gomes, op.cit., p.22. 
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como os titulares dos órgãos, funcionários e agentes, que praticam atos ilícitos lesivos dos direitos e 

interesses dos particulares são civilmente responsáveis por danos incidentes na esfera jurídica dos 

particulares169. Ora, na RGB, constitucionalmente, o princípio da responsabilidade civil dos titulares 

dos cargos políticos do Estado esta plasmado na Constituição, nos artigos 61 e 72, mas, no abono da 

verdade, nenhum político e militar foi ainda condenado judicialmente contra os actos e crimes 

cometidos. Ainda, esta por descobrir quem são atores, coatores e responsáveis de crimes como os de 

Amílcar Cabral, Nino Vieira, dos Chefes dos Estados-maiores, Ansumane Mane, Veríssimo C. 

Seabra e Tagme na Waié bem como os principais atores do narcotráfico.  

A quinta dimensão advoga que Estado de direito assegura “a garantia da via judiciária170”, 

apelidado no relatório de World justice Project – “effectiveness of civil and criminal justice”, que 

garante a segurança jurídica e jurisdicionais através de garantias processuais e procedimentos como: 

independência dos juízes, o acesso ao direito e aos tribunais, da garantia de audiência do arguido, a 

proibição de tribunais de exceção, a proibição da dupla incriminação, o princípio de defesa através 

do contraditório, o direito de escolher defensor, a assistência obrigatória de advogado em certas fases 

do processo penal, princípios da igualdade, da imparcialidade e da justiça nos comportamentos da 

administração. Na teoria, a RGB sem dúvida se conforma a “globalização Jurídica” das normas 

universalmente patentes nos sistemas constitucionais dos países, o grande dilema continua como é 

óbvio, na falta de condições securitárias que permite os seus atores desempenharem as suas funções 

em toda liberdade e segurança. Ademais, existe um défice enorme no que tange as instituições 

judiciárias no plano qualitativo e quantitativo que possa cobrir toda a esfera de jurisdição nacional. 

Por outro lado, numa sociedade onde a maioria da população é analfabeta, a população não confia 

nas instituições judiciárias, e desconhece os seus direitos legalmente assegurados, prefere utilizar as 

vias tradicionais de resolução dos conflitos nomeadamente a feitiçaria. 

A quinta dimensão estabelece que o estado de direito fornece “segurança e confia as 

pessoas”, porque, os indivíduos e as pessoas coletivas têm o direito de poder confiar que aos seus 

atos ou às decisões públicas incidentes sobre os seus direitos, posições ou relações jurídicas 

alicerçadas em normas jurídicas vigentes e válidas ou em atos jurídicos editados pelas autoridades 

com base nessas normas, se ligam os efeitos jurídicos previstos e prescritos no ordenamento jurídico 

garantindo assim, a paz jurídica171. Ora na RGB, apesar de a constituição conferir relativa segurança 

                                                 
169 Ibid., p.23. 
170 Ibid., p.24. 
171 Ibid., p.25. 
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jurídica que deveria ser materializado na prática pelo cumprimento das normas constitucionais, acabe 

por desvincular da lei supremo e criar uma desconfiança e insegurança que hoje se verifica através do 

desacreditação do poder político, judiciário e parlamentar do Estado que não consegue realizar o 

contrato social; e as instituições estais que não conseguem realizar com segurança e confiança as 

suas missões, porque os políticos governam essencialmente para os interesses singulares, o poder 

legislativo não fornece segurança em legislar porque, esta grandemente composto por indivíduos 

iletrados, e sem formação necessárias, e em consequência não poderão como legislar com base e 

enquadramento jurídico-sociológico da realidade. Por sua vez, o poder judiciário, a semelhança do 

poder politico, é refém do poder militar. 

Por outro lado, o relatório de World justice Project, adiciona, que the role of low implica: 

Limited government powers, The absence of corruptio and Human security and Open government:  It 

means the concept of checks and balances, Montesquieu said (“il faut que le povoir arrete le 

pouvoir172)”. Ora na RGB formalmente existe a separação de poder conforme a constituição: 

executivo, legislativo e judiciário, mas tendo em conta o regime militar e autoritário que se verifica e 

o estado não consolidado da democracia guineense existe uma mistificação e usurpação entre esses 

poderes, devido a corrupção e troca de favores entre ambos, alias no que Segundo o corruptions 

perception index- transparency international num total de 174 países avaliados, a RGB figura na 24ª 

posição na ordem dos piores para melhores, sendo considerado um dos mais corruptos de mundo 

com um Índice de Percepção da Corrupção (IPC) de 25, que representa um nível de corrupção grave 

e acentuado, e é o fruto da alta corrupção generalizada em toda a esfera do Estado173, o que impede a 

“sobrevivência” da SH.   

 

  4.3. Estado de impunidade-injustiça e Violação dos Direitos humanos 

O direito à vida é um direito fundamental, corolário de todos os outros direitos. De acordo 

com a Liga Guineense dos Direitos Humanos (LGDH), Esta inviolabilidade apesar de estar plasmada 

na Constituição e na ordem jurídica da RGB, através da proibição explícita e facto da pena de morte, 

da privação da vida, mesmo em estado de sítio ou de emergência, todavia, a sua efetivação está longe 

                                                 
172 MONTESQUIEU, «De’Lesprit des lois, ou du rapport que les lois doivent avoir avec la constitution de chaque 
gouvernement, les mœurs, le climat, la religion le commerce, » nouvelle edition revue corrige, seconde tome, 1748., 
P.17 
173 Relatorio do Transparency International Corruption «Perceptions Index 2012». Ernest and Young quality in 
everything we do., in  http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/2012_TI_CPI/$FILE/2012%20TI%20CPI.pdf acesso 
online 26/10/2013. 
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de ser eficiente porque, as violações dos direitos humanos, ao invés de serem punidos, são 

simplesmente premiados com promoções na carreira profissional dos autores ou outros benefícios de 

caracter ilícito. Esta contraposição assume a forma de impunidade ou seja, os infratores da lei, em 

especial responsáveis pelos atos que colocam em risco a paz e a segurança pública, não são 

responsabilizados ou punidos, traduzindo-se nos principais fatores da instabilidade174.  

Além do direito a vida, integram também o leque dos direitos violados, os direitos à 

integridade física e à liberdade de manifestação. De facto, vários cidadãos foram vítimas de 

espancamento e agressões bem como de detenções ilegais e prisões arbitrárias por parte dos agentes 

ligados as autoridades, com especial destaque para as forças de defesa e segurança. Segundo a 

LGDH e a AI, “a situação dos direitos humanos deteriorou-se substancialmente após o golpe de 

Estado de 12 de Abril de 2012, ou seja instalou-se no país um clima de autêntica afronta aos direitos 

humanos e de ameaças sérias à consolidação da paz e do Estado de direito, marcado por 

intimidações, detenções arbitrária”, e violações da integridade física, perseguição política e 

assassinatos”. Ainda sublinha por outro lado, que “As autoridades militares continuam a restringir 

os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos sem quaisquer fundamentos legais, visando tão-

somente silenciar os cidadãos e instaurar e reforçando um regime antidemocrático. Várias 

manifestações acabaram com atos de espancamento dos manifestantes, incluindo ameaças à vida e à 

integridade física dos cidadãos. No que tange a liberdade de expressão, “Estações de rádio privadas 

foram fechadas quando se deu o golpe de Estado, tendo permanecido fora do ar durante dois dias. 

Tiveram autorização para retomar as emissões sob severas condições de censura, e pelo menos uma 

estação de rádio decidiu permanecer encerrada... O correspondente da emissora estatal portuguesa, 

a Radio Televisão Portuguesa, foi expulso em Outubro 2012 devido aos seus relatos críticos 

relativamente ao governo e às autoridades militares”175. O País foi teatro de homicídios e execuções 

extrajudiciais nesse sentido segundo o relato da AI, “Houve relatos de assassinatos de seis pessoas 

alegadamente mortas durante o ataque à base militar em Outubro, quatro civis e dois militares, 

terão sido alvo de execuções extrajudiciais. Estas atitudes dos militares consubstanciam num abuso 

de poder e de ostentação da força com o objetivo de fragilizar as instituições judiciárias na luta 

                                                 
174 LGDH Relatório da, sobre «a situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau 2010-2012». Guide Artes Gráficas-
PNUD, 2013, p.15. 
175 Relatório de Amnistia Internacional 2013, sobre «a situação dos Direitos Humanos na Guiné-Bissau». 2013, p.50 
in, http://www.amnistiainternacional.pt/images/Noticias/maio_2013/Relatorio2013/RELATORIO_13_guine_bissau.pdf 
acesso 18.08.2013. 
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contra a impunidade.176 Enfim, grosso modo, pode-se sintetizar de que estes comportamentos 

comprovam uma série de desmandos praticados pelas Forças Armadas, na qualidade de detentores do 

poder real e constituindo-se como principal, ameaça à paz. 

A liberdade de expressão, na sua vertente da liberdade de imprensa, subdivide-se em direito 

de informar, direito de se informar e direito de ser informado. Por direito fundamental de informar 

entende-se que é assegurado ao seu titular a prerrogativa de poder divulgar factos ou notícias que 

sejam de interesse público. Nesta perspetiva, não basta que o Estado se abstenha de praticar actos 

que impeçam ou dificultem o exercício deste direito, deve acima de tudo, criar as condições e 

garantias necessárias para o seu pleno exercício. Mas no caso da RGB, é habitual assistir a censura 

estatal e perseguição e tortura dos jornalistas, considera o índice da liberdade de imprensa fornecida 

pelos repórteres sem fronteiras que situa a RGB na 92ª posicao ou seja no meio da tabela entre 

democracia e autoritarismo- “Guinea-Bissau (92nd, -17) fell sharply because the army overthrew the 

government between the first and second rounds of a presidential election and imposed military 

censorship on the media”177. 

 

Figura nº1 freedom indices178 
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Problemas percetível Regime Autoritário 

 

No mesmo horizonte, segundo a LGDH, o golpe de Estado consumado no dia 12 de Abril de 

2012 constitui um grande recuo no exercício da liberdade de imprensa e da expressão na história da 

democrática da RGB. A partir deste acontecimento antidemocrático, instalou-se no país um clima de 

autêntica afronta aos direitos humanos, tais como, a restrição ilegal das liberdades de imprensa e de 

expressão, intimidação dos jornalistas e apreensão ilegal dos instrumentos de trabalho. Aliás, 

momentos após o anúncio do golpe do Estado, o comando militar que protagonizou a alteração da 

ordem constitucional ordenou, sem qualquer justificação, o encerramento compulsivo e ilegal de 

todos os órgãos de comunicação social, exceto a Radio Nacional que se destinava apenas a tornar 

                                                 
176 Relatório da LGDH, 2013, op.cit., P.17. 
177 Press index freedom 2013, in http://en.rsf.org/press-freedom-index-2013,1054.html acesso online 19/10/2013. 
178 Fonte : World Bank http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_freedom_indices., acesso online 26/10/2013. 



77 
 

públicos os seus comunicados... Ainda no mesmo sentido e em conivência, as atuais autoridades 

civis e militares adotaram uma postura hostil em relação ao delegado da RTP-África na RBG, 

Fernando Gomes que se concretizou “numa carta dirigida ao Ministro da Comunicação Social de 

Portugal exigindo o regresso deste jornalista ao seu país de origem. Finalmente, o delegado da RTP 

na Guiné-Bissau acabou por abandonar o país na sequência de uma segunda carta com a mesma 

intenção e com um teor um pouco mais agressivo179”. 

Por outro lado, a AI considera que “a situação política deteriorou-se de forma acentuada 

depois do golpe de Estado em abril de 2012. As Forças Armadas cometeram numerosas violações 

dos direitos humanos e impunidade, incluindo detenções arbitrárias, espancamentos e execuções 

extrajudiciais. A liberdade de expressão, de reunião e de imprensa foi gravemente limitada. Os 

assassinatos de figuras políticas e figuras ligadas à segurança desde 2009 continuavam 

impunes180”. Os Membros da sociedade civil foram igualmente atacados. Algumas pessoas, 

incluindo vários membros da LGDH, receberam ameaças de morte, refugiando-se em embaixadas; o 

presidente do Partido da Solidariedade e Trabalho, da oposição, e porta-voz da Frente Nacional Anti-

Golpe Iancuba Indjai e o advogado e presidente do Partido do Movimento Democrático Silvestre 

Alves foram torturados.  

 

Figura 2181                                                                    Figura 3182 

Espancamento de uma personalidade politica Espancamento de um Advogado 

 

 

 

 

O ciclo vicioso da instabilidade política e militar, que tem caracterizado a RGB, é facilitado, 

por um lado, pelo elevado grau de impunidade que vem assolando o país nos últimos anos183.  

 

                                                 
179 Relatório da LGDH, 2013, op,cit.,P.54. 
180 Relatório de Amnistia Internacional 2013,op.cit.  p.51. 
181 Foto 1. Dr. Iancuba Indjai, presidente do Partido para a Solidariedade e Trabalho e Secretário Executivo da Frente 
Nacional Anti-golpe (FRENAGOLPE), violentamente espancado pelos militares, Fonte: Direitos Reservados- Imagem 
Frenagolpe on twitter.   
182 Foto 2. Dr. Silvestre Alves, advogado e líder do Partido Movimento Democrático Guineense, vítima da brutalidade 
dos militares, Fonte: http://www.gbissau.com/?p=7187 acesso online 30/10/2013. 
183 Cf. Anexo-Quadro nº 10 Mapa de fatores de impunidade na RGB, anexo, p.6. 
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Figura 4. Principais fatores de instabilidade na Guiné-Bissau184 

A prova evidente deste facto é que os autores morais 

e materiais das sucessivas convulsões políticas e 

militares, que na maior parte dos casos culminaram 

com as perdas de vidas humanas, continuam 

impunes. Assim, uma das grandes ameaças que 

esvazia de essência a SH na RGB, esta ligada com a 

impunidade, violações sistemáticas e arbitrarias dos 

Direitos Humanos e a injustiça.  

 

4.4. Fragilidade e Incapacidade das Instituições Estatais  

Na perspectiva o USAID-united States Agency for international Development, considera ESF 

os Estados incapazes de fornecer serviços básicos e de segurança (failing states); o DDIB define 

como “ Os Estados cuja o sistema de governo não pode ou não quer cumprir as funções basilares no 

que respeita a maioria da população185. No paradigma do America´s security paradigm and security 

agenda, « Other states are weak because their ability to provide core functions is constrained. The 

most important state function is the provision of security. In weak states, the coercive institutions of 

the state are functioning, but performance is sporadic or inconsistent and frequently marred by 

corruption »186…..  

Para o PNUD que se inclina para uma definição aberta dos Estados Falhados”, como cima 

referenciamos através dos elementos de desordem, da estabilidade, das falhas na governação e 

projeção do desenvolvimento e do incumprimento dos engajamentos internacionais de um Estado 

integrado no concerto internacional das nações contemporâneas187”, a RGB é ipso facto um ESF 

porque, não consegue cumprir a função trilógica do Estado para as suas populações: assegurar a 

segurança, o bem-estar social e o desenvolvimento. 

                                                 
184 Fonte: relatório da liga guineense dos Direitos humanos LGDH 2010-2012. 
185 USAID, « Fragile states strategy ». Washington, 2005: 1, 28p.  
186QUERINE Hanlon, «Adapting America´s security paradigm and security agenda». National strategy Information 
Center, 2011, p.6 
187 Human Development Report Office, Background paper for HDR, 2004, «African Wars and Ethnic Conflicts – 
Rebuilding Failed States». Kwesi Kwaa Prah, 2004/10., in  
http://hdr.undp.org/docs/publications/background_papers/2004/HDR2004_Kwesi_Kwaa_Prah.pdf, Online acesso-
25/11/2013. 
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A falta de diversidade na economia e o escasso desempenho económico do país durante anos, 

agravado pela alta taxa de desemprego, levou a uma condição fiscal frágil marcada pela baixa taxa de 

rendimento e pela alta despesa pública. Isto, por sua vez, impediu o Governo de prover os serviços 

básicos indispensáveis à manutenção de uma paz sustentável e duradoura. A quebra de tal círculo 

vicioso, a que recorrentes instabilidade económica, institucional e política estão intimamente ligadas, 

é crucial para se ultrapassar os desafios da consolidação da paz. 

A utilização da RGB como ponto de trânsito para as atividades de narcotráfico, 

principalmente entre a América do Sul e a Europa, é um fator que compromete os esforços do 

Governo e dos parceiros internacionais por uma estabilidade política e consolidação efetiva da paz. 

As fraquezas institucionais, com particular respeito à capacidade das forças policiais de ordem 

pública e da judiciária em lutar contra o crime e em reforçar a aplicação da lei, traz mais desafios à 

resolução desse problema. Ademais, os esforços do corajoso pessoal ligado à aplicação da lei o os 

agentes públicos que se encontram na linha de frente no combate ao narcotráfico, estão a ser 

comprometidos pelo clima de ameaças e de intimidações perpetrado por indivíduos ou grupos 

suspeitos de estarem envolvidos no narcotráfico. A combinação de incidentes cada vez maiores no 

tráfico de drogas, armas e da emigração clandestina sugerem que a fraqueza das instituições do 

Estado permite uma onda preocupante de atividades ligadas ao crime organizado. 

Outro fator qualificador do ESF, réside no facto que o ESF não tem controlo sobre a 

totalidade do seu território. Para o paradigma americano, «Some states are weak because they cannot 

control parts of their territories188», no caso da RGB  o Estado por défices de meios materiais e 

logísticos, o Estado não exerce um controlo real e efetivo sobre a  totalidade do território 

principalmente nos arquipélago de Bijagós e ilhéus onde o Estado tem encontrado dificuldades para 

o controlo de narcotráfico e controlo de barcos estrangeiros que pescam ilegalmente nas aguas 

marítimas nacionais. 

Por seu lado, a equipa do International Crisis Group, num relatório de Julho de 2008, 

constatou que “as estruturas políticas e administrativas na RGB não lhe permitem controlar o seu 

território, assegurar os serviços públicos básicos, nem contrabalançar o domínio político das forças 

armadas189”. É evidente que estas fragilidades estruturais do Estado estão na origem de crises 

políticas recorrentes, golpes de estado, crise económica e proliferação de redes de criminalidade. A 

                                                 
188HANLON Querine, 2011, loc.cit. 
189 International Crisis Group, «Guinee-Bissau: besoin d’État». Relatório África Nº 142 – 2 de Julho de 2008. Apud 
LOPES de Sousa Gerson, p.50. 
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onda de narcotráfico que, desde 2004, afeta o país (com grandes implicações na sua economia), 

valeu-lhe o rótulo de “narco-estado190”. Enfim por estas razões e mais razões que o RGB é 

considerado o 18 weak state devido a sua fraca performances económicos, securitários, políticos do 

bem-estar social das suas instituições. 

 

Figura 5 Índice de fragilidade do Estado no mundo em Desenvolvimento191 
Ranking 18 Estado fragil  
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O indicador económico demostra uma fraca capacidade e performance do Estado em fornecer 

aos seus cidadãos um ambiente económico estável e sustentável e equitativo com vista ao 

crescimento económico, devido ao baixo e inexistente crescimento económico, a qualidade das 

políticas económicas, o favorecimento do sector privado e a distribuição equitativo do rendimento; 

os indicadores políticos atestam um quadro político fragilizado tendo em conta a sua análise a 

qualidade das instituições políticas do Estado, a legitimação do sistema governativo, o princípio da 

obrigação de resultado positivo e prestação de contas aos cidadãos, a dimensão da democracia, a 

dimensão de Estado de direito, a extensão de corrupção, liberdade de expressão, o princípio da 

independência dos poderes e as suas eficácias; os indicadores de segurança, comprovam o vazio 

securitário através da análise ao fornecimento de segurança física aos cidadãos, as ocorrências e a 

intensidade de violências e conflitos sociais, a alteração inconstitucional e antidemocrática do poder 

político, a percepção generalizada da instabilidade da ordem pública e violência política do Estado 

sobre a sua população e as violações dos direitos humanos; os indicadores do bem-estar social 

                                                 
190 LOPES de Sousa Gerson «Abordagem de Segurança Humana e reconstrução pós-crise na Guiné-Bissau: 
Porquê uma agenda alargada de segurança?». Observatório de segurança humana, 2010 p. 50. 
191 Fonte: World Bank. 
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testemunham uma insegurança humana devido a performances negativo da RGB no fornecimento e 

satisfação das necessidades básicas dos seus cidadãos, como a alimentação, saúde, educação e 

sobretudo a existência de forte incidência da pobreza a nível nacional, agravada pelas consequências 

do conflito político-militar de 1998-1999. 

Outro fator que ilustra a fragilidade das instituições da RGB é o índice MO Ibrahim e o IDH: 

o índice MO Ibrahim192 que fornece avaliação da performance do governo,“a análise e avaliação é 

feita sobre quatro indicadores: Safety & Rule of Law, Participation & Human Rights Sustainable 

Economic Opportunity, Human Development. Assim, no total de 52 países africano submetidos a 

avaliação, o relatório mo ibrahim situa a RGB na posição 46/52 com uma pontuação de 37.1/100, 

colocado na ultima posição dos PALOP, e o ultimo da lista na sub-região. O relatório mostra uma 

performance negativa e abaixo da sub-região: desde a dimensão segurança e Estado de direito, o 

procedimento judiciário, grau da independência da justiça, sanções e transferências de poder e direito 

de propriedade, as prestações de contas, ate a segurança individual193. O que comprova a fragilidade 

multidimensional do Estado guineense. 

Na outra esfera, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)194 coloca a RGB no grupo de 

países com índice de desenvolvimento humano baixo em 176ª posição dos 186 países analisados no 

relatório195que além do crescimento económico, mede o desenvolvimento humano através de 

critérios centrados nas pessoas, tais como as escolhas que são oferecidas e o acesso a oportunidades 

nas áreas de educação, saúde. Os principais fatores que contribuíram para a baixa classificação do 

IDH do país são a pobreza196 generalizada e uma baixa taxa de expectativa de vida (48,6 anos) 

ligada, entre outras coisas, com a falta de acesso aos serviços de saúde e educação de qualidade, e 

também a crescente desigualdade social197. Na Educação, a taxa de escolaridade básica198 ronda os 

61%.O sistema educativo apresenta sérios problemas derivados da precariedade das instalações, falta 

de equipamento adequado e fraca qualificação dos professores. A taxa de analfabetismo entre os 

                                                 
192 The Ibrahim Index of African Governance (IIAG) is an annually published composite index that provides a statistical 
measure of governance performance in African countries”. governance is defined by the Mo Ibrahim Foundation as the 
provision of the political, social and economic public goods and services that a citizen has the right to expect from his or 
her state, and that a state has the responsibility to deliver to its citizens. 
193 MO Ibrahim foundation Facts and Figure Africa Ahead: The Next 50 Years, Addis Ababa, November 2013, p.81  
194 C.f Anexo-Quadro nº 11 RGBs HDI trends based in time series data & new indicators methodology, anexo, p. 6 
195 C.f Anexo-Quadro nº 12. Tabela comparativa do IDH, anexo, p.7 
196 C.f Anexo-Quadro nº 13 Indicador de pobreza, anexo, p.7.   
197 C.f Anexo-Quadro nº 14 Indicador de desigualdade social, anexo, p.7.  
198

 C.f Anexo-Quadro nº 15 taxas de frequência escolar no ensino primário 2006/2010 por diferentes quintis, 
anexo, p.7 
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adultos é ainda muito elevada, cerca de 58%, sendo de 72,5% entre as mulheres199; Os indicadores de 

Saúde200 situam-se abaixo da média da África subsariana. A mortalidade infantil situa-se nos 145‰ 

por cada mil nascimentos por causas entre como o paludismo, doenças intestinais e infeções 

respiratórias e falta de água potável201. 

Em guisa de conclusão é de sublinhar que com os números e tendenciais atuais o atingir da 

meta dos ODM assumido pela RGB não será alcançado devido aos atrasos e obstáculos na 

consolidação da paz, do desenvolvimento e da SH em todos os seus componentes. 

 

4.5. O declínio persistente do PIB e dependência da ajuda externa 

De acordo com a fundamentação teórica e científica da agência francesa ao desenvolvimento 

AFD, que categoriza os Estados falhados em três tipos, baseados no índice Country Policy and 

Institutional Assessment Indicators (CPIA): “ sont faibles les Etats avec un PNB par mois et par 

personne de moins de 30 dollars; les états avec  une absence de contrôle territorial ; et avec une 

administration faible 202». As organizações nacionais de desenvolvimento e o departamento para o 

desenvolvimento internacional Britânico em particular definem 46 “Estados frágeis” na base de 

critério de mau desempenho económico e o défice de poder dos seus governos203. Nesta esfera, numa 

definição restrita, os Estados frágeis são os Estados que não atingiram os ODM; as fragilidades em 

causa são calculadas na base do índice CPIA do BM (trata-se de 14% da população mundial). Por 

sua vez, a AFD e o BM, ligam a análise do Estado frágil em termos de fragilidade de 

desenvolvimento económico e fragilidade ambiental204. O BM privilegia também o seu instrumento 

de indexação- o LICUS, ou Low Income Countries Under Stress-que identifica uma vintena de 

Estados com rendas baixas e vítimas de tensão extremas205. 

Deste ponto de vista, a RGB apresenta características de fragilidade que estão devidamente 

identificadas segundo os critérios das agências acimas expostas ao nível interno e que incluem, 

nomeadamente: a instabilidade política presente desde o conflito armado de 1998-99; o 

                                                 
199 C.f Anexo-Quadro nº 16 indicador de Educação, anexo, p.7 
200 C.f Anexo-Quadro nº 17 Indicador de Saude, anexo, p.8. 
201 C.f Anexo-Quadro nº 18 Improved water source, rural (% rural population with access, anexo, p.8. 
202 Rapport Agence française de développement, 2006,  loc.cit. 
203 DfId Department for International Development, « Why we need to work more effectively in fragile states », Londres, 
2005: 7, 28p. 
204 Rapport de l’Agence française du développement, 2006, loc.cit. 
205 Rapport IEG « Engaging with failed states », World Bank support to Low-income countries under stress, septembre 
2006. Le “Independent Evaluation Group” (IEG) p.7. 
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funcionamento irregular e falta de capacidade das instituições públicas no cumprimento das funções 

básicas do Estado; o défice democrático que se manifesta na necessidade de uma maior 

independência do poder judicial, de um maior controlo sobre a polícia e na insubordinação das 

Forças Armadas ao poder político; o impacto de fenómenos transnacionais como o tráfico de droga e 

a criminalidade organizada; os elevados níveis de pobreza; a fraca diversificação da estrutura 

económica e a grande dependência da ajuda externa206. Estes elementos constituem simultaneamente 

causas e sintomas de fragilidade, impedindo a consolidação da paz e de um desenvolvimento.207. 

O investimento no OGE nos sectores sociais situa-se nos 22% (FMI 2010) – muito aquém dos 

40% recomendados ao nível internacional –, o que é claramente insuficiente para responder às 

necessidades das populações e para atingir as metas estabelecidas internacionalmente no quadro dos 

ODM. Calcula-se que o cumprimento dos principais ODM exigiria um crescimento médio do PIB 

guineense superior a 7% até 2015 e um nível de investimento próximo dos 40% da riqueza criada no 

país, níveis que a RGB está longe de alcançar. Enfim, quanto as questões ambientais, a RBG Cerca 

de 55% do território guineense está coberto por floresta, a qual está sujeita a uma rápida destruição, 

nomeadamente, devido às queimadas, pressão humana e aumento da área de cultivo da castanha de 

cajú criando desflorestação para alem de geograficamente situar na área onde há desertificação 

avançada. 

Por outro lado, corroborando a perspetiva de DfID Department for International 

Development, segundo a qual, o Estado é falhado quando existe, «weak economic performance and 

the lack of political power »208. Assim, no caso da RGB, nota-se uma economia pouco diversificada e 

vulnerável, resultado óbvio, dos efeitos do conflito de 1998-99 e desgovernação que se fazem ainda 

sentir na economia, afetada também pela recente crise económica e financeira mundial. Em 2009, o 

RNB per capita era de USD 510, menos de metade da média da África subsaariana; quando medido 

em termos de paridade do poder de compra, o RNB per capita continuava a ser inferior aos valores 

anteriores ao conflito (USD 1060 contra 1150 em 1997). A vulnerabilidade da economia é acentuada 

pela forte dependência da monocultura de exportação – a venda de caju representa mais de 90% das 

receitas de exportação –; pela fragilidade e subfinanciamento do sector agrícola, que representa cerca 

de 60% do PIB e emprega mais de 85% da população guineense; e pela dependência das importações 

                                                 
206 C.f. Anexo-Quadro nº 19 RGB: stock da divida externa nominal, 2009-2012, anexo, p. 8. 
207 Relatorio OCDE-2011, op.cit. p.23. 
208 DfId, Department for International Development op.cit. p.11. 
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alimentares, num contexto de aumento dos preços de bens alimentares e do combustível no mercado 

mundial, o que representa riscos evidentes para a segurança alimentar da população. 

A crise política afetou negativamente os desenvolvimentos económicos. O golpe militar levou 

à interrupção das exportações de caju e a suspensão da assistência dos doadores tradicionais foi 

apenas parcialmente contrabalançada por um reforço do apoio orçamental por parte da região. A 

consequência foi que a economia registou uma contração de 1,5% em 2012. Apesar de algumas 

pressões mais acentuadas sobre os preços, motivadas pela escassez de produtos alimentares e de 

combustíveis, o impacto na inflação global foi moderado devido à baixa procura interna. A inflação 

nos 12 meses situava-se a cerca de 2% no final de 2012. O défice da conta corrente (incluindo 

transferências) deteriorou-se para 6,5% do PIB em 2012,dos 1,2% registados em 2011, refletindo 

igualmente a queda dos preços de exportação de caju209. 

Neste sentido, e como consequência desta fragilidade económica, a RGB vive de uma forte 

dependência da ajuda externa, que representa mais de metade do PIB, tornando a RGB no segundo 

país da África subsaariana mais dependente210. A situação económica e os altos níveis de pobreza 

tem obrigado o Estado a aceitar todas as propostas dos doadores, independentemente das suas 

condições, da sua relevância para a estratégia nacional ou da coordenação com outras atividades. Isto 

conduziu a uma incapacidade do governo em rejeitar ajuda, por vezes a uma duplicação dos esforços 

e a uma falta de coordenação das ações de desenvolvimento, aumentando os possíveis impactos 

negativos da ajuda.  

                                                 
209  FMI, «Relatório do corpo técnico sobre as consultas de 2013 ao abrigo do artigo IV-analise da sustentabilidade 
da divida». N.º 13/17, p.6.   
210 C.f. Anexo-Quadro nº 20 Principais doadores bilaterais e multilaterais da RGB (media 2007-2008), anexo, p.9 
 



85 
 

5. Politica e Estratégia interna e o impulso do potencial e valências geopolíticas na 

reversibilidade da segurança humana à luz da era global 

 
5.1. Fator estrutural, social e ambiental 

No estado da globalização, o fator estrutural ligado ao fator social e ambiental consistente, 

constitui uma grande alavanca para o progresso de quaisquer País é um contributo inigualável para o 

avanço da SH e o próprio IDH devido às vantagens que aportam aos diversos áreas e sectores do 

país, e sobretudo quando são bem explorados e racionalmente bem geridos, o que não acontece no 

caso da RGB por falta de uma opção política e estratégica bem definida.  

De ponto de vista estrutural, o país é constituído por uma parte continental e uma parte insular 

que engloba o arquipélago dos Bijagós, composto por cerca de 90 ilhas e ilhéus, dos quais somente 

17 são habitadas. Desta feita, na vertente geopolítica, a geografia física confere à RGB vários fatores 

capazes de potencializar o país na luta contra a pobreza e fome, e otimizar a economia, o 

desenvolvimento, e a melhoria do IDH. 

O fator geopolítico-clima e o solo conferem à RGB uma grande vantagem comparativa sub-

regional (onde se sofre do avanço considerável da desertificação e escassez de chuva) no sector de 

agricultura. Neste quadro, a RGB, situada entre o equador e o trópico de câncer, tem um clima 

tropical favorável à agricultura, com uma temperatura média de 27 °C apresentando fraca amplitude 

durante o ano segundo as Regiões. As precipitações crescem do nordeste ao sudoeste, de 1 200mm a 

mais de 2400mm por ano. Os solos são principalmente argiloarenosos e ferralíticos, com uma parte 

importante de solos idiomórficos; são solos aptos para a produção agrícola. A pluviometria varia 

muito da costa (até 2.600 mm de chuva anuais no sul) ao interior (1.200mm de chuvas). A estação da 

chuva estende-se de Junho até Outubro, e o período de cultivo dura entre 160 e 190 dias por ano. A 

agricultura é um componente determinante para o desenvolvimento da economia da RGB, porque no 

plano macroeconómico representa 50% do PIB, emprega 82% da população ativa e representa mais 

de 90% das exportações do país, e sobretudo, porque a grande maioria da população vive da 

produção alimentar.211 É nesse sentido que é preciso impulsionar este sector, torná-lo moderno e 

mais produtivo contando com as dimensões favoráveis de condições climáticas, com vista a lutar 

contra a fome e pobreza, mas também torná-lo produtiva e regionalmente integrada e competitiva, o 

que poderá ajudar na minimização dos fenómenos da pobreza no mundo rural, garantir a segurança 

                                                 
211 DPIP-Direcção de Promoção de Investimento Privado, «Oportunidades de Negócios na Guiné-Bissau». in 
http://www.didinho.org/asoportunidadesdenegociosnaguinebissau.htm acesso online 20/01/2014,2001, p. 1, 4 e 9. 
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alimentar no conjunto do território nacional e participar na construção de infraestruturas de educação 

e de saúde, facilitando as populações o acesso aos serviços essenciais de que carecem. 

O fator posição geográfica, apesar da reduzida superfície do país, a RGB alberga, graças a um 

número de condicionalismos e especificidades históricas, geográficas e ambientais, um património 

natural (e também cultural) de enorme relevo à escala mundial, com um litoral caracterizado por uma 

plataforma continental com vasto arquipélago composto por quase uma centena de ilhas, e por 

inúmeros sistemas estuarinos de uma fecundidade extrema, onde se encontram as aves aquáticas 

migradoras de todo o planeta; os recursos em peixes, crustáceos e moluscos têm um enorme valor 

económico. Também, encontram-se ecossistemas em bom estado, nomeadamente os estuários 

cobertos por extensos tarrafes que permitem ainda que estes recursos se renovem de uma forma 

eficaz. Por outro lado, nas praias do arquipélago dos Bijagós desovam regularmente quatro espécies 

de tartarugas-marinhas, todas elas ameaçadas a nível global. Pelo seu lado, as florestas constituem 

uma verdadeira barreira contra a desertificação, suportam a agricultura e produzem madeira, lenha, 

carvão, mel, frutos, caça, plantas medicinais, vinho e óleo de palma e tantos outros bens que, na 

RGB, são essenciais para a segurança humana212. Assim, é fundamental otimizar e transformar estas 

potencialidades para a economia nacional.   

No que tange a pesca, o sector que abrange a pesca artesanal e industrial, reveste-se de uma 

crucial importância para o desenvolvimento económico e social do país. Devido às próprias 

características da Zona Económica Exclusiva (ZEE), o país é bastante rico em recursos haliêuticos. O 

objetivo da política de desenvolvimento do sector da pesca deve consistir na maximização dos 

benefícios provenientes da exploração dos recursos do mar tanto para o abastecimento do mercado 

como para a exportação. É urgente uma estratégia do Estado voltada para uma gestão racional da 

ZEE de 200 milhas marítimas, o aumento da captura quer para o consumo interno quer para a 

exportação, desenvolvimento de frotas nacional, desenvolvimento de infraestruturas de apoio em 

terra e da indústria de transformação, encorajamento de joint-venture com sociedades estrangeiras 

especializadas na exploração haliêutica e no comércio internacional213. Ademais, os recursos 

haliêuticos representam, por um lado, um elemento central da luta contra a pobreza e da segurança 

alimentar do país. Por outro lado, são uma das principais fontes de divisas, obtidas através dos 

acordos de pesca. As áreas protegidas (AP), ao conservarem ecossistemas fundamentais para a 

                                                 
212 IBAP-Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas «Estratégia Nacional para as Áreas Protegidas e a 
Conservação da Biodiversidade na Guiné-Bissau 2007 – 2011», IBAP, Bissau 2007, p.7. 
213 DPIP-2001, op.cit. p. 3.  
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reprodução e crescimento de peixes, moluscos e camarões (sobretudo em áreas de tarrafe), são 

geradoras de um benefício económico incalculável214. O objetivo político a ação estratégica deve 

também visar a dimensão securitária de proteção do mar com meios técnicos e humanos eficientes. 

Geopoliticamente, a posição geográfica da RGB confere-lhe uma posição estratégica 

favorável no ecoturismo, possibilitando-lhe grandes benefícios económicos, mas o potencial da RGB 

nesta área depende, fundamentalmente, de áreas naturais bem preservadas, onde possa desenvolver-

se um ecoturismo de qualidade altamente rentável. O turismo de visão exige paisagens bem 

preservadas e populações de grandes animais (como sejam os chimpanzés, as aves migradoras ou as 

tartarugas marinhas) facilmente observáveis. Um sector turístico com potencial de desenvolvimento 

é, também, o da pesca desportiva. No entanto, para que o turismo seja impulsionador do 

desenvolvimento do país, é necessário criar mecanismos que garantam que os seus benefícios sejam 

apropriados sobretudo pelos nacionais e distribuídos equitativamente215. 

É de salientar ainda que a RGB é um país com uma variada riqueza mineral, conhecida e 

escassamente explorada, com reservas de bauxite e fosfato. Por outro lado, há vários anos que se 

estima que a costa da RGB seja rica em jazidas de petróleo, havendo já algumas plataformas 

petrolíferas a pesquisar nas águas marítimas do país (como a Britânica Premier Oil, Empresa israelita 

Delek e francesa Beicip-Franlab). Todos esses fatores são geradores de grande de criação de 

emprego e são fontes para a sustentabilidade da SH. 

Quanto ao fator social, hoje é impensável no circuito global onde estamos inseridos governar 

ou flexibilizar a SH sem a dupla preocupação do Estado Providencia: educação e saúde. A educação 

pode contribuir efetivamente para fortalecer a democracia no tecido social. Cabe recordar que o 

protagonismo crescente do conhecimento e da educação para o desenvolvimento incidem 

significativamente na dinâmica de uma ordem democrática. Apesar da sua função nevrálgica existem 

muitos constrangimentos no ensino guineense.  

O sistema de ensino guineense apresenta graves problemas de disfuncionamento e 

constrangimento estrutural. Segundo o relatório da LGDH, o acesso à escola está longe de estar ao 

alcance de todos e a retenção das crianças na escola continua a ser fraca: em cada 100 crianças que se 

inscrevem no primeiro ano, somente 40 atingem o sexto ano de escolaridade. O ensino secundário é 

marcado ainda pelas disparidades regionais entre os sexos. A taxa de alfabetização, ela ainda é muito 

                                                 
214 IBAP- 2007, p.10. 
215 Ibid.p.10. 
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baixa (apenas 42% da população adulta está alfabetizada), em resultado da ausência de uma política 

eficaz de alfabetização216. Para remediar este flagelo educacional, é preciso estimular e promover 

uma política de elevação da taxa de inscrição ao nível pré-escolar, assegurar a escolarização primária 

completa a todas as crianças, alargar o acesso ao ensino básico (7ª-9ª classe), com vista a 

proporcionar a maioria dos jovens, os 9 anos de escolaridade, melhorar o ensino superior, promover 

a pesquisa científica é melhorar a qualidade de educação em todos os níveis217. 

Ao nível do ensino básico é primordial fixar um de incentivo a escolarização a 100%, 

facilitando condições e meios de incentivos adesão ao ensino básico de crianças, a fim de 

beneficiarem de uma escolaridade completa de 6 anos, até no mínimo 2020. Para o efeito, é 

imprescindível: o fornecimento de equipamentos, materiais didáticos e de reforço de capacidade do 

pessoal, redução dos custos da escolarização das crianças com vista à implementação da política da 

educação gratuita, supressão de custos de escolarização para crianças na situação de extrema 

vulnerabilidade, alargamento e diversificação das cantinas escolares, desenvolvimento dos 

programas de alfabetização e instrução para adultos, como forma de contribuir para a redução da 

pobreza nos agregados familiares218. 

A materialização deste objetivo impõe a implementação das seguintes ações: redução da taxa 

de repetência para 10% a partir de 2015 contra 14,8% em 2010, assunção progressiva pelo Estado 

das escolas comunitárias, promoção da oferta do ensino privado através de medidas de incentivos 

(10% do custo unitário do aluno do sector público por cada aluno do sector privado), eliminação de 

disparidades no que concerne ao acesso à escola, implementação, com o apoio das comunidades, de 

cantinas escolares prioritariamente nas zonas de fraca procura escolar e de elevadas taxas de 

abandono, no âmbito da sua universalização, recurso sistemático às turmas multi-classe nas zonas 

com fracos efetivos escolares, construção e reabilitação de 365 salas de aula em média por ano, e 

recrutamento de cerca de 635 professores, em média por ano. Assim, a realização destas medidas 

permitirá escolarizar 546 mil crianças no horizonte 2020 contra 362 mil em 2010219. 

Ao nível do ensino secundário (ES), o objetivo colocado pelo DENARP220 é de melhorar o 

acesso à uma educação de qualidade. Para o efeito, as intervenções devem incidir sobre: o aumento 

da capacidade de acolhimento no ES público, que passará a 28 mil alunos em 2020 contra 13 mil em 

                                                 
216 Estimativa a partir do MICS 2000, apud. Relatório DENARP II (2011-2015), p.92. 
217 Ibid. P.92. 
218 Ibid.p.93. 
219 Ibid. P.93. 
220 C.f. Anexo-Quadro nº 21 Estrutura do DENARP, anexo, p.10. 
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2006, recrutamento de cerca de 115 docentes em média por ano, construção de cerca de 35 salas de 

aula em média por ano e assunção por parte do Estado das propinas e da compra de manuais para os 

alunos mais desfavorecidos. A estas ações preconizadas, acrescentam-se as seguintes medidas: o 

aumento progressivo do tempo de aprendizagem efetivo dos alunos, de 20 semanas atuais para 25 

semanas em 2020, aumento do número de horas semanais por docente, de 17 para 25 horas até 2020, 

revisão da formação inicial de docentes e implementação de uma formação contínua apropriada, 

reforço do ensino das disciplinas científicas, através da construção e equipamento de laboratórios, 

reforço da gestão administrativa e pedagógica das escolas e, reorganização do ciclo escolar com a 

introdução do 12º ano para harmonizar com as práticas sub-regionais, incluindo a revisão do 

programa e curriculum221. 

Ao nível do Ensino Superior e Investigação Científica, o principal objetivo de DENARP 

passa pela melhoria da eficácia do sistema, a fim de responder às necessidades em quadros nacionais 

de alto nível para o desenvolvimento económico e social do país. Para este efeito, a política deverá 

ser articulada em torno das seguintes prioridades: diversificação e profissionalização das formações, 

implantação de um dispositivo de observação e de exploração mercado de emprego, promoção do 

ensino privado e de formação à distância, para colmatar as fracas capacidades do sector público neste 

domínio, formação contínua de professores, melhoria de recursos pedagógicos (laboratórios, 

bibliotecas, redes eletrónicas, NTIC, etc.), desenvolvimento de parceria entre a Universidade Pública 

e as Universidades estrangeiras222. 

O direito à educação representa para um povo o direito de acesso à cultura e aos valores 

sociais e a possibilidade que os cidadãos têm de adquirir recursos cognitivos, afetivos e morais para 

poderem valorizar, usufruir, interpretar e transformar a realidade e a si próprios. Garantir o direito à 

educação visa, acima de tudo, garantir o desenvolvimento humano de qualquer sociedade através da 

construção de oportunidades de escolha para cada indivíduo se poder sentir realizado de forma livre, 

condigna e responsável dentro da sua comunidade. Melhorar a educação é melhorar de direitos 

humanos porque ela permite, a par da transmissão dos conhecimentos, do domínio dos padrões e 

valores sociais e culturais, a modelação de atitudes face ao mundo, as quais são geradoras de uma 

consciência cívica e humanista, condição indispensável para a preservação da cidadania e da cultura 

da segurança SH estimulando a paz, a tolerância e respeito pelos direitos humanos.  

                                                 
221 Ibid.p.94. 
222 Ibid. p.96. 
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Quanto ao fator saúde, a situação sanitária do país é caracterizada pelo baixo nível de 

cobertura territorial dos serviços de saúde, especialmente nas zonas rurais, e vulnerabilidade sanitária 

das populações, afetando sobretudo os menores de 5 anos e as mães. As visitas às estruturas 

sanitárias são inferiores à 0,4 por habitante por ano. A utilização dos serviços sanitários pelas 

mulheres é muito fraca, devido ao seu próprio estatuto, principalmente nas zonas rurais. O estado de 

saúde da população continua a ser preocupante. Uma em cada dez crianças (104 por mil) morre antes 

de completar um ano de idade e a mortalidade materna permanece entre as mais elevadas na sub-

região. Verifica-se que o risco de uma mulher morrer durante a vida fértil na RGB é 184 vezes 

superior, que o daquele que vive nos países desenvolvidos223. Neste âmbito, a estratégia nacional de 

saúde deve articular-se em torno do desenvolvimento de cuidados de saúde primários com a 

implicação das comunidades na formulação e implementação de programas de desenvolvimento 

sanitário, incluindo a gestão de serviços de saúde. Conforme definido no Plano Nacional de 

Desenvolvimento Sanitário (PNDS), Instrumento de operacionalização, o objetivo do sector é de 

melhorar o estado de saúde da população, através do reforço do sistema nacional de saúde, incluindo 

os serviços de cuidados, estruturas de gestão e suas ligações funcionais224. 

Os desafios estratégicos que o PNDS contempla serão materializados no quadro do DENARP 

II, através das seguintes medidas: construção, reabilitação e equipamento das infraestruturas de 

saúde, desenvolvimento e valorização dos recursos humanos, aprovisionamento em produtos 

farmacêuticos e não farmacêuticos, promoção das estratégias avançadas de controlo de doenças 

infeciosas e contagiosas (tuberculose, hepatite), operacionalização do sistema de referência e contra 

referência, vigilância, seguimento, avaliação e desenvolvimento da pesquisa operacional, reforço da 

governação, liderança, parceria e controlo de qualidade, desenvolvimento da colaboração 

intersectorial e promoção da saúde, adoção e operacionalização dos cuidados obstétricos; apoio a 

estratégia avançada de vacinação das crianças, prevenção e mitigação de epidemias de cólera e apoio 

às autoridades na prevenção e combate ao VIH/SIDA e outras doenças sexualmente transmissíveis e 

endémicas, e distribuição de kits para tratamento do paludismo das crianças225. 

O direito à saúde encontra-se entre os bens intangíveis mais preciosos do ser humano, digno 

de receber a tutela protetiva estatal, porque, se consubstancia em elemento indissociável do direito à 

vida. Desta forma, a atenção à saúde constitui um direito de todo o cidadão e um dever do Estado, 

                                                 
223 Ibid. p.96 e 97. 
224 Ibid. p.97. 
225 Ibid. p.98. 
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devendo estar plenamente integrada nas políticas públicas governamentais. Aliás, a saúde, como 

premissa básica do direito de cidadania de cada ser humano, reveste-se de extrema relevância para a 

sociedade, pois a ela diz respeito a qualidade de vida, escopo de todos os seres humanos, no 

exercício dos seus direitos. Por estar entre os direitos fundamentais sociais, ou prestacionais. 

Quanto ao fator ambiental, a RGB é um país saheliano e serve de tampão climático à 

expansão da desertificação saariana aos países húmidos como a Guiné-Conacri, a Serra Leoa, a 

Libéria, o Gana, entre outros. Por conseguinte é necessário adotar políticas ambientais estratégicas e 

protecionistas no quadro da integração sub-regional a fim de evitar custos de “spill-over” que possam 

comprometer o equilíbrio ecológico sub-regional. 

 

5.2. Fator Económico 

O fator económico em qualquer parte do mundo, tem um valor estratégico e transversal ao 

desenvolvimento, progresso social e bem-estar da população; é por isso que todos os países têm-lhe 

dado uma especial atenção e adotam linhas políticas e ações estratégicas capazes de conduzir o país 

para o desenvolvimento sustentável. No caso da RGB, a situação é marcada pela fragilidade e pelos 

múltiplos constrangimentos de diversas índoles que incidem diretamente no desempenho económico 

do país.  

A RGB é um estado frágil. O golpe de Estado do mês de Abril de 2012 provocou um 

retrocesso importante nos progressos realizados nos anos anteriores com vista à melhoria das 

políticas macroeconómicas e das suas perspetivas. A crise política associada afetou negativamente os 

desenvolvimentos económicos, nomeadamente devido à redução do apoio dos doadores tradicionais. 

Além disso, a RGB sofreu um choque grave nos termos de troca já que os preços do caju, o seu 

principal produto de exportação, caíram fortemente em 2012. Os desafios que se apresentam são de 

navegar através das incertezas no curto prazo e acelerar o crescimento a médio prazo. As discussões 

centraram-se nos desafios a curto prazo para restabelecer a estabilidade macroeconómica e na agenda 

macroeconómica a médio prazo, incluindo a mobilização de receitas, a competitividade e a 

sustentabilidade externa, e as reformas prioritárias. No curto prazo, os principais riscos são relativos 

à conjuntura internacional, como um eventual agravamento da crise na Zona-Euro, que pode afetar as 

exportações, as remessas e a ajuda oficial ao desenvolvimento. No médio prazo, a resolução da crise 

política e o restabelecimento da assistência financeira externa são críticos para pôr fim ao círculo 
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vicioso de pobreza, debilidade das instituições e grandes deficiências em termos de capital físico e 

humano226. 

A política e a estratégia económica para a RGB têm obrigatoriamente que visar a redução da 

pobreza no país, tendo em linha de conta: a grave situação económica e social e os problemas 

emergentes do conflito militar; a melhoria dos indicadores de desenvolvimento humano, a reforma 

das instituições públicas (órgãos de soberania, gestão pública, governação). Para o efeito, as ações 

devem ser alicerçadas em medidas que promovam uma política justa no processo de criação e 

distribuição da riqueza nacional e no envolvimento de todos os sectores da sociedade no processo de 

decisão. A superação da crise económica e social exige a conjugação de energias e ideias da 

sociedade civil com as entidades públicas, complementado com o forte envolvimento e a 

participação dos parceiros internacionais, através de ações de monitorização bem como pela alocação 

de meios técnicos e financeiros compatíveis com a profundeza dos problemas que afectam o país. 

Neste quadro, a abordagem da estratégia de redução da pobreza deverá estar ancorada nas seguintes 

linhas mestras de atuação. 

O crescimento económico como motor da estratégia, privilegiando a implementação de ações 

com forte impacto na criação de emprego. É conhecido o impacto que a realização de obras públicas 

e de desenvolvimento de infraestruturas económicas tem por um lado, na promoção do emprego e, 

por outro lado na dinamização da base económica. Ademais, é fundamental proporcionar recursos 

financeiros às famílias através do emprego, é o melhor meio para minimizar a situação da pobreza 

dos estratos identificados como pobres e que representam 64,7% da população. Este objetivo 

imediato deverá ser prosseguido através da realização de investimentos em infraestruturas básicas 

com recurso a mão-de-obra intensiva. Os benefícios desta opção política nos rendimentos das 

famílias terão um impacto direto na procura final e implicitamente terão um efeito multiplicador na 

dinamização da base económica do país e no acesso aos serviços da saúde e da educação227. 

Outro fator crucial no contexto atual, é a restauração da estabilidade macroeconómica. Assim, 

no que tange a política orçamental, os desafios a médio prazo da Guiné-Bissau deverão passar pela 

diversificação da sua economia, a redução da pobreza generalizada e a criação de oportunidades de 

emprego. Estes requerem um enfoque contínuo em políticas viradas para a criação de um ambiente 

propício ao crescimento do sector privado e para o aliviamento dos condicionalismos estruturais. 

                                                 
226 FMI Relatório No.13/197 «relatório do corpo técnico sobre as consultas de 2013-Guine-Bissau». FMI- Publication 
Services, Junho 2013, p. 1 e 5. 
227 Relatório do FMI DENARP I, op.cit. p.37. 
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Assim, o eixo estratégico deverá atribuir uma importância estratégica para os fundamentos 

macroeconómicos e a boa gestão das finanças públicas, visando criar condições ótimas para a retoma 

do crescimento e desenvolvimento do sector privado. As prioridades deste eixo devem ser: a 

melhoria da base macroeconómica e a gestão das finanças públicas, permitindo a criação de melhores 

condições para o relançamento do crescimento económico e a atração de investimentos estrangeiros, 

aprofundando a reforma das finanças públicas em curso (regime fiscal e aduaneiro, aumento das 

receitas e carga fiscal, domínio das despesas públicas, etc.). A consolidação das bases orçamentais 

deverá ser igualmente acompanhado de uma evolução progressiva para um novo quadro 

orçamental228. 

Paralelamente, é fulcral promover o desenvolvimento económico inclusivo e durável, criando 

as bases de um crescimento inclusivo. Este eixo baseia-se na importância do crescimento económico 

e na redução da pobreza, ou seja, os desafios a médio prazo da RGB são a diversificação da sua 

economia, a redução da pobreza generalizada e a criação de oportunidades de emprego. Estes 

requerem um enfoque contínuo em políticas viradas para a criação de um ambiente propício ao 

crescimento do sector privado e para o aliviamento dos condicionalismos estruturais. As prioridades 

devem consistir em: apoiar e acompanhar o desenvolvimento das fileiras promissoras no sector 

agrícola, assim como no turismo. Estes sectores merecem beneficiar de investimentos prioritários em 

termos das infraestruturas agrícolas e de serviços de enquadramento das atividades produtivas e de 

comercialização, incluindo as indústrias de transformação de produtos locais229. 

Existe escassez generalizada de infraestruturas básicas, o que constitui, há muitos anos, um 

dos mais graves constrangimentos com os quais está confrontada a economia nacional. Em 

particular, o sector da eletricidade está mergulhado numa crise profunda e estrutural que limita a 

competitividade da economia e entrava todas as possibilidades de mutação face à emergência de 

sectores modernos, tais como a indústria manufatureira e as atividades de serviços com forte valor 

acrescentado e capazes de acelerar o desenvolvimento nacional. Em 2010, estimava-se em menos 

20% a taxa de eletrificação a nível nacional, contra mais de 40% ao nível regional230. Por isso, é 

imperioso acelerar o desenvolvimento das infraestruturas económicas básicas, incluindo as 

energéticas (alargamento da produção e distribuição) e de transportes (rodoviário, marítimo, fluvial e 

aéreo) como parte de novas políticas sectoriais e de reformas institucionais e em conformidade com 

                                                 
228 Relatório No.13/197 do FMI, op.cit. p.6. 
229 Ibid. P.9. 
230 Relatório No. 11/353- do FMI: DENARP II op.cit. P.84. 
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as exigências ambientais, nomeadamente aquelas relacionadas às mudanças climáticas; promover o 

emprego dos jovens no quadro duma política nacional de emprego e formação profissional e de um 

plano de ação plurianual direcionado231. Estas políticas e ações estratégicas são geradoras de 

crescimento da economia e fundamentais para a sustentabilidade da SH. 

 

5.3. Fator infraestruturas e tecnologia 

No atual contexto da globalização é inegável que existem infraestruturas críticas e avanços 

tecnológicos que são imperiosos e insubstituíveis para assegurar o bem-estar social, a segurança e o 

desenvolvimento desejável; trate-se da energia, dos transportes, dos portos e aeroportos e 

telecomunicações. Todavia, a importância estratégica destes fatores não corresponde ao nível 

vulnerável da sua representação na RGB, por isso, urge e uma política e ação estratégica que visa 

torná-los eficientes.  

No domínio da energia, a taxa de eletrificação na RGB é muito baixa, sobretudo nas zonas 

rurais. No meio urbano a eletricidade tem cortes frequentes e não é acessível a todos. A persistência 

desta crise, traduzida no custo elevado de exploração, perdas importantes, tarifa elevada aos 

consumidores, bem como baixa taxa de cobrança das faturas de consumo reduziu significativamente 

o desenvolvimento das atividades económicas e a melhoria das condições de vida das populações. O 

consumo de energia na RGB situa-se perto de 0,3 tep/pessoa/ano, um dos mais baixos do mundo. 

Mesmo na capital, apenas 40% da população tem acesso a eletricidade, enquanto no conjunto do 

país, essa proporção é de 20%. Este acesso é por si só muito irregular. A Empresa Pública de 

Electricidade e Águas (EAGB) sofre perdas técnicas e comerciais que representam mais de 50% da 

produção efetiva. Os equipamentos na sua maioria são obsoletos, ultrapassados e fora de uso. Desde 

o ano 2000, a produção caiu drasticamente.232.  

Os principais desafios deste sector são a restauração da solvência do sector e a redução da 

dependência excessiva dos combustíveis importados, maximizando as oportunidades de produção 

sub-regional, proteção dos investimentos privados no sector e mobilização de financiamento para a 

modernização do sector, e melhoria do conhecimento e consideração de fontes alternativas de 

energia, em termos de fontes de rendimento e de impacto sobre o meio ambiente. Vencer estes 

desafios, implica uma estratégia que visa construir as bases energéticas necessárias ao 

                                                 
231 Relatório do FMI DENARP I, op.cit. p.51, 52. 
232 Relatório Nº. 11/353 do FMI: DENARP II. Op.cit. p.84. 
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desenvolvimento que pressupõe: melhorar a produção, a distribuição e a gestão, reabilitando as 

infraestruturas de produção e de distribuição, promovendo um novo sistema tarifário com a 

introdução do pré-pagamento, promover e valorizar formas de energia renováveis ou alternativa, 

através das atividades de pesquisa destinadas a desenvolver uma capacidade tecnológica interna 

baseada na exploração dos recursos energéticos locais, aumentar a cobertura nacional, promover a 

reforma e o desenvolvimento institucional do sector, através da adoção de um plano nacional de 

electrificação que tenha em consideração as potencialidades nacionais e sub-regionais233. 

Quanto ao porto de Bissau, o principal do país, cobre 85% dos fluxos comerciais. Encontra-se 

num estado de vulnerabilidade e degradação avançadas. As tarifas são elevadas em relação à 

qualidade dos serviços prestados (demora na carga e descarga). A entidade que gere as operações 

portuárias, não dispõe de facto de autonomia de gestão e de meios financeiros. Tentativas anteriores 

para resolver estes problemas falharam. A Autoridade Portuária da Guiné-Bissau (APGB), enfrenta 

enormes desafios operacionais, recursos humanos e financeiros que podem ser resolvidos apenas 

com um plano necessário de reestruturação e de modernização a médio e longo prazo234.  

Antes porém, é imperioso fixar os objetivos e prioridades que devem visar: a melhoria da 

segurança da navegação marítima através da dragagem dos portos e dos canais, a sinalização, a 

balizagem, a aquisição de equipamentos de comunicação e de informação mais apropriados e a 

iluminação do cais, iniciar o processo de concessão ou de gestão privada dos portos, relançar o 

transporte marítimo e fluvial em sinergia com o transporte rodoviário, para o escoamento dos 

produtos nacionais e criar condições para armazenagem e conservação de produtos (armazéns e 

câmaras frigoríficas) nos portos do interior. Sobretudo fulcral estabelecer um plano-diretor para o 

desenvolvimento do sistema portuário nacional, e reforçar os órgãos de intervenção no sector235. 

O referido plano deve abranger investimentos para a reabilitação das principais infraestruturas 

portuárias e as necessidades de aperfeiçoamento dos recursos humanos, assim como, o estatuto 

jurídico do porto. A médio prazo, será necessário e fulcral o envolvimento do sector privado na 

gestão do porto a fim de gerar os investimentos necessários em infraestruturas e melhorar a gestão 

das operações portuárias. É imprescindível que o Estado estabeleça uma parceria público-privada 

com um plano financeiro estabelecido que poderá permitir a Autoridade Portuária Nacional 

conservar o seu papel de regulador, transferindo as tarefas de operações portuárias para uma 

                                                 
233 Relatório do FMI DENARP I, op.cit. p.43.  
234 Relatório No. 11/353 do FMI - DENARP II, op.cit., p.28. 
235 Relatório do FMI DENARP I, op.cit. p.43. 
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concessão privada. Esta estratégia de curto prazo poderá estabelecer as bases para uma solução a 

médio e longo prazo, que consiste, entre outros aspetos, na criação de um espaço suficiente para o 

armazenamento e a manipulação de volumes de mercadorias previstas, incluindo não só os 

contentores, mas também as cargas convencionais236. 

 As infraestruturas de transportes (rodoviário, marítimo, fluvial e aéreo) possuem muitas 

vulnerabilidades e constrangimentos nomeadamente: o estado de degradação da rede rodoviária, que 

limita o acesso as zonas de produção, sobretudo no sul do país; e o limite das capacidades portuárias. 

Inicialmente previsto para 5000 contentores por ano, o Porto de Bissau, o único do país, assegura 

atualmente o tráfego de cerca de 20.000 contentores, causando longos tempos de espera. A isto 

acresce a degradação de condições de acesso e os custos exorbitantes das operações portuárias, sendo 

os mais elevados da sub-região. Apesar disto, a vulnerabilidade é patente; assim, do total da rede 

rodoviária do país (2.755 km) apenas 770 km são asfaltadas (27,5%). A totalidade desta rede 

encontra-se no continente. Mais de 75% de estradas nacionais e regionais estão em mau estado de 

conservação. Apenas 45% das estradas são asfaltadas; e a nível nacional, 75% das estradas são em 

terra batidas. As ilhas contam apenas com 79 km de estradas e apenas 13 km asfaltada.  

Para sanear estes constrangimentos, é urgente priorizar as ações no sector rodoviário: 

melhoria do acesso as zonas de produção do país, através da implementação do programa de 

reabilitação de pistas rurais (devendo ser dada uma atenção especial as regiões do sul); manutenção e 

expansão da rede rodoviária nacional, através da criação de programas de manutenção, reabilitação 

e/ou construção de estradas e travessias; e prosseguir esforços da interligação permanente entre o 

Senegal, RGB e a República da Guiné, através das estradas trans-oeste africana e de interconexão 

(corredor intercomunitário do programa económico regional-PER)237. 

No domínio dos transportes marítimos e fluviais, a reabilitação e a expansão da capacidade do 

Porto de Bissau constitui uma prioridade, tendo em vista a sua importância estratégica para a 

economia nacional, incluindo a exportação da castanha de caju. Com o mesmo espírito, devem ser 

considerados: a melhoria das condições de segurança no mar, através da disponibilização de 

equipamentos de auxílio à navegação (faróis, boias e outros equipamentos); os levantamentos 

hidrográficos para atualizar as cartas náuticas de pequena escala; a construção de um segundo porto 

de águas profundas (Porto de Buba), como parte de um plano integrado de desenvolvimento do 

                                                 
236 Relatório No. 11/353 do FMI -DENARP II , op.cit., p.29. 
237 Ibid. P.86. 
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potencial agrícola e mineral do país, após o estudo do Impacte Ambiental; o apoio à revitalização do 

transporte fluvial e marítimo, nomeadamente para reduzir o isolamento das ilhas e do sul do país 

(elaboração e implementação de um plano para restauração do sistema de transporte fluvial e 

marítimo: a criação de uma frota fluvial, dragagem de vias navegáveis, aquisição de equipamentos de 

comunicações e de segurança etc.)238. 

Quanto ao transporte aéreo, o essencial será a modernização do Aeroporto Internacional 

Osvaldo Vieira, com vista a cumprir as normas da Organização da Aviação Civil Internacional 

(OACI); e a normalização do sistema de navegação aérea239. Além disso, no domínio da aviação, as 

prioridades são: reabilitar as infraestruturas aeroportuárias de Bissalanca, a fim de garantir a ligação 

aérea internacional e criar condições técnicas objetivas que viabilizem o investimento privado neste 

domínio; garantir a segurança da navegação aérea, reunindo todas as condições exigíveis para a 

adesão efetiva da Aviação Civil Nacional à Agência de Segurança e Controlo da Navegação Aérea 

(ASECNA)240. 

O sector das telecomunicações conheceu, nos últimos anos, progressos significativos, graças 

à abertura dos diferentes operadores económicos. Atualmente existem três operadoras de telefonia 

celular (Guinetel, MTN e Orange); 39,3% da população têm telefones celulares. A fim de promover 

o desenvolvimento do sector, é importante reforçar: a interconexão e acesso à rede; fornecimento de 

rede; e serviços de informação e comunicação. Para os próximos anos, os principais desafios devem 

basear-se na extensão da cobertura dos serviços de telecomunicações, incluindo a Internet (taxa de 

acesso está limitado a menos de 1%), e melhoria da qualidade dos serviços241. 

Estes fatores juntos conjugados, são hoje impreteríveis na aldeia global, e é impossível 

realizar e almejar uma segurança humana estável, e um desenvolvimento sustentável sem eles, pelo 

que devem constituir um suporte basilar no reforço da SH e desenvolvimento da RGB. 

 

5.4. Fator político e judicial 

Na aldeia global, o fator politico e judicial constitui o fator chave na direção e conduta 

substantiva para a concretização do bem-estar social, justiça e promoção da SH. Apesar da sua 

                                                 
238 Ibid.  p.87. 
239 Ibid. p.86.87. 
240 Relatório do FMI DENARP I (2006-08), op.cit. p.43. 
241 Relatório No. 11/353 do FMI -DENARP II , op.cit.87. 
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importância nevrálgica para a justiça e o bem-estar social, continua a ser um fator com muito 

constrangimento, devido à corrupção, desgovernação e gestão danosa dos bens públicos.  

Nesta esfera o centro de gravidade do fator político para estabilização de SH na RGB, é sem 

dúvida a boa governação-que deve constituir a chave e a base para vencer os desafios de défice de 

SH que se colocam à RGB. Sendo assim, a visão estratégica do Estado deve orientar-se para alcançar 

os objetivos de boa governação, alicerçando-se em 8 pilares a saber: a participação,- a RBG deve 

envolver e incluir a participação dos cidadãos, no processo de tomada de decisões; respeito pela lei e 

previsibilidade – o Estado guineense deve criar capacidade para regular a sua ação através de leis, 

regulamentos e políticas que se harmonizem com direitos e deveres perfeitamente definidos; 

transparência – na tomada e aplicação das decisões segundo regra e procedimentos pré-estabelecidos 

e a disponibilidade, acessibilidade e compreensão da informação pelos destinatários das decisões; 

recetividade – satisfação atempada das necessidades dos cidadãos guineenses; orientação para o 

consenso – mediação entre os diversos interesses da sociedade, procurando amplos consensos sociais 

no quadro do interesse geral; equidade e inclusividade – conferindo igualdade de oportunidades para 

todos e garantias de acesso ao bem-estar de todos os grupos sociais, religiosos e étnicos; eficácia e 

eficiência – emprego dos recursos sociais para satisfazer as necessidades da sociedade do modo mais 

eficaz possível242. Nesta esfera, os pilares contribuirão eficazmente para a estabilização e melhoria da 

SH. 

De acordo com o DENARP, o objetivo da ação política deve focar-se em 4 linhas de ação: 

fortalecer o Estado de Direito e as instituições republicanas, isto é, construção das estruturas e 

autoridade do Estado; a sua capacidade de desenvolver novas práticas de governação política e 

administrativa com vista a instaurar o Estado de Direito e a segurança permanente para as pessoas e 

seus bens, com prioridades assentes na melhoria da situação dos direitos humanos e os mecanismos 

de prevenção e gestão de crises243. 

 É imperioso também, a reforma da administração pública a fim de assegurar o êxito das 

políticas públicas e o desenvolvimento do Estado de Direito. A modernização da administração 

pública determina a renovação e a eficácia dos serviços do Estado na condução das políticas 

públicas. Assim, o país deverá, no médio e longo prazo, reverter o redimensionamento das funções 

do aparelho administrativo e rever o tamanho da administração pública, reforçar as capacidades das 

                                                 
242 KILUANGE TINY «Boa governação, capacitação do Estado e Desenvolvimento: o Caso do São Tome e Principe». 
Juristed, Setembro 2005, p.3 e 4. 
243 Relatório do FMI No. 11/353-: DENARP II, op.cit. p. 57. 
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instituições e melhorar a gestão dos recursos humanos. Finalmente, o relançamento do processo de 

descentralização e desenvolvimento local através da adoção de uma abordagem progressiva na 

criação de autoridades locais e de transferência de competências/recursos para as comunidades 

desempenharem o seu papel na dinamização das economias e promover a governação local244. 

O objetivo político consiste em assegurar um ambiente macroeconómico estável e incitativo, 

cujo eixo estratégico deverá estar focado nos fundamentos macroeconómicos e na boa gestão das 

finanças públicas, visando criar condições ótimas para a retoma do crescimento e desenvolvimento 

do sector privado, com foco em prioridades tais como: o melhoramento da base macroeconómica e a 

gestão das finanças públicas, permitindo a criação de melhores condições para o relançamento do 

crescimento económico e a atração de investimentos estrangeiros, aprofundando a reforma das 

finanças públicas (regime fiscal e aduaneiro, aumento das receitas e carga fiscal, domínio das 

despesas públicas, etc.). A consolidação das bases orçamentais deverá ser igualmente acompanhado 

de uma evolução progressiva para um novo quadro orçamental; deverá também promover o 

desenvolvimento do sector privado, melhorando o quadro jurídico e administrativo de negócios, 

desenvolvendo o sistema financeiro aos operadores económicos e desenvolvendo parcerias público-

privadas, a fim de melhorar a gestão de alguns serviços económicos prestados às empresas (porto, 

aeroporto, desenvolvimento urbano, etc.)245. 

O terceiro objetivo político deve visar a promoção do desenvolvimento económico inclusivo 

e durável tendo como eixo estratégico a importância do crescimento económico como foi supra 

relatado e a redução da pobreza, optando pela escolha estratégica de certos sectores produtivos, 

suscetíveis de criar empregos e diversificar as bases de produção 246.  

O quarto objetivo visa elevar o nível de desenvolvimento do capital humano; neste sentido o 

eixo estratégico consiste em acelerar o processo de realização dos ODM, desenvolver o capital 

humano no quadro da melhoria da vida da população e de género, no contexto das novas políticas 

sectoriais e transversais, com ênfase na elevação do nível de desenvolvimento do capital humano, 

através do prosseguimento de esforços de melhoria dos sistemas educativo, sanitário, bem como a 

alfabetização, visando os ODM para a educação (taxa de escolarização de 100% e paridade de género 

na educação primária e secundária) e saúde (cobertura vacinal integral das crianças e redução da 

mortalidade materna). Os esforços devem incidir sobre o investimento para compensar os atrasos e 

                                                 
244 Ibid.p.64. 
245 Ibid.p.69. 
246 Cfr. A p.95. 
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visar igualmente, acessibilidade e a qualidade de prestação de serviços; melhorar o acesso à água 

potável e as condições de vida das populações, através da criação de programas focalizados no 

aumento do acesso à água potável, sobretudo, nas zonas rurais e no desenvolvimento de 

infraestruturas adequadas em matéria de saneamento247. 

Outro fator estratégico com incidência em vários aspetos da SH é a diplomacia. Nesta linha 

de pensamento, o país deve pautar a sua Politica Externa pela diplomacia do balanço e equilíbrio que 

lhe permita guardar as históricas inalienáveis relações com Portugal, como um parceiro estratégico 

capaz de levar as suas preocupações aos parceiros europeus e Onusianos, mas também, garantir ao 

mesmo tempo uma relação estratégica com os Estados vizinhos no quadro da sua inserção regional, 

mas sobretudo, afirmando a sua Política Externa no quadro bilateral e multilateral, e o seu 

empenhamento nas Organizações Internacionais e nos sistemas de alianças a que pertence, no sentido 

de influenciar e obter as melhores decisões em prol dos seus desígnios e diversificar dependências. 

Com o mesmo fim de potenciar a ajuda ao desenvolvimento, é imperioso tirar partido da ajuda 

internacional em benefício do desenvolvimento humano, social, económico e cultural. O Estado tem 

de intensificar o seu esforço na obtenção da “eficácia” e “eficiência” do seu controlo orçamental; 

consolidar a boa governação; criar solidez das suas instituições; credibilizar a divisão dos poderes 

(legislativo; executivo; judicial) e assegurar a sua coesão interna. Para isso, é imperativo dar uma 

nova visibilidade ao país, reganhar a confiança e credibilidade dos parceiros internacionais, investir 

em corrigir e apagar a má imagem do país. 

O sector da Justiça é confrontado com enormes problemas, tais como a precaridade das 

condições de vida e do trabalho dos magistrados, os custos elevados de acesso à Justiça pelos pobres 

e o não respeito da ética profissional, o que justifica o fraco recurso as instâncias judiciais para a 

resolução dos diferentes litígios. A impugnação das decisões dos Tribunais desenvolve um 

sentimento de impunidade e desrespeito a porta da justiça e da descrença em suas decisões248. 

Neste prisma, é imperiosa a reforma do sistema judiciário guineense através da criação de 

infraestruturas adequadas para responder às exigências da sociedade com os atores judiciais 

qualificados, permitindo a cada um, o acesso à justiça e à cidadania. Esta visão passa pela criação de 

certas condições: uma boa formação jurídica dos intervenientes do sistema judiciário, uma sociedade 

civil activa, e a vontade política para melhorar o sistema. As estratégias deverão focar-se na criação 
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duma infraestrutura adequada para o exercício das funções institucionais, na reforma legislativa 

coerente e na promulgação sistemática da legislação, formação profissional de todos os atores do 

sistema judiciário, na promoção de acesso à justiça e à cidadania249. 

Nesse sentido, a reforma deve incidir sobre: a revisão do quadro jurídico e institucional do 

sector para esclarecer melhor as funções e responsabilidades dos diferentes atores, a reabilitação e 

construção de infraestruturas adequadas e dotação de recursos humanos necessários aos tribunais 

para torná-los num sistema judicial moderno acessível à população, a criação de um sistema 

penitenciário adequado, através da criação de um quadro legislativo e institucional apropriados, 

incluindo as infraestruturas e o pessoal necessário para o seu funcionamento eficaz, a revisão dos 

diferentes códigos (penal, civil, etc), a fim de os adaptar às convenções, cartas e resoluções 

ratificadas, o desenvolvimento das capacidades dos funcionários para garantir a boa administração da 

Justiça. Para este efeito, os atores do sistema judicial deverão ser formados em instrumentos jurídicos 

nacionais, regionais e internacionais, incluindo os relacionados com os direitos humanos e a 

adaptação do sistema judiciário ao contexto nacional, nomeadamente pela tomada em conta do 

sistema tradicional de resolução de conflitos, fraco nível de instrução das populações e as 

dificuldades de acesso à Justiça para pessoas vulneráveis. No mesmo espírito, será necessário adaptar 

o sistema judicial para responder aos actuais desafios que são a luta contra a corrupção, o 

narcotráfico e o crime organizado, e o desenvolvimento de parcerias no domínio de formação com as 

instituições nacionais e internacionais para a formação dos juízes, procuradores, advogados e outras 

áreas da justiça250. 

Desta feita, a eficácia da ação politica e estratégica da boa governação alicerçado pela justiça 

cabal251 permitirá alavancar a RGB na construção de uma verdadeira alicerce para estabelecimento 

da democracia, da justiça social e a realização e efetivação do contrato social do Estado e fornecera 

um impacto positivo na resposta na melhoria da qualidade da segurança humana. 

 

5.5. Fator Militar e securitário 

A globalização de um mundo em acelerado transformação e de aparição sistemática de novas 

ameaças e desafios de segurança, coloca nos nossos dias o fator militar e securitário na agenda da 

                                                 
249 Ibid. P.62 e 63. 
250 Ibid. P.62 e 63. 
251 C.f. Anexo-Quadro nº 22, Dimensões da governação aplicada ao sector de justiça, anexo, p.11. 
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política nacional e internacional devido a sua sensibilidade e transversalidade no equilíbrio na vida 

política, económica, e social de um Estado. É sem dúvida o fator condicionador de todos os outros. 

Apesar do seu reconhecimento global e importância estratégica, este fator é fonte de instabilidade e 

vulnerabilidade na RGB, e exorta a necessidade de planear ações políticas e estratégicas que 

permitam assegurar uma SH estável. 

Desde a proclamação da independência do país em 1973 até à presente data, o Estado 

guineense não conseguiu transformar as suas forças de guerrilha, formadas no período da luta de 

libertação, numa força de defesa e segurança republicana e democrática capaz de proteger as 

populações, as instituições do Estado e os direitos humanos em geral, sobretudo, de se adaptarem aos 

novos desafios do desenvolvimento económico e social, continuando, todavia, ligadas à esfera 

política. A isto se acrescem as fraquezas estruturais acumuladas no decorrer dos últimos anos. Em 

consequência, os cidadãos e o Estado encontram-se ambos reféns de uma estrutura armada obsoleta, 

repressora e violenta representando um grave perigo para a sobrevivência do país enquanto Estado 

soberano, e comprometendo seriamente os valores da democracia e do Estado de direito.252. 

Importa neste horizonte sublinhar que o último recenseamento das FAGB demonstra uma 

desarmonia entre a sua estrutura e a real capacidade económica e financeira do Estado. Com o efeito, 

o número de efetivos militares é de 4458 homens contrariamente ao previsto no documento 

estratégico sobre as reformas no setor de defesa e segurança que estipulava um efetivo de 3440. Este 

número de militares em activo está além da média sub-regional, ou seja, 2,5 militares por mil 

habitantes contra a média sub-regional de 1,23 militares por mil habitantes. Por outro lado, existe 

uma autêntica inversão de pirâmide no que se refere ao número de efetivos por classe e categoria nas 

Forças Armadas da Guiné-Bissau (FAGB), pois os oficiais superiores são 1869, correspondente a 

41%; oficiais subalternos 604, o que equivale a 13%; cabos 1108 correspondentes a 24%, finalmente 

877 soldados, equivalente a 19%253. 

Para o efeito, e para implementar a RSS, é imprescindível mobilizar o apoio ativo de todos os 

atores (sociedade civil, população em geral, parceiros de desenvolvimento) e o máximo de recursos 

técnicos e financeiros, e ainda a partilha de experiências dos parceiros regionais, continentais e 

internacionais, bilaterais e multilaterais, para apoiar a RSS, focados na modernização do sector 

através da melhoria do quadro legal e no reforço das capacidades materiais e humanas, criação de 

                                                 
252  Relatório da LGDH, op.cit. p.112. 
253 Relatório da LGDH 2010-2012, p.115.  
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instituições de defesa e da segurança republicanas, respeitadoras da lei, do serviço público e da 

cidadania, mas sobretudo, baseado no redimensionamento das forças de defesa e de segurança à luz 

das reais necessidades e capacidades económicas do país, na modernização da defesa e segurança, na 

salvaguarda da dignidade dos combatentes da libertação da Pátria (CLP), e na participação na 

consolidação da segurança sub-regional254. Só isso poderá permitir o cumprimento das suas missões 

na preservação da soberania e da integridade territorial; na proteção dos recursos naturais e do 

ambiente, na garantia da liberdade e da segurança das pessoas e bens contra as ameaças externas, 

sejam elas manifestas ou potenciais e na manutenção da paz. O cumprimento desta missão passa, 

necessariamente, pela reforma, modernização e reestruturação profundas das forças de defesa e 

segurança, que deve assentar essencialmente na defesa dos interesses vitais do país, a opção 

preventiva e dissuasiva da defesa, e a imperiosa necessidade de criar condições e ambiente que 

favoreçam o desenvolvimento das atividades económicas.255 

Nesta perspetiva, a reforma deve incidir sobre sete tipos de ações: a implementação de um 

quadro normativo das Forças de Defesa e Segurança, a implementação do novo quadro jurídico 

tornando operacional as leis adotadas pela ANP, a lei de Serviço Militar Obrigatório, a lei Orgânica 

de base da Organização das Forças Armadas, a lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas, a lei do 

Direito de Defesa Nacional e das Forças Armadas, o estatuto das Forças Armadas, a desmobilização 

e recrutamento visando redimensionar os efetivos militares em função das reais capacidades e 

desafios do desenvolvimento do país, a profissionalização das forças de defesa e segurança, 

aumentando os níveis de educação e de formação do pessoal (formação contínua, exigência de 

formação superior de novas recrutas), em particular para garantir a ordem pública, a segurança de 

pessoas e bens, a luta contra o narcotráfico e o crime organizado, a melhoria das condições de vida 

dos soldados nas casernas e modernização das infraestruturas e equipamentos necessários para a 

realização de novas tarefas e funções das Forças Armadas, e a implementação das opções de 

acompanhamento dos militares, agentes desmobilizados (homens e mulheres) separados das forças 

de Defesa e Segurança (acesso ao Fundo de Pensões: criação e operacionalização duma caixa de 

pensões para as Forças de Defesa e Segurança; reinserção e reintegração socioeconómica do pessoal 

desmobilizado e que não atingiu a idade para se aposentar256. 

                                                 
254 Relatório No. 11/353 do FMI -: DENARP II, op.cit. p.57 e 58. 
255 Relatório da LGDH, op.cit. p.115. 
256 Relatório No. 11/353 do FMI -: DENARP II, op.cit.  p.58. 
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Paralelamente à implementação da reforma, é elementar para a coesão militar assegurar um 

equilíbrio e representatividade étnica proporcional nas FAGB em conformidade com o mosaico 

sociocultural e a história da luta armada, garantindo assim, uma base inclusiva e alargada de 

consenso nacional com alicerce no número de cada etnia sem exclusão.   

Na instituição militar a coesão deverá operar ao nível vertical e horizontal, uma vez que o 

militar deve confiar não só no seu comandante, como também nos seus camaradas, ou seja a “coesão 

vertical”- refere-se às relações entre superiores hierárquicos e subordinados, nomeadamente na 

confiança que estes depositam na seriedade e competência dos seus superiores. A “coesão 

horizontal” corresponde à confiança que cada membro tem das competências dos outros membros, 

assim como do afeto mútuo demonstrado nas suas relações. Assim, do ponto de vista militar, um 

grupo coeso tenderá a ter um melhor desempenho, uma vez que a coesão se traduz, por um lado, em 

manter o grupo organizado nas suas tarefas principais, mesmo com elevada exigência externa, e por 

outro, em fornecer apoio e manter os indivíduos unidos em situações, que, isoladamente, não seriam 

capazes de suportar. Neste prisma, a cultura militar, através da sua unicidade, aumenta e fomenta a 

coesão dentro da Instituição Militar, pelo que podemos deduzir que os valores militares, enquanto 

parte integrante da cultura militar são, efetivamente, um fator de coesão257. 

Todavia, a juntar a esta coesão é fundamental cultivar o quadro de valores e disciplina militar 

próprias a esta atividade, a que chamaremos de valores militares; ou seja, a organização e 

funcionamento das Forcas FAGB devem basear-se nos valores militares fundamentais da missão, da 

hierarquia, da coesão, da disciplina, da segurança e da obediência aos órgãos de soberania 

competentes nos termos da Constituição e da lei, ter como base os princípios atuais consolidados no 

actual estado da globalização; referimo-nos por exemplo ao princípio e ao dever de Lealdade, o 

princípio e o dever de obediência, à disciplina, ao espírito de corpo, à coragem e à honra, à 

autoridade, à tutela, ao princípio e dever de zelo, de camaradagem, de responsabilidade, de isenção 

politica, de sigilo, de honestidade e de aprumo.  

A reforma das Forças Armadas e de Segurança contribuirão para a estabilidade política e a segurança 

do país; a reforma estrutural das instituições públicas; para dotar o país de órgãos públicos de 

qualidade, capazes de lutar contra os fatores e vetores de criminalidades nacional e regional258. Só 

                                                 
257 GRILO, A. J. R. «Deontologia Militar - Percepção dos elementos caracterizadores da cultura e ambiente militar 
para o Século XXI». 2003, Lisboa: Instituto de Altos Estudos Militares, p. 9., apud José Pedro Gonçalves Venâncio e 
outros, os valores enquanto factores de coesão na instituição militar, Revista academia militar, p.308. 
258 Relatório No. 11/353 do FMI -: DENARP II, op.cit.  p.59. 
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desta forma será útil aproveitar as experiências, as valias, a bravura e coragem de transformar a 

coragem e competência existente no cidadão guineense em prol de manutenção da paz, local 

regional, continental e universal. A assimilação destes valores pelo indivíduo contribui para o 

desenvolvimento do carácter, da autoconfiança e da autoestima do militar259. São valores e fatores 

que devem guiar e pautar na política e estratégia de reconstrução e formação das FAGB. Grosso 

modo, estes são valores e fatores fulcrais a ter em conta na implementação da RSS, como contributo 

para uma opção politica e ação estratégica que garanta a sua viabilidade. 

 

                                                 
259 BRINSFIELD, J.W. (1999). Ética e Valores Militares: Uma busca por coerência e pertinência. Military Review, 
Kansas: ECEME/EUA, p.46, apud José Pedro Gonçalves Venâncio e outros,p.306.  
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Cap. 6. A viabilidade estratégica e a hierarquização de prioridades na execução do mecanismo 

de RSS 

 
6.1. A RSS e a mobilização e sensibilização dos quadrantes nacionais  

A RSS enquanto modelo e processo moderno, focado para o apoio a paz e estabilização, 

democratização e securitização das populações em múltiplas dimensões, politica, económica, social, 

e securitária com vista a assegurar a governabilidade politica, económica, securitária e social, é, de 

facto, uma oportunidade e pedra angular de salvação da situação frágil da RGB à luz do contexto de 

ingovernabilidade que o país atravessa.    

Para o efeito, o objetivo da RSS à semelhança do que anuncia o CAD260, deve focalizar-se 

numa dualidade: o Estado em geral e o povo em especial, e deve ainda realizar-se num quadro de 

direito de apropriação interna e nacional, mas com suporte e apoio externo. A necessidade de 

atribuição de uma parte de responsabilização e apropriação externa justifica-se, em boa medida, pelo 

facto do poder politico guineense se encontrar refém do poder militar, e, sobretudo, pela falta de 

liberdade de ação politica e condicionalismo que o regime castrense impõe sobre o primeiro; e sendo 

a RSS um processo extremamente sensível que toca as estruturas do poder e afeta as funções do 

Estado ligadas à sua soberania, podendo criar desequilíbrios complexos no Estado, ela é vista por 

alguns como uma potencial ameaça do poder castrense. A juntar à falta de liberdade de ação politica, 

e a não submissão do poder militar ao poder politico, verifica-se a duvidosa vontade dos políticos, e a 

preferência dos militares em continuar o narcotráfico que do ponto de vista económico é mais 

rentável do que as pensões que poderá oferecer a RSS. Assim, o fundamento legal desta conciliação 

entre apropriação e sustentabilidade, baseia-se no princípio da R2P, contra a violação massiva e 

sistemática dos direitos humanos e o narcotráfico, e na prevenção de efeitos dominós destes flagelos 

para a segurança sub-regional, continental e internacional.    

À luz dos pressupostos de CAD, os quais subescrevemos, os objetivos da implementação da 

RSS na RGB deve assentar na necessidade de responder aos défices de salvaguarda das necessidades 

das populações, de estabelecer uma governação democrática e transparente do sector de segurança no 

respeito dos direitos de homem e do Estado de Direito; melhorar as capacidades das instituições de 

segurança e de Justiça e a qualidade dos serviços que elas fornecem graças ao reforço do 

                                                 
260  OCDE, «Réformes des systèmes de sécurité et gouvernance. Principes et bonnes pratiques». Lignes directrices et 
ouvrages de référence du CAD, OCDE, Paris, 2005; et OCDE, Manuel OCDE/CAD sur «la réforme des systèmes de 
sécurité. Pour une sécurité et une justice accrues». OCDE, Paris, 2007. P.17. 
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profissionalismo, da competência e da ética; melhorar as capacidades de controlo dos órgãos de 

supervisão como o parlamento, os media e a sociedade civil.  

Neste contexto, a RSS deverá ser abrangente a todo o quadro nacional, e mobilizar todos os 

órgãos da soberania, alinhando-se com a preocupação de estabelecer um controlo Democrático e 

Supervisão do Sector de Segurança. O Estado guineense deverá comprometer-se a reforçar os 

instrumentos de controlo democrático do sector de segurança. Estes instrumentos de supervisão 

devem ser adequados e especifico a RGB, procurando promover e apoiar os princípios de boa-

governação, do Estado de Direito e do respeito pela legalidade, incluindo os direitos humanos e a 

igualdade do género. Na mesma linha, a RGB deverá estabelecer e fortificar os mecanismos de 

fiscalização para promover o controlo e supervisão democrática do sector de segurança, através dos 

órgãos da soberania, o poder judicial, parlamentar e o executivo.  

 A RSS deverá promover e incentivar o controlo do Sector de Segurança pelo Executivo, 

exortando o engajamento do executivo guineense nomeadamente o PR, o Governo, os membros do 

conselho de Ministros e outros funcionários que trabalhem na área de coordenação, para apoiar o 

processo, e auxiliando o Executivo no desempenho das suas funções de direção do sector de 

segurança, em conformidade com as disposições previstas na CR e demais legislação, e de acordo 

com o espírito de separação de poderes entre os vários ramos do governo. Neste prisma, o principal 

enfoque do executivo será de estabelecer a orientação política, assim como determinar as políticas 

pelas quais se devem reger as instituições do sector de segurança. O Executivo deverá, igualmente, 

garantir que o sector de segurança adira e implemente os seus mandatos, papéis e funções e que 

disponha dos recursos operacionais necessários, de forma a promover a SH. O executivo será 

responsável pela tomada de decisões de segurança nacional de acordo com a legislação nacional, e os 

instrumentos jurídicos regionais, continentais e internacionais261.  

Por outro lado, a RSS deverá promover e mobilizar o reforço da supervisão legislativa do 

Sector de Segurança. Assim, enquanto órgão máximo de controlo da legislação na matéria do sistema 

de segurança, o parlamento representa o povo e as preocupações do povo nas questões de segurança, 

participa na elaboração de leis ligadas à defesa e segurança, na definição da política de segurança 

nacional e a sua aprovação. Assim, a supervisão legislativa conferirá aos parlamentares as 

ferramentas e deveres fundamentais de controlo politica em conformidade com a CR, as leis 

                                                 
261UA Relatório sobre «O Quadro de Políticas da União Africana para a Reforma do Sector de Segurança». Relatório, 
Abril 2012 adis Abeba Etiópia, p. 19. 
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nacionais, as normas aplicadas no Direito Internacional e os direitos humanos nomeadamente a 

DUDH e os dois pactos internacionais ratificados pela RGB e os interesses e necessidades do povo 

na matéria de aplicação de fundos públicos de contribuintes e da sua liberdade262. 

A RSS deverá permitir o controlo democrático do sector de segurança reforçando os 

instrumentos e chaves técnicas de controlo através do seu poderes constitucionais: iniciativa de 

legislação, poder de modificação e reformulação das leis, questões aos representantes do Executivo, 

pedir aos representantes do executivo para testemunhar perante as reuniões parlamentares, demandar 

aos militares e agentes de Instituição militar e securitária para deporem perante a ANP, demandar o 

mesmo aos peritos civis, obter os documentos do executivo, levar a cabo inquéritos parlamentares, 

organizar as audições; no que refere ao controlo orçamental, consultar os documentos orçamentais, 

direito de reexaminar e de modificar os fundos orçamentais alocados na defesa e segurança, exercer o 

controlo orçamental ao nível de programas, de projetos e de postos, o direito de aprovar ou de rejeitar 

todas as propostas de aumento orçamental em matéria de segurança e defesa; na matéria de paz e 

envio de tropas no estrangeiro, o direito de aprovar e rejeitar, participação prévia na decisão de envio 

de tropas, mandato, orçamento e duração da missão; na matéria de política de defesa e segurança, 

direito de aceitar e refusar a política de segurança, política de gestão de crises, estrutura das Forças 

Armadas e estratégia e doutrina militar; na matéria do pessoal de defesa e segurança, plano de aceitar 

ou recusar o plano relativo ao pessoal, direito de fixar o limite sobre os efetivos, o direito de aprovar 

ou de rejeitar. 

Em suma, este processo deverá permitir ao parlamento exercer um controlo eficaz, incentivar 

e apoiar as suas legislaturas a supervisionar o trabalho do sector de segurança, exigindo a prestação 

de contas do executivo no que diz respeito ao cumprimento dos mandatos, funções e missões do 

sector de segurança. Além disso, a legislatura deverá elaborar e aprovar leis, regras e regulamentos 

das instituições do sector de segurança, estabelecer e mandatar comissões especializadas para 

executar a supervisão em seu nome e para a manter regularmente informada.  

 Por sua vez, o poder judicial e os Tribunais enquanto órgãos de soberania habilitados a 

administrar a justiça em nome do Povo, a RSS deverá reforçar e permitir a aplicação de um controlo 

na aplicação das leis e na realização da justiça, mobilizando para o efeito, todos os atores ligados a 

esta área a saber: os tribunais em todas as suas ordens primeira instância, relação e supremo tribunal 

de justiça, ainda, Tribunais de Círculos, de Sectores, de Região, de contas e ainda fiscal e militar na 

                                                 
262 Ibid,p19. 
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aplicação efectiva das leis em conformidade com a CR e leis nacionais, mas também, em harmonia 

com os princípios e regras internacionais ratificados pela RGB; O ministério público – que 

representa o estado, encarregue de velar pela legalidade democrática, da defesa do interesse publico e 

da execução da ação penal; o provedor da justiça, que tem por missão defender os direitos 

fundamentais e os interesses legítimos dos cidadãos guineenses, assegurando a justiça e a legalidade 

no que concerne à ação dos poderes públicos; o ministério da justiça, que gere e dirige a polícia 

judiciária e as guardas prisionais.  

Quanto à polícia, ela deve, em todas as circunstâncias, agir em conformidade com a lei. Ela é 

obrigada pela mesma lei que faz respeitar. Assim, as suas atuações devem merecer um controlo 

democrático que permita garantir a segurança pública respeitando as liberdades individuais e os 

direitos humanos. A RSS deverá permitir assim, que os serviços da policia guineense articulam na 

base do Estado de direito e operar no quadro de um código deontológico e prestando contas, o que 

implica a transparência e os mecanismos de controlo interno e externo na execução das suas missões 

permitindo em todas as condições assegurar o bem-estar da população. 

 Na mesma linha de abrangência e envolvência de efectiva mobilização e participação, as 

Forças Armadas devem ser mobilizadas e incentivadas na necessidade de participar enquanto uma 

parte da solução para os impasses da implementação da reforma, em todos os seus quadrantes, 

nomeadamente: as forças terrestre, a marinha, as forças aéreas e guardas fronteiras. Nesta esfera, a 

RSS deverá não só engajar os políticos mas também, os militares, que devem estar a par dos limites 

financeiros da missão, reconhecendo a utilidade da intervenção externa e os ganhos nacionais, e 

eventuais perdas no fracasso da implementação.   

Na esfera social, é fundamental sensibilizar e mobilizar o contributo dos media, que enquanto 

meio de informação, são indispensáveis para o sucesso na implementação, através da divulgação, de 

informar dos ganhos da aplicação da RSS para a sociedade civil, através das debates e difusão da 

informação em matéria de segurança e defesa.  

A sociedade civil é um elemento importante na expressão do processo de democratização. É 

um elemento ativo no funcionamento das democracias; neste sentido, a RSS deverá mobilizar vários 

grupos sociais no seio da sociedade civil tais como: as ONG especializadas nos direitos humanos, os 

estabelecimentos universitários, os círculos de reflexão, a união dos trabalhadores Guineenses 

(UNTG), as organizações profissionais em todos os sectores, as instituições de carácter público e 

privado, a LGDH e organizações profissionais. 
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A RSS para ter uma aplicação efetiva e aceitação interna e sobretudo para gerar consenso na 

sua aplicação, é imprescindível mobilizar todos à volta do seu valor estratégico para o país, e todo o 

quadrante social, étnico e religioso. É importante ter em alerta o nível elevadíssimo de taxa de 

analfabetismo do País e sobretudo a importância que a religião e os mais velhos podem ter no 

processo de sensibilização e mobilização para o seu sucesso. Na RGB os velhos são supra 

hierarquizados na esfera social e têm primazia do ponto de vista religioso, étnico e social, por isso 

devem constituir um motor de mobilização e sensibilização nos centros urbanos e rurais, nas regiões, 

sectores e interiores do país, por via de canal de comunicação, étnico, religioso. 

Na mesma ordem de ideias, as organizações da sociedade civil devem constituir um 

interlocutor de primeiro plano na consciencialização e beneficiação dos ganhos que as gerações 

presentes e futuras poderão usufruir de uma aplicação efetiva e bem-sucedida da RSS. 

 

6.2. A RSS, a primazia das normas, o reino da legalidade e boas práticas  

Qualquer processo da RSS para RGB que se pretende ser eficiente e efetiva deve conter a 

força jurídica obrigatória e vinculativa de todos os atores internos e externos na intervenção do 

processo, deve ser oriundo de uma legalidade internacional, no quadro da ONU e em particular, do 

CSNU, através da sua resolução no quadro do capítulo 7, artigos 37 e seguintes, a fim de empregar 

um carácter vinculativo e obrigatório dos atores internos no processo. A atuação jurídica à luz destes 

fundamentos da carta da ONU, justifica-se pela ameaça à paz internacional que alguns responsáveis 

do poder político e militar na RGB têm proporcionado ao país como placa giratória através de 

serviço de armazenamento, circuito de passagem e conservação de drogas oriundas da América 

Latina para sua distribuição ou infiltração principalmente dentro da Europa. 

Para reforçar o caracter obrigacionista e vinculativo da implementação efetiva da RSS como 

imperativo para o processo da consolidação da paz, da democracia, do bem-estar social e uma cultura 

de SH capaz de contribuir para erradicação da pobreza, é elementar revestir as regras e as normas 

regulamentares do processo da RSS com caracter imperativo (ou seja, as regras imperativas do 

direito internacional, ditas regras de jus cogens) como “uma norma imperativa de direito 

internacional geral, aceite e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados no seu conjunto, 

como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por uma nova 

norma de direito internacional geral da mesma natureza”263. 

                                                 
263Tratados de 1969”, nos arts. 53 e 63 da referida Convenção, faz-se referência ao jus cogens. 
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Segundo diversos autores, tratam-se de normas que vão emprestar legitimidade e validade a 

todas as outras normas de Direito Internacional, funcionando como um verdadeiro controlo da 

legalidade supranacional264. Para outros, estariam mais perto do que se conhece como o núcleo duro 

das normas constitucionais internas ou as conhecidas “cláusulas pétreas”, transportadas ao plano 

mundial265. Seja como for, é inegável o papel decisivo dos valores propostos pelo jus-cogens na 

confeção de normas jurídicas aptas a regulamentar as mais diversas decisões de política 

internacional, quer impondo-lhes limites, quer, até mesmo, direcionando-as para determinados 

objetivos. Neste sentido seria uma via estratégica suscetível de gerir consenso e criar vínculo sérios 

do respeito e aplicação real da RSS. Por outro lado, a concessão de caracter obrigacionista as regras 

da RSS, permitirá estrategicamente (smart strategy) garantir uma segurança jurídica e psicológica no 

engajamento mais afincado dos atores nacionais envolvidos no processo. 

O Professor Guido Soares266 na tentativa de assinalar um melhor detalhamento das regras de 

jus cogens, lembrou que, no projeto sobre Responsabilidade Internacional dos Estados, proposto pela 

mesma Comissão de Direito Internacional da ONU, no seu art.19, §3º, enumeram-se alguns casos 

que poderiam ser considerados condutas ilícitas dos Estados e, portanto, lançar alguma luz sobre os 

conteúdos de normas de jus cogens: é o caso de ameaça à paz. Desta feita, em virtude do próprio 

conteúdo da noção de ameaça à paz incarnado tacitamente na convenção de Viena e o conteúdo do 

art.103 da carta da ONU, a aplicação desta norma no quadro da RSS na RGB, enquadra-se 

legalmente nos pressupostos e fundamentos legais do direito internacional. 

A aplicação deste preceito erga omnes (inderrogável) permitirá à comunidade internacional 

conferir ao Estado guineense e aos atores do processo uma obrigação de resultado, pelas quais o 

contratado se compromete a obter um fim combinado, uma previsão especificada, sem a qual não se 

considera cumprida a tarefa e, destarte, são indevidas as verbas contratadas. O resultado específico é 

da essência do contrato e, não o atingindo, não houve o adimplemento da obrigação, ou seja, o 

devedor (atores estatais) estaria adstrito à efetiva obtenção do fim pretendido’. Destarte, força 

                                                 
264 BAPTISTA, Eduardo C. «Jus Cogens em Direito Internacional». Lisboa: Editora Almedina, 1997. QUADRI, 
Rolando. Le fondement du caractère obligatoire du Droit International. Recueil des Cours de l’Academie 

de Droit International, 1952, apud José Blanes Sala, «A politica Internacional e as Regras de Jus cogens».  Revista 
IMES – Direito – ano VIII - n. 13 – jul./Dez. 2007, p. 35. 
265 FERRAJOLI, Luigi. Op. cit., p. 156. Ver também: MIRKINE-GUETZÉVITCH. . «Droit Constitutionnel 
International». Paris: Librairie du Recueil Sirey, 1933; SCELLE, Georges. Précis de Droit des Gens. Paris: Librairie du 
Recueil Sirey, 1934, apud Blanes Sala, jul./Dez. 2007, p. 35. 
266 SOARES, Guido Fernando Silva. «Curso de Direito Internacional Público». São Paulo:Atlas, 2002, p.34, apud a 
Blanes Sala, jul./Dez. 2007, p. 34. 
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vinculativa deste princípio permitirá obter e captar vontade e empenho tanto de autoridades nacionais 

como de elites castrenses para viabilizar o processo de implementação da reforma. 

Paralelamente a estas normas imperativas do direito internacional a boa prática do processo 

de implementação da RSS e as lições aprendidas do passado falhado dos outros processos, dois 

fatores devem constituir a chave do processo: o primeiro, e a institucionalização pela comunidade 

internacional de um Tribunal penal ad hoc para os potenciais inviabilizadores do processo, 

instaurando o princípio de inviabilizar-julgar. Neste sentido, esta arma secreta – Smart strategy da 

RSS – permitiria criar efeitos dissuasivos e desmobilizador dos potenciais desestabilizadores do 

processo e permitirá evitar os prematuros golpes que no passado inviabilizaram o processo. A 

segunda chave, é o acompanhar do processo da RSS com o envio de capacetes azuis de ONU: 

peacebuilding, um contingente bem preparado, multidimensional, que permitirá, assistirá e protegerá 

os atores políticos na tomada e incrementação de decisões imperiosas para a implementação da RSS, 

dando assim a maior liberdade de ação ao governo e atores externos e sobretudo vetando a 

possibilidade de um golpe de Estado prematuro. O contingente em questão deverá ser abrangente e 

inclusivo com a liderança do País coordenador (Portugal) e com a participação dos países amigos da 

RGB, como os CPLP e a CEDEAO. 

É nesta esfera, que será imprescindível para a viabilização do processo, conferir a liderança a 

um ator como Portugal conhecedor e seguidor de perto dos assuntos internos da RGB e acordar 

mecanismos práticos de coordenação, harmonização e repartição de tarefas entre os atores 

internacionais. Assim, o trabalho conjunto é fundamental nas seguintes áreas: análise aprofundada da 

situação; avaliações conjuntas; estratégias partilhadas e coordenação das intervenções de carácter 

político; iniciativas práticas como o estabelecimento de delegações mistas de doadores; divisão de 

trabalho entre os doadores; entendimentos sobre delegação de assistência; fundos fiduciários com 

múltiplos doadores; requisitos comuns ao nível de relatórios e justificações financeiras. Sempre que 

possível, os atores internacionais devem trabalhar conjuntamente com os responsáveis nacionais pela 

implementação de reformas do governo e da sociedade civil, com vista a desenvolver uma análise 

conjunta dos desafios e prioridades. Por outro lado, da extração dos ensinamentos das lições do 

passado será útil, o uso de instrumentos simples de planeamento integrado, tais como a matriz de 

resultados de transição, pode ajudar a estabelecer e monitorizar prioridades realísticas267. 

                                                 
267 Relatório OCDE. op.cit. p. 73. 
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Na mesma linha, outro fator a considerar na viabilização estratégica no processo é sem dúvida 

o fator tempo, ou seja, o engajamento da implementação da RSS, para evitar um retorno a situação e 

assegurar a reversibilidade da tendência anterior, é sine qua non uma intervenção alongada e 

prolongada no tempo tomando em conta, a evolução do processo até que garantias sólidas e 

consolidadas permitam conferir sustentabilidade às autoridades locais e uma efectiva capacidade de 

liderança e maturidade para continuar as suas tarefas nacionais.  

 

6.3. RSS e os desafios de aplicação de DDR e restruturação das Forças Armadas   

O fim de qualquer conflito armado forja o início de um conjunto de intervenções complexas. 

O objetivo de construir uma paz duradoura é consubstanciado na resolução das causas que criaram o 

conflito e a crise, o que coloca sérios desafios na definição de estratégias de ação e na priorização das 

áreas de intervenção. A ONU na intervenção o papel central que os programas de DDR ocupam 

numa fase imediata de apaziguamento e a necessidade de Peacebuilding. Na RGB, na guerra de 

libertação nacional não houve nenhuma aplicação do DDR, e o pós-conflito político militar conheceu 

duas tentativas falhadas da sua aplicação devido a falta de vontade dos militares.  

O desafio maior de qualquer processo de aplicação de RSS na RGB deve obrigatoriamente 

passar pela implementação de DDR que constitui o coração do problema no avanço da reforma, e 

que tem prejudicado vários outros sectores de intervenção; assim, a RSS em articulação com DRR 

constitui um instrumento estratégico viável para o sucesso do processo de peacebuilding na RGB. 

O desarmamento e desmobilização são, conjuntamente com a reintegração, entendidos pela 

ONU como parte de um continuum natural do processo de paz, necessariamente articulados numa 

estratégia integrada, coordenada e abrangente. O desarmamento é assim entendido como a recolha, 

controlo e eliminação das armas de pequeno porte, munições, explosivos e armas ligeiras no seio dos 

combatentes e muitas vezes da população civil 268. Esta remoção de armas das mãos dos ex-

combatentes envolve estratégias capazes de alcançar as populações e comunidades no longo-prazo, 

guiadas por quatro princípios fundamentais: o respeito pela soberania nacional do Estado onde 

tomam lugar, a necessidade de redução da violência armada, a segurança dos grupos de risco e por 

fim o desenvolvimento de capacidades locais269.  

                                                 
268 UNDPKO (2000), «Disarmament, Demobilization and Reintegration of Ex- combatants in a Peacekeeping 
Environment: Principles and guidelines». in http://www.un.org/Depts/dpko/lessons/DD&R.pdf [consultado em 20 de 
junho 2009, apud Borges Marisa, 2009, .p.3. 
269 UN, 2006, apud Borges Marisa, 2009, .p.4. 
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Nesta perspetiva não constitui nenhuma novidade de que a RGB conheceu ao longo da sua 

história tanto da luta libertação nacional, como do recente conflito político militar, uma guerra e um 

conflito destruidor. No caso da luta armada, a construção do recrutamento das FA teve lugar durante 

o processo sem nenhuma pré-condição estabelecida, e, ainda para complexificar o problema, durante 

o conflito politico militar houve reincidência desta forma de recrutamento fora dos parâmetros legais 

da legislação militar, assim, para defender o País da vinda das tropas estrangeiras (Senegal e Guiné-

Conacri) que estavam no apoio ao presidente Nino Vieira, muitos jovens tiveram em nome da defesa 

do território e da soberania, uma entrada na Instituição militar ao lado da junta militar, e ainda do 

lado de Viera, houve mobilização de jovens (ditos aguentas) para militarem ao seu lado. Esta 

situação criou um aumento significativo do número de efetivos militares, que passou de 5 para 11 mil 

homens, pondo assim em causa o normal funcionamento em termos orçamentais da instituição 

militar. Com o desfecho do conflito, muitas armas ficaram por recolher e o processo de DDR não 

conseguiu atingir os seus fins. 

 Neste sentido, depois de duas tentativas falhadas de aplicação de DDR sobretudo no vetor de 

desarmamento, a RSS pode e deve ser uma forma de pôr cobro a esta situação, priorizando uma 

estratégia que visa assegurar a paz negativa que tem atormentado a população civil que deve passar 

por criar mecanismos de incentivo de desarmamento voluntário sob contrapartida de atribuição de 

oportunidades de formação ou contrapartida financeira, mas também pela campanha envolvente dos 

atores sociais, étnicos, tribais e religiosos na mobilização e sensibilização de esforços e formas de 

reduzir armas no seio da população.    

O processo de desmobilização é percebido como a fase de rutura necessária entre a guerra e a 

paz, durante a qual os grupos armados (estatais e sub-estatais) são reduzidos ou extintos270. É um 

processo com uma natureza simultaneamente mental e física, que implica a articulação de esforços 

em que a separação física dos ex-combatentes se articula com a necessidade de encontrar um novo 

lugar na sociedade civil271. Esta fase poderá incluir o estabelecimento de campos e áreas, onde os ex-

combatentes depõem e entregam as suas armas e onde poderão receber orientação vocacional e 

                                                 
270 UNDPKO (2000), op.cit. p.   , apud Borges Marisa, 2009, .p.5. 
271 UN, 2006, apud Borges Marisa, 2009, .p.5. 
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assistência económica272. A desmobilização ambiciona, sobretudo, controlar aqueles que utilizam os 

instrumentos visíveis da violência.  

A desmobilização nas Forças FAGB constitui um fator indispensável para assegurar o 

equilíbrio da sua sustentabilidade e a viabilidade orçamental e funcional da Instituição militar. Nesta 

esfera, a RGB está confrontada com a dupla desmobilização: de um lado, não só pela necessária 

desmobilização dos novos recrutas- durante o conflito politico militar, como o processo remoto dos 

Combatentes da Liberdade da pátria (CLP) que necessitam ser reformados e automaticamente 

enquadrados na sociedade. Assim sendo, e tendo em conta este panorama, a desmobilização deve ter 

em linha de conta e prioridade, a imperiosa necessidade de procurar um equilíbrio sustentável entre o 

orçamento militar e o número indispensável para cumprimento das suas missões, é preciso garantir 

uma compatibilidade entre a necessidade do país e o número de efetivos, reduzindo substancialmente 

o número excedentário em causa. Neste espectro, é essencial desmobilizar não somente CLP que 

necessitam de uma reforma condigna e a sua reinserção social, que deve permitir assegurar uma 

pensão de alimentação e alocação de uma habitação social. E tendo em conta as escassas 

possibilidades da sua inserção no meio académico e profissional, devido ao baixo nível, e/ou 

inexistente alfabetização, a via ideal seria a abertura de uma atividade comercial conforme as 

aptidões comerciais que lhes permitam dar continuidade a uma fonte de rendimento para a sua 

família; e de outro lado, é imperiosa, a desmobilização dos novos inseridos e recrutados que se 

multiplicaram na ocasião do conflito militar- fora do quadro normativo e regulamentar do Código 

militar, que na sua maioria parte, são jovens sem formação e sem pré-requisitos da deontologia 

militar, que por sua vez necessitam ser desmobilizados com uma garantia real da sua reinserção 

social e profissional da sua nova vida, que pode passar pela orientação estratégica da garantia de uma 

alfabetização e formação profissional remunerada conforme as suas aptidões ou sua escolarização 

para outras áreas sociais indispensáveis para o país; o que permitirá reduzir e garantir um equilíbrio 

dos efetivos imperiosamente necessários no novo quadro de segurança em conformidade com os 

desafios, e capacidade económica e financeira do Estado.  

Outro fator crucial para o processo em si, é a necessidade de restabelecimento de novo quadro 

legal, que deverá redefinir claramente as missões entre as Forças Armadas e Forças de Segurança. É 

indispensável mudar a realidade do tecido étnico na instituição militar. Como a RGB é um Estado 

                                                 
272 Pouligny, Béatrice, «The Politics and Anti-Politics of Contemporary Disarmament, Demobilization and 
Reintegration Programs». 2004 in http://www.ceri-sciences-po.org/cherlist/pouligny/rapportpouligny.pdf consultado 20 
junho2009, apud, Borges Marisa, 2009, .p.5. 
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multiétnico, com cerca de 20 etnias, é preciso legislar sobre a gestão da diversidade étnica nas 

FAGB. As FAGB devem refletir adequadamente a composição da sociedade para que o sector militar 

tenha credibilidade junto à população, e para que elas possam cumprir o seu papel. Ao mesmo 

tempo, as FAGB devem ter uma visão comum que transcenda as diferentes identidades dos seus 

membros para que a sua atuação seja coerente e efetiva. A gestão da diversidade nas Forças Armadas 

faz parte do processo de gestão das diversidades no plano da sociedade em geral, necessária à 

estabilidade política e ao crescimento, sobretudo nas sociedades cuja estrutura está sendo objeto de 

modificações273. 

O princípio de base do tratamento destas questões é a necessidade e a oportunidade de utilizar 

as FAGB como veículo para encorajar a tolerância interétnica. Os militares devem oferecer 

oportunidades iguais para todos, não permitindo a discriminação e assegurando transparência e 

responsabilidade no recrutamento e nos processos de promoção. Os militares devem assegurar que a 

cultura e os valores das minorias étnicas sejam protegidos no plano das forças armadas. Para alcançar 

esses objetivos, é imprescindível recorrer aos mecanismos institucionais e normativos: normas sobre 

a implementação de oportunidades iguais nas forças armadas, estabelecimento de normas de quotas 

de participação para as minorias e maiorias, adoção de um Código de conduta para as Forças 

Armadas, cujo princípio de base seja a tolerância étnica, mecanismos de controlo: a 

institucionalização de Instituições como o Ombudsman militar ou o Inspetor Geral podem ser úteis 

neste caso para a RGB no tratamento de reclamações relacionadas com o tratamento injusto ou 

abusivo, incluindo questões relacionadas com a etnia, comités de controlo e grupos de trabalho que 

monitorizem a evolução das relações étnicas nas Forças Armadas e elaborem relatórios periódicos 

destinados às autoridades civis e militares274. 

Outro fator indispensável-supra invocado na exequibilidade da RSS é o ombudsman militar 

(OM), um órgão independente da estrutura militar que deve servir para controlar o sector de defesa e 

ajudar a garantir que este sector observe os princípios e as práticas da boa governança. O OM actua 

nos casos de abuso ou atuação imprópria dos militares, em processos militares, e formula 

recomendações para ações corretivas. A sua função coaduna-se com os imperativos securitários para 

implementação da RSS; nesse sentido, a função é atuar nos casos de reclamação e encorajar a boa 

conduta no sector de defesa, mas ele desempenha também um papel no sentido de ampliar a 

                                                 
273 DCAF Backgrounder, «Forças armadas multi-étnicas». Centro para o Controle das Forças Armadas de Genebra, 
03/2008, p.1. 
274 Ibid. p. 2. 
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eficiência e a efetividade do sector tornando-o mais responsável275.  

  A incorporação estratégica deste mecanismo será de uma enorme valia para o processo da 

RSS, porque, permitirá ao OM atuar no controlo democrático do sector de segurança, assegurar o 

respeito do Estado de direito nas forças armadas, promover a transparência e a responsabilidade nas 

estruturas de defesa, lidar especialmente com os problemas da prática militar que demandam ações 

corretivas, ampliar a eficiência e a efetividade do sector de defesa, ampliar a confiança da sociedade 

civil e dos militares no sector de defesa276.  

            Para assegurar que o OM seja eficaz no processo da RSS, três condições são necessárias: 

independência operacional, autoridade política, e uma infraestrutura material e intelectual adequada. 

Idealmente, a instituição deve: ser juridicamente definida em nível constitucional ou em lei, ter uma 

capacidade própria de investigação, e dispor da competência necessária para iniciar investigações em 

questões envolvendo pessoas ou, quando for o caso, a natureza do sistema, ter acesso a toda 

informação necessária para dar andamento às investigações, operar em absoluta confidencialidade, 

publicar relatórios destinados aos parlamentares e ao público em geral, ter competência para formular 

recomendações destinadas às autoridades civis e militares; as reações a estas recomendações devem 

ser oficiais e públicas e dispor de instalações próprias. Outra questão conexa e prioritária na 

instauração do OM no processo relaciona-se com o pessoal do escritório do OM. O pessoal deve ser 

composto de especialistas civis capazes de realizar pesquisas, formular opiniões legais e desenvolver 

políticas de mídias independentemente de outros departamentos do governo. Para evitar problemas 

relacionados com o acesso a informações sigilosas, o pessoal deve contar com indivíduos 

familiarizados com as questões de segurança277. 

 

6.4. A RSS e Os Desafios da boa governação e o alcançar do desenvolvimento 

A estabilidade politica e o desenvolvimento económico de qualquer país passa por um 

sistema de segurança eficaz e legitimo aos olhos da população. As intervenções em matéria da RSS 

visam restabelecer ou reforçar esta eficácia e legitimidade. Componente essencial da prevenção e 

saída da crise, a RSS contribui diretamente para a implementação e instauração de uma governação 

respeitosa das normas e dos direitos humanos, assim como um ambiente propício e saudável na 

reconstrução e no desenvolvimento e mais concretamente na prevenção de crises e conflitos. Neste 

                                                 
275 DCAF Backgrounder, «ombudsman militar». Centro para o Controle das Forças Armadas de Genebra 03/2008, p. 1. 
276 Ibid.p1. 
277 Ibid. P.2. 
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contexto, a implementação bem-sucedida de qualquer processo de RSS na RGB deve antes de tudo 

apoiar prioritariamente a realização de um processo eleitoral transparente, livre e justo baseado nas 

regras de jogo democráticas, podendo neste sentido possibilitar e dotar um quadro legal e legitimo 

que resulta da aspiração democrática do povo. Este pré-requisito é uma chave do sucesso e 

credibilização de aplicação futuro do processo, e sobretudo cria confiança nos parceiros no que tange 

à legitimidade da apropriação local. 

A juntar a esse fator, é imperativo implementar o princípio de obrigação de resultado – que 

obriga o poder político no exercício e execução da sua missão a atingir os almejados objetivos 

políticos de desenvolvimento, ou seja, é imperiosa uma pressão política dos parceiros internacionais 

para exigir mudanças. Esta pressão pode exercer-se com base em condicionalismos da ajuda em 

função de resultados concretos em termos de governação, melhoria das condições de vida das 

populações e desenvolvimento do país278. Para a materialização deste princípio será fundamental a 

monotorização e controlo de aplicação efetiva e progressiva dos recursos concedidos e a declaração 

de bens junto das autoridades, de forma a evitar o enriquecimento ilícito do orçamento do processo. 

Paralelamente é decisiva para a governação eficiente da RSS a centralização da ação na 

construção do Estado. Nesta linha, a intervenção internacional deverá ser concertada, sustentável e 

focada na construção da relação entre o Estado e a sociedade em dois sectores principais. Em 

primeiro lugar, no reforço da legitimidade e responsabilidade do Estado guineense, através da 

abordagem de questões relativas à governação democrática, aos direitos humanos, à participação 

activa da sociedade civil e à construção da paz. Em segundo lugar, na consolidação da capacidade do 

país em cumprir as suas funções básicas, fundamentais para a redução da pobreza. As funções 

prioritárias incluem: garantir segurança e justiça; mobilização de rendimentos; criação de um 

contexto que permita o fornecimento de serviços básicos; forte desempenho económico; e criação de 

emprego. O apoio a estas áreas reforçará, por sua vez, a confiança e o empenho dos cidadãos 

relativamente às instituições públicas. A sociedade civil tem um papel fundamental a desempenhar, 

quer na exigência de boa governação, quer no fornecimento de serviços279. 

Neste horizonte deverão constituir linhas estratégicas prioritárias de ação de intervenção 

externa: primeira, garantir continuidade de financiamento dos esforços de consolidação do Estado, 

incluindo nas áreas da governação, Justiça e segurança, criando/reforçando simultaneamente 

                                                 
278 Gomes Gorrido, op.cit. p. 28. 
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mecanismos de responsabilização mútua; segunda, reforçar as estruturas de governo ao nível regional 

e mecanismos/capacidades de ligação com as comunidades locais; terceira, apostar em ações de 

desenvolvimento de capacidades institucionais que sejam estruturantes e implementadas numa 

perspetiva de longo prazo e de reforço das instituições democráticas; quarta, desenvolver as 

capacidades dos atores da sociedade civil, para além das capacidades da administração, e reforçar 

estruturas e organizações económicas e sociais da sociedade guineense a saber: ONG, organizações 

de jovens, associações comunitárias de base, associações de empresários – com base numa análise 

das necessidades destes atores que vá além da questão das capacidades. Uma tal estratégia passa 

também e primordialmente por uma maior atenção e investimento na educação (de adultos e 

crianças) como base do desenvolvimento social; quinta, desenvolver planos de longo prazo para 

apoio ao sector privado com vista também ao reforço da autonomia económica do Estado280. 

Outro fator fundamental para assegurar a boa intervenção externa, sustentabilidade da boa 

governação e viabilização do desenvolvimento, passa pela necessidade de não causar danos durante a 

intervenção, ou seja, as prioridades nacionais devem sempre ter a primazia e prevalência nas políticas 

de ajuda externa e devem ser claramente defendidas pelos atores nacionais, com impacto em termos 

de governação, coerência da ajuda externa, bem como de pertinência e sustentabilidade das ações 

promovidas ou apoiadas pelos doadores. Neste âmbito, os mecanismos de avaliação e integração das 

lições aprendidas, devem ajudar a evitar ou a controlar efeitos perniciosos das intervenções externas, 

e ter em conta metas não quantitativas ou o impacto dos seus programas e atividades face a objetivos 

de reforço do Estado ou de prevenção de conflitos. De igual modo, devem existir mecanismos 

institucionalizados de concertação interna entre atores nacionais e de diálogo e coordenação com e 

entre os doadores, e também, um envolvimento sistemático das comunidades locais, quer por parte 

das autoridades locais como dos parceiros do desenvolvimento, nos projectos de interesse para o 

desenvolvimento local, dando possibilidades de participação de outros atores e/ou a necessária 

adaptação dos programas à realidade e condicionalismos locais281. 

Para o efeito, deve constituir como linha estratégica de ação prioritária: primeiro, dar 

prioridade à criação de emprego e à revitalização dos sectores produtivos, nomeadamente pelo 

reforço de capacidades e apoio à criação de condições para o desenvolvimento do sector privado de 

modo a permitir também mitigar o impacto social negativo da reforma do sector público; segundo, 
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revitalizar/estabelecer uma plataforma permanente de concertação e diálogo entre Governo e outros 

atores nacionais (ONGs, sector privado, sindicatos) e com parceiros internacionais; terceiro, partilha 

de responsabilidades entre governo, doadores, técnicos e sociedade civil na aprovação e seguimento 

de projectos; quarto, integrar avaliações de impacto (para além da avaliação de metas quantitativas) 

nos mecanismos de revisão e elaboração de estratégias e atividades dos doadores e partilhá-las com 

outros atores nacionais e internacionais relevantes para o sector em questão282. 

Por outro lado, é elementar antes de tudo, ter em conta o contexto como ponto de partida. 

Para o efeito, os doadores devem ter um conhecimento aprofundado das dinâmicas e especificidades 

locais ou que as suas intervenções tenham em conta essa especificidade, com envolvimentos das 

comunidades/atores locais nos processos. É primordial que os doadores conferem enfâse aos fatores 

regionais e globais de conflito, fragilidade e insegurança, e ainda, partilhar objetivos estratégicos e 

gerar consenso sobre todas as áreas prioritárias e a sua hierarquização283.  

  Assim as prioridades devem: 1) apostar em recursos humanos e técnicos adequados dos 

doadores no terreno, com conhecimentos da realidade local e compreensão das especificidades do 

contexto; 2) tomar mais em consideração as condições e dinâmicas internas nas políticas e reformas 

promovidas pelos doadores, bem como a natureza negocial destes processos num Estado frágil como 

a RGB; 3) investir na participação e envolvimento efetivo das comunidades locais para uma melhor 

adequação das ações dos doadores e do governo às particularidades locais; 4) operacionalizar um 

mecanismo interno de coordenação e gestão da ajuda. Apoiar a sua capacitação para promover o 

diálogo intergovernamental, com os atores nacionais e com os doadores.284. 

O terceiro princípio normativo da viabilização da RSS deve ser a prevenção e dissuasão, a 

este nível antes de tudo são imprescindíveis duas ações estratégicas: a primeira, o envio de um 

contingente internacional bem equipado com missão dissuasora e sobretudo a fim de criar um clima 

propício para liberdade de ação política do estado e parceiros internacionais evitando e afastando 

toda a probabilidade e risco de alteração anticonstitucional e inviabilização do processo em curso; a 

segunda ação, passa pela criação de um Tribunal Penal Internacional ad hoc para julgar os 

presumíveis inviabilizadores da paz e SH na RGB em conformidade com a carta da ONU e o 

princípio de jus cogens. Uma maior ênfase na prevenção também deverá incluir análises partilhadas 

de riscos; substituir as soluções imediatas em proveito daquelas que ataquem as causas fundamentais 
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da fragilidade da RGB; fortalecer as capacidades locais, em particular as das mulheres; reforçar as 

capacidades de construção da paz das organizações regionais e promover missões conjuntas com o 

fim de analisar medidas que contribuam para ajudar a evitar as crises. A prevenção implica também, 

o apoio ao processo democrático nomeadamente, iniciativas de reforço de capacidades das 

instituições democráticas e de supervisão, como a ANP, o apoio a iniciativas nacionais de diálogo e 

reconciliação da parte de atores nacionais como o programa de reconciliação nacional da ANP, a 

promoção da informação pública sobre o quadro constitucional e legal nacional, educação para a paz. 

Há, no entanto, que reconhecer e dar maior atenção ao papel, incluindo na mediação social, das 

organizações da sociedade civil e nomeadamente corporativas (sindicatos, associações de 

agricultores, entre outros), apoiando o reforço de capacidades destas organizações e o 

estabelecimento de canais de diálogo e interação com as autoridades (nacionais e locais) e os 

parceiros do desenvolvimento285.  

É fulcral assim conferir prioridade: primeira, apoio a iniciativas nacionais de diálogo e recon-

ciliação que promovam uma participação abrangente de múltiplos atores; segunda, dar a atenção 

necessária à questão fundiária e às suas implicações sociais e para o apoio ao sector privado e a 

revitalização da economia; terceira, reconhecer e valorizar o papel da sociedade civil na prevenção e 

na mediação entre atores nacionais; quarta, incentivar e apoiar a reforma do Estado no seu todo e 

para além do sector da segurança, como medida de consolidação do Estado e do seu papel regulador. 

Nesse sentido, o sector da justiça carece de maior atenção (garantir o pagamento dos salários, 

formação dos funcionários, condições mínimas de trabalho, independência do sistema judicial e 

acesso dos cidadãos à justiça); quinta, dar prioridade à criação de condições (infraestruturas, 

facilidades de empréstimo, etc) para o desenvolvimento do sector privado e da economia formal com 

vista à criação de emprego e o desenvolvimento económico, permitindo assim a absorção do 

excedentário da função pública e prevenir a crise social e conflitos286. 

Enfim a intervenção para criar e promover a boa governação e o desenvolvimento, deve 

reconhecer as ligações entre os objetivos políticos, de segurança e de desenvolvimento, que deve 

passar por uma abordagem abrangente e integrativa em estreita ligação entre as dimensões política, 

de segurança, justiça e desenvolvimento e entre objetivos estratégicos de consolidação da paz, 

reforço do Estado e desenvolvimento económico e social. Estas dimensões e objetivos, devem ter 
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como foco prioritário de atenção: primeiro, estabelecer um diálogo conjunto que permita gerar 

consensos sobre a hierarquização das prioridades, que compreenda as questões da segurança humana 

no país, e identificar sectores subfinanciados que exijam maior atenção dos doadores; segundo, 

investir, ao nível dos doadores, numa maior coordenação entre objetivos de desenvolvimento, 

políticos e de segurança no terreno. Para tal, os parceiros do desenvolvimento devem adotar uma 

política de recursos humanos que responda a estas necessidades (de competências, formação 

adequada, etc), bem como mecanismos de trabalho conjunto para diminuir o hiato entre a formulação 

de estratégias na sede e as dificuldades em implementar e coordenar as suas ações e atores no 

terreno; terceiro, concertar as forças políticas do país sobre os termos e condições da reforma do 

sector da segurança no âmbito de uma reforma mais ampla e realista do sector público, tendo em 

conta as dificuldades e possibilidades do país; quarto, promover uma avaliação e discussão 

abrangentes sobre o falhanço das tentativas anteriores de RSS e a inclusão das lições daí tiradas nas 

iniciativas em curso, incluindo a necessidade de estabelecer objetivos realistas e não criar 

expectativas não realizáveis; quinto, promover a informação e a coordenação dos apoios bilaterais, 

regionais e internacionais à RSS de forma a evitar duplicações e criar um clima de transparência e 

confiança entre todos os atores; sexto, desenvolver a capacidade negocial do Governo de modo a 

garantir a coerência dos objetivos definidos e a afirmação das prioridades nacionais, nomeadamente 

nos documentos de referência para a ajuda externa como o DENARP287. 
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6.5. A RSS e a reversibilidade dos Desafios da justiça e violação dos direitos Humanos 

A justiça dentro do processo da RSS, constitui um vetor importantíssimo no apaziguamento e 

reconciliação do processo. Sendo assim, é fundamental organizar toda uma instituição de justiça 

compaginável com a organização de um Estado de direito, assente em padrões de governação 

democráticos. Nestas circunstâncias, a justiça deverá assumir, na sua fase inicial, um carácter de 

transição.  

A viabilização e priorização de qualquer vetor de Justiça da RSS para a RGB, deve obedecer 

e conferir uma grande enfase e apoio a revisão do quadro legal guineense. Assim, afigura-se 

pertinente a implementação de um conjunto de medidas que passa, designadamente, pela adoção de 

leis e estruturas orgânicas adequadas e a disponibilização de capacidades humanas e meios materiais 

suficientes que permita, ao sistema judiciário, enfrentar os novos desafios que lhe são colocados. 

Desta forma, prioritariamente, a viabilização do processo deve focalizar-se: primeira, na alteração da 

CR no que tange ao modelo da fiscalização da constitucionalidade das leis, conferindo-lhe um 

figurino ajustado ao atual contexto sociopolítico; segunda, é necessário introduzir alteração na 

mesma lei fundamental com vista a fixar o mandato do cargo de Procurador-Geral da República, 

suscetível de emprestar a necessária estabilidade à função e estancar as sucessivas mudanças de 

titulares desse órgão; terceira, é elementar a elaboração e aprovação de leis de base da reforma 

judicial e legislativa, nomeadamente, lei da investigação criminal, lei do funcionamento do tribunal 

de execução de penas, e ainda, a revisão da lei orgânica dos tribunais judiciais, lei da criação do 

conselho de coordenação judiciária. 

Um outro fator indispensável que merece um impulso e atenção da RSS é o acesso a justiça, 

sobretudo, porque o regime de acesso ao direito e de acesso à justiça, isto é, a estruturação e 

adequação dos meios disponíveis para o conhecimento dos direitos e para efetividade do direito ao 

Tribunal, constitui um indicador primordial de qualidade e eficácia de um determinado sistema 

jurídico. Assim, o processo devera permitir que a eficácia da justiça seja tanto mais concretizada 

quanto mais disponível for o acesso ao conhecimento dos direitos e às possibilidades de intervenção 

para a realização e concretização dos direitos individuais, sobretudo, em relação às pessoas mais 

desfavorecidos económica e socialmente. Neste âmbito, devera constituir prioridade para 

viabilização processual do mecanismo da RSS: Primeira, revisão legal da mapa judiciaria conferindo 

lhe mais abrangência e proximidade junto das populações sobretudo as mais desfavorecidas e sem 

condições financeiras, segunda, a implementação por parte do Estado de um conjunto de mecanismos 
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institucionais e operacionais suscetíveis de elevar a consciência de cidadania, facultando aos 

cidadãos informação jurídica sobre os seus direitos fundamentais e sobre os princípios que norteiam 

o sistema jurídico e os valores que defende; terceira, a revisão legislativa para a simplificação das 

leis processuais desfasadas a atual realidade, a redução das taxas de justiça, a melhoria dos 

mecanismos de assistência e apoio judiciário, a implementação de meios alternativos de resolução de 

conflitos, bem como a criação, junto dos dois Conselhos Superiores (da Magistratura Judicial e do 

Ministério Público), de gabinetes de informação; quarta, a adoção de um novo quadro legal que 

enquadre adequadamente os mecanismos de assistência judiciária aos cidadãos, proporcionando não 

só o acesso gratuito à justiça às camadas da população economicamente mais desfavorecidas, mas 

que, fundamentalmente, crie condições institucionais para a sua efetiva concretização em todo o 

território nacional, quinta, revisão e adaptação dos códigos civil e penal, e o Código de processo civil 

e o Código de processual penal as novas adaptações e necessidades do Pais; sexta, reforço do acesso 

à justiça através de campanhas de rádio sobre os direitos e as leis e criação de mecanismos de 

assistência legal e aconselhamento aos mais desfavorecidos. 

Ganhar a confiança e credibilização da justiça na RGB devera encorajar o processo da RSS a 

conferir uma atenção especial a nova redimensionamento das infraestruturas judicias, que deve 

passar pela construção da “cidade judiciária” que poderá assim contribuir para melhorar a capacidade 

de resposta do setor judiciário e elevar o seu nível de eficiência e eficácia, é imperioso a este nível, 

agregar meios materiais e infraestruturais suficientes e adequados, permitindo que o sistema possa 

fazer face às atuais exigências de uma sociedade moderna. 

 A RSS devera apoiar na reabilitação dos centros prisionais na capital e nas regiões e dar 

enfâse a regulamentação dos centros de detenção. Para o efeito, a fim de garantir a efetividade dos 

direitos dos prisioneiros, que sistematicamente têm sido violados, a RSS deve dar uma especial 

atenção aos mecanismos que o Estado deve adotar com vista a permitir o exercício e efetividade do 

direito a vida, o direito à integridade física, o direito à saúde, o direito à religião, o direito de contacto 

com o mundo exterior, o direito à educação e à profissão por parte do prisioneiro. Urge também, 

priorizar o recrutamento e formação dos agentes penitenciários288. 

A justiça transitória no setor da segurança deve ter uma constante preocupação de 

apaziguamento e diálogo, tentando encontrar a verdade de modo a avaliar o alcance e a natureza das 

ações que possam ecoar na nova realidade. Assim, deverão ser elaborados prioritariamente, 

                                                 
288 Relatorio LGDH, op.cit. p. 102 
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programas de reconciliação no seio das comunidades guineenses, prevendo o adequado 

reconhecimento das injustiças, procurando não reacender processos de conflitualidade e de vingança 

ainda latentes e presentes na memória. A reforma na justiça deverá assentar em pilares fundamentais 

como a legitimidade e a integridade, através dos quais os atores em presença e a sociedade aceitem e 

depositem confiança no sistema. Neste âmbito, sendo a RSS um mecanismo e processo que procura 

dar uma solução aos vazios de segurança nomeadamente na área da justiça e dos direitos humanos, a 

fim de responder as atrocidades, impunidades e assassinatos perpetrados ao longo da historia da 

RGB, a RSS devera promover a instituição de uma instancia verdade, equidade e reconciliação, a 

semelhança das experiencias vividas na Africa do Sul e Marrocos, que servira, para aclarar uma 

memoria oculta e oprimida. A vantagem para a RGB é que este processo não se trata de “virar a 

página” para esquecer o que se sucedeu, mas de integrar esta história e todas as consequências das 

tragedias vividas, na consciência e memória coletiva para jamais repeti-las. A mais-valia deste 

mecanismo para a sociedade guineense é que não visa a promover o ajustes de contas”, mais, para 

alem de aportar a exigência da não reincidência dos atos passados, ele devera se inscrever numa 

perspetiva de restabelecer a verdade, a reconciliação nacional, de amnistiar o Pais dando nova vida e 

de construir uma sociedade- e um Estado- cuja os fundamentos e o funcionamento afastarão 

definitivamente o espectro do terror que pairou e assombrou o Pais desde a independência. 

Enfim, e fundamental o processo dar atenção a criação de um plano de formação continua e 

abrangente para juízes, procuradores, advogados e oficiais de justiça; criação do centro de formação 

Judicial como instituição responsável pela formação de todos os operadores judiciais que permitirá o 

reforço das suas autoridades, a independência da justiça e a independência e autonomia individual 

dos Magistrados. 

Breve o respeito e seguimento destas linhas e orientacoes estratégicas na implementação da 

RSS constituem assim uma alavanca para a construção definitiva da paz e estabilidade na RGB. 
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Considerações Finais 
 

A RSS apresenta-se no atual contexto guineense como a principal e alcançável via de resposta 

à reversibilidade do desafio de segurança tanto na dimensão humana como clássica, que são no 

estado atual e a diversos títulos inatingível pela via interna oferecida através das políticas públicas de 

segurança e defesa nacional. A RSS fundada numa perspetiva e abordagem holística, transparente e 

abrangente, (incluindo as F.A, F.S., administrações penitenciarias, população, LGDH, entidades 

religiosas, sociedade civil, Mídias, órgãos da soberania - o executivo, o legislativo e o judiciário) 

focalizado no tempo, tendo como eixo e chave do sucesso a apropriação, a liderança, a abordagem 

coordenada, o mecanismo de pressão, de controlo e monitorização de exequibilidade, e uma justiça 

assente na base de reconciliação nacional afigura-se na presente conjuntura como a única via 

estratégica de saída da crise de governação política, económica, social e securitária que o país 

atravessa, e constitui uma pedra chave na viabilidade da reconstrução da paz, do desenvolvimento e 

da consolidação e efetivação democrática, e para o efeito, garantir a segurança da governação 

política, económica, social e securitária.  

Os elementos factuais empíricos dos resultados de análises dedutivos de observação do estado 

situacional do desafio e de resposta às questões de segurança fornecidas pelo Estado comprovam que 

o país se encontra inapto e frágil para dar uma resposta positiva aos desafios da segurança humana 

que se colocam à RGB, devido ao nível acentuado de fragilidade e às inúmeras debilidades 

estruturais, conjunturais, funcionais e organizacionais do Estado que lhe impossibilita atualmente 

cumprir o contracto social, e de assegurar as nobres e teológicas funções do Estado como: a 

segurança, o desenvolvimento e o bem-estar social…  

Os principais índices indicadores dos Estados frágeis (Fundo para a Paz, BM, OCDE, 

USAID. IPAD, AFD e DFID), apesar da natureza divergente dos seus horizontes e critérios 

discricionários que os distinguem, assim como a metodologia e objetivo de cada ator e áreas de ação 

analítica de classificação dos indicadores, estão de acordo e comungam nas suas posições e 

abordagens, ao classificar a RGB como um país em situação de fragilidade. 

A linha de investigação e análise dedutiva da observação vislumbrou a origem e embrião 

estrutural da fragilidade da RGB na edificação da primeira República e consequentes políticas e 

estratégias falhadas aquando da edificação do Estado nomeadamente a priori pela perda e 

conspiração do PAIGC no assassinato do idealizador do projeto - Amílcar Cabral, nas vésperas da 

independência, e a posteriori, pela não concessão do poder político aos civis, pelo fim do projeto do 
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Estado binacional e consequente abertura à militarização, personificação e concentração do poder em 

torno de um líder. Mas sobretudo também, pela mistificação que se seguiu na transição do regime 

socialista para um regime democrático.  

No contexto atual, deduz-se uma linha de continuidade e soluções adiadas dos problemas do 

passado que espelham e explicam a fragilidade conjuntural da RGB, nomeadamente na primazia do 

regime castrense sobre o poder político e militarização do Estado, que de certa forma obstaculiza o 

funcionamento normal do Estado de direito democrático e consequente fragilidade da segurança 

humana no campo político, económico, social e securitário, que é unanimemente reconhecido nas 

abordagens e ação politico-estratégica dos parceiros bilaterais e multilaterais da RGB. 

No quadro político, as organizações Internacionais, a ONU, e as suas agências especializadas, 

a UE, a OCDE, a CPLP, o CEDEAO, a UA, partilham direta ou indiretamente nos seus relatórios, 

nas suas abordagens, e ainda nas suas relações políticas e ação politico-estratégica com a RGB, uma 

posição congruente sobre a dimensão frágil do contexto político como um Estado em situação de 

fragilidade política. Assim a análise deduz os elementos probantes de uma RGB com défice de 

padrões de boa governação como a falta de abertura política, de participação política, 

responsabilização, eficácia e coerência política, fatores motivadores e explicativos da 18 ª posição na 

linha dos Estados frágeis do índice de fragilidade do Estado no mundo em Desenvolvimento, e pelo 

quadro negativo do desenvolvimento da segurança humana sobretudo no seu foco político-

governativa.   

No plano económico, as abordagens dos principais atores económicos internacionais como o 

FMI, o BM, o clube de paris e OCDE partilham a mesma convicção da fragilidade económica e 

financeira e dependência excessiva da RGB nos apoios orçamentais para o pagamento dos 

funcionários e funcionamento do Estado. Os elementos (indicadores) da análise indutiva e conclusiva 

de estudo atestam um país com elevado índice de pobreza, totalmente dependente do exterior, com 

vazio de infraestrutura económica de base, com escassos investimentos estrangeiro, e queda 

permanentemente de PIB, e ainda com elevado endividamento externo, fatores contribuidores e 

explicadores pelo fraco desempenho na qualidade da segurança humana na vertente económica.  

De ponto de vista social, os indicadores do IDH, da LGDH e a AI são ilustrativos e probantes 

no que tange ao IDH baixo e abaixo da média regional, com 176ª posição de entre os 186 países, com 

pobreza generalizada e uma baixa taxa de expectativa de vida de (48,6 anos) devido a falta de 

cobertura aos serviços de saúde, e também a crescente desigualdade social. Ainda se constata o 
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patente défice de capacidade caracterizado pela fraqueza dos recursos humanos, financeiros e 

institucionais, o que obstrui o desenvolvimento humano e a realização dos ODM e por conseguinte a 

satisfação dos direitos económicos e sociais na RGB, impedindo a promoção dos direitos à saúde e à 

educação. Os indicadores de Saúde situam-se abaixo da média da África subsariana. A mortalidade 

infantil situa-se nos 145‰ por cada mil nascimentos. O sistema educativo apresenta um défice de 

qualidade derivado da precariedade das instalações, de equipamento e qualificação dos professores; 

isto contribui e explica o quadro negativo da tendência do desenvolvimento da segurança humana no 

que tange a vertente social. 

Na esfera securitária, a EU e a ONU já conheceram dissabores de uma tentativa falhada de 

implementação da RSS e da DDR devido à falta de vontade dos principais intervenientes internasse 

respectivos enigmas. Como é factual deduzido das consequências diretas de outros vetores, o Estado 

mostra-se incapaz de fornecer uma segurança eficaz às populações. O Estado carece de meios 

técnicos e materiais para controlar as suas fronteiras marítimas. As Forças Armadas representam a 

imagem de um Estado desestruturado, constituem o núcleo central da instabilidade politica e são as 

principais inviabilizadoras da vontade popular, da alteração antidemocrática. Elas resistem a 

submeterem-se ao poder político e à implementação de uma RSS, que constitui uma ameaça às suas 

fontes de rendimento, o narcotráfico. Por outro lado, elas deparam-se com vários constrangimentos: 

o número excedentário dos seus efetivos, enquadramento legal deficitário entre as Forças Armadas e 

as Forças de Segurança, falto de formação, défice de meios para sustentabilidade da reforma dos 

acentuados número dos pensionistas- Ex- CLP. O seu envolvimento no tráfico de drogas constitui um 

dos principais obstáculos e ameaças à segurança humana, ao estado de direito, e à efetivação da 

democracia e ainda à implementação de qualquer processo de reforma.  

Por conseguinte, a Democracia e o Estado de Direito e a Justiça são inobserváveis na ação e 

execução das missões dos atores políticos e órgãos do Estado, que geralmente se caracterizam pela 

inobservância do império da lei, irresponsabilidade dos governantes, desrespeito pelo princípio da 

separação do poder, insubordinação do regime castrense ao poder político, desrespeito pela soberania 

popular e a violação sistemática dos direitos humanos.  

Malgrado estas clamorosas vulnerabilidades que necessitam ser corrigidas a nível das suas 

causas estruturais, o Pais pode e deve sobretudo, internamente, contar e apoiar-se na reversibilidade 

destas tendências pesadas, investindo e otimizando estrategicamente e racionalmente o contributo 

das suas potencialidades geopolíticas: dimensão marítima, recursos haliêuticos e petrolíferas, 



129 
 

bauxite, fosfato, mas também contar com as forças morais e materiais, tangíveis e intangíveis, a 

vontade coletiva, virtudes sociais e culturais, que conjuntamente com a engenhosa intervenção 

externa no quadro da RSS poderá reestruturar e reconfigurar a segurança humana na RGB.    

É neste horizonte que consideramos a RSS como núcleo vital capaz de contribuir na 

reversibilidade das tendências atuais e alicerçar as bases no processo da construção da paz, da justiça, 

da transição e consolidação da democracia, do estado de direito, mas também na edificação de um 

sistema de segurança democrática respeitadora das normas democráticas, através fundamentalmente 

de um smart strategy que concilia os interesses nacionais e internacionais, prolongando no tempo, 

abrangente e integrativo de todos os atores e extratos da sociedade guineense, com uma liderança 

forte conferida a Portugal,- conhecedor do teatro de operações, da sociologia política, económica e 

securitária; com competência e experiência pre-adquirida (ex. Timor Leste), munido de um 

orçamento equilibrado, disponível e adequado, tendo como foco estratégico de atuação a governação 

democrática na sua múltipla vertente: política, económica, social e securitária. No fundo, grosso 

modo, a saída da crise pode-se articular essencialmente em duas vertentes: uma interna através da 

apropriação nacional consubstanciada nas linhas gerais das estratégicas sublinhadas no DENARP e 

outra externa focada na modalidade e forma engenhosa de intervenção. 

A interna poderá focalizar a saída de crise na afirmação de 4 eixos políticos e estratégicos: 

primeiro o reforço da governação, mobilização publica e assegurar a estabilidade macroeconómica, 

de um lado, com enfase claro no prosseguimento do saneamento das finanças públicas, reforço da 

gestão macroeconómica, modernização da administração pública e das capacidades do Estado, 

consolidação do Estado de Direito, do aparelho judicial e o apoio à decentralização e concertação 

social. De outro lado, com ênfase na promoção da reconciliação nacional, da justiça célere, 

transparente e independente e reforçar o ANP, e promoção do desenvolvimento local e a concertação 

social. O segundo eixo consiste na promoção do crescimento económico e a criação de emprego, 

com foco na melhoria do clima de negócios, e estimulação dos sectores empregadores de populações 

pobres, do saneamento da ambiente do negócio e estímulo dos sectores rentáveis e produtivos, 

diversificando a competitividade da economia e desenvolver ainda as infraestruturas económicas de 

base. O terceiro eixo, focaliza-se no aumento do acesso aos serviços sociais e infraestruturas de base, 

com ênfase politico no reforço do investimento do capital humano e foco estratégico em garantir uma 

escolaridade universal de qualidade, melhorar a oferta e a qualidade dos serviços de saúde, lutar 

contra o VHI SIDA, a tuberculose e outras doenças, enfim melhorar o saneamento básico e o acesso 
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a água potável; o quarto eixo, com ênfase político em melhorar as condições de vida das populações 

vulneráveis, com ênfase político na ajuda aos grupos vulneráveis e o reforço da proteção social, com 

foco estratégico no aumento do acesso aos serviços sociais, promoção das atividades de integração 

social, e ainda a ênfase político no apoio das atividades geradoras de rendimento de grupos 

vulneráveis.  

Na vertente externa, a intervenção deverá aliar um comprometimento e engajamento, 

coordenado e planeado, aliado a um envolvimento e ação empenhado dos atores externos no domínio 

económico-financeiro, político, social e securitário; através da criação ab initio de base de 

fundamentação jurídica e legítima da intervenção a partir da resolução e mandato claro da ONU 

decretado com força jurídica obrigatória do CSNU no quadro do capítulo 7 e das normas do direito 

internacional de jus cogens,- com obrigação de resultado, e os princípios de responsabilidade de 

proteger, acompanhados pelo mecanismo inteligente de monotorização, controlo, persuasão e 

dissuasão como tribunal had hoc com princípio de inviabilizar/julgar e um contingente de capacetes 

azuis para dar corpo e sentido ao processo. Mas, sobretudo e fundamentalmente com o processo de 

reconciliação nacional através de promoção da institucionalização da Instancia verdade, equidade e 

reconciliação. 

Antes, porém, para o concretizar da reversibilidade da tendência da SH na RGB através da 

RSS será decisiva o novo rumo que o país vai seguir, com a vitória do PAIGC nas legislativas de 13 

de Abril- do engenheiro Domingos Simão Pereira, Ex- secretário-geral do CPLP e do novo PR que 

sairá vencedor na segunda volta de Maio. O exercício da perspetiva focalizada em saber como o 

recente desaparecimento de Kumba Yala considerado promotor do último golpe de Abril 2012, e 

vista por muitos como uma ameaça à paz devido à sua relação privilegiada com os militares poderá 

permitir doravante a convergência político-militar. Ainda, importara saber se a credibilidade 

internacional do Domingos Simão Pereira poderá reganhar e motivar a confiança e o retorno dos 

apoios e financiamentos internacionais congelados a RGB em particular no apoio à RSS e devolver a 

esperança ao povo guineense. Enfim será que pela primeira vez na história da jovem democracia 

guineense se poderão abrir definitivamente as portas para um término da legislatura e do mandato 

presidencial de um governo e presidente democraticamente eleitos pelo povo?  

 

 

 



131 
 

Bibliografia 

Legislação e Convenções  

Acordo de Parceria entre os Estados de África, das Caraíbas e do Pacífico e a Comunidade Europeia 
e os seus Estados-Membros, assinado em Cotonu, em 23 de Junho de 2000, Jornal Oficial da União 
Europeia, 2010, nº L 287/3. 

Acto constitutivo da União Africana (UA) de 2002, wikipedia- enciclopédia livre.  Disponível em  
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Africana, acesso, 18/02/2013. 

Carta das Organizações das Nações Unidas (ONU) de 1945, Site oficial de documentos das Nações 
Unidas em português, UNIC / Rio / 006 - Julho – 2001. Disponível em 
http://unicrio.org.br/img/CartadaONU_VersoInternet.pdf acesso 05/04/2013. 

Constituição da Republica da Guiné-Bissau de 1996, Assembleia Nacional popular da Guiné-Bissau 
(ANP), site oficial-legislação. Disponível em 
http://www.anpguinebissau.org/leis/constituicao/constituicaoguine.pdf, acesso15/04/2013. 

Convenção de Viena dos direitos de tratados de 1969, DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-A N.o 
181 — 7 de Agosto de 2003, consultado online em 20/02/2012, Disponível em  
 http://dre.pt/pdf1sdip/2003/08/181A00/46624703.pdf, acesso 20/02/2012. 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) Site oficial de documentos das Nações Unidas 
em português, UNIC / Rio / 005 - Dezembro 2000, Disponivel em 
http://unicrio.org.br/img/DeclU_D_HumanosVersoInternet.pdf, acesso 06/03/2013. 

Estatuto da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP) Site Oficial. Disponivel  em  
http://www.cplp.org/Files/Filer/cplp/CCEG/Estatutos_CPLP_REVLIS-07-2.pdf, acesso 12/02/2013.   

Pactos Internacionais dos Direitos Civil e Políticos (PIDCP) de 1966, Gabinete de documentação e 
direito comparado, Legislações- instrumentos e textos universais, Disponivel  em  
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudh-direitos-
civis.html, acesso 18/02/2013. 

Pacto Internacional dos Direitos Económicos Sociais e Cultural PIDESC de 1966, Gabinete de 
documentação e direito comparado, Legislações- instrumentos e textos universais, Disponivel  em, 
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudh-
psocial.html, acesso 18/02/2013. 

Tratado da Comunidade Económica Dos Estados da Africa Ocidental CEDEAO de 1975, wikipedia 
enciclopédia livre. Disponivel  em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comunidade_Econ%C3%B3mica_dos_Estados_da_%C3%81frica_Ocid
ental, acesso 13/02/2013. 

 



132 
 

Tratado constitutivo da Organização da Unidade Africana OUA de 1963, wikipedia- enciclopédia 
livre. Disponivel em  
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_da_Unidade_Africana, acesso 
18/02/2013 

Tratado da União Europeia e do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, publicado no 
Jornal Oficial nº C 115 de 09/05/2008 p. 0001 – 0388, inhttp://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0001:01:PT:HTML,acesso 
30/05/2013. 

 

Monografias  

BISCOP Sven, « the European Security  strategy-Implementing a Distinctive approach to 
Security». Royal Institute for International Relations, Bruxelas, 2004. 

CABRAL Amílcar , «A arma da teoria, Unidade e Luta». Seara Nova, 1978.  

CABRAL Amílcar, «PAIGC, Unidade e Luta». Lisboa: Nova Aurora 1974. 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. «Direito Constitucional e Teoria da Constituição». 6 ed., 
Almedina, Coimbra 2002. 

CARNEIRO DE SOUZA Grazienne «Responsabilidade de proteger e sua “responsabilidade de 
reagir”: nova modalidade de intervenção militar? ». NItoroi, 2012. Disponivel em 
http://www.uff.br/ppgest/page29/files/graziene_souza.pdf acesso 30/05/2013. 

CARVALHO, Ana Larcher, «Intervenções externas no setor da segurança na Guiné-Bissau». 
Lusíada- politica Internacional e segurança n.4, 2010. 

DJALO Cherno, «As lições e legitimidades dos conflitos na Guiné-Bissau, Bissau». INEP, Bissau, 
2000. 

ESMEIN M., «Eléments de Droit Constitutionnel français et compare». 4eme Ed, Paris 1906. 

GONÇALVES Sara João «O Estado Falhado enquanto Espaço de Edificação do Crime 
Organizado Transnacional-O Caso da Guiné-Bissau», Universidade Técnica de Lisboa - Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Políticas, 2011. 

GRILO, A. J. R. «Deontologia Militar - Percepção dos elementos caracterizadores da cultura e 
ambiente militar para o Século XXI». Instituto de Altos Estudos Militares, Lisboa, 2003. 

HABERMAS Jürgen «Après l’Etat-nation. Une nouvelle constellation politique». Fayard, Paris, 
2000. 

LADEIRO MONTEIRO Ramiro «A Africa na política de cooperação europeia, o novo acordo de 
parceria assinado em Cotenou». Benim, 2 edição, ISCSP-UTL2001. 



133 
 

LIMA ADRIAN Nelson, «O Estado Moderno», apostila, 2008. 

LEON  Duguit Pierre Marie Nicolas, «Traité de Droit Constitutionnel». tome I, Paris, 1911.  

LOPES, Carlos, «A transição histórica na Guiné-Bissau: do movimento de libertação nacional ao 
Estado». INEP, Bissau, 1987. 

MARCELLE BERGERON Jean Bodin, , «Les six livres de la République». Uac Universite du 
quebec a Chicotime, collection -les auteurs classiques, Quebec, 1993. 

MENDY (Peter Karibe), «A emeregência do pluralismo politico na Guiné-Bissau». Fafali 
Koudawo et Peter Karibe Mendy (Coord.), Pluralismo político na Guiné-Bissau: uma transição em 
curso, INEP, Bissau,1996. 

MENDY, Peter. «Colonialismo português em África: A tradição de resistência na Guiné-Bissau 
entre 1879-1959». University of Birmingham: INEP, Bissau, 1991. 

MOYO Dambisa, «l’aide fatale». éditions JC lattes, Paris, 2009. 

NOBREGA Álvaro, «A Democracia em Africa». anuário de relações exteriores», Janus, Lisboa, 
2010. 

NOBREGA Álvaro, «A luta pelo Poder na Guiné-Bissau». UTL-ISCSP, Portugal, 2003. 

NOGUEIRA, José Manuel Freire «O Método Geopolítico Alargado: Persistências e Contingências 
em Portugal e no Mundo». IESM, Lisboa, 2011. 

MONTEIRO FERNANDES DA CONCEICAO Antero, «Guine-Bissau e Cabo verde: da unidade a 
separação». Centro de Estudos africanos UP- faculdades de Letras, Porto, 2007.  

MONTEIRO Ramiro Ladeiro, «A Africa na política de cooperacao europeia, o novo acordo de 
parceria assinado em Cotenou, Benim». 2 edição, ISCSP-UTL2001, Lisboa, 2001. 

PEREIRA & VITORIA «A luta pela descolonização e as experiências de alfabetização na Guiné-
Bissau». Est. Hist., Rio de Janeiro, vol. 25, nº 50, p. 291-311, julho-dezembro de 2012. 

PHIL Williams,  «Organized Crime and the Challenge to Democracy». The United Nations and 
Transnational Organized Crime – Special Issue of Transnational Organized Crime». Nova Iorque, 
1995.  

REIS, Felipa Lopes, «Como fazer uma Dissertação de Mestrado». PACTOR. Lisboa, 2010. 

ROBINSON R. A. H., «Contenporary Portugal, In, Historia de Moçambique». Malyn Newitt, 
Publicações Europa América, 1997. 

SEBAHARA Pamphile,  «Les enjeux de la réforme du secteur de la securite (RSS) en Afrique». 
Group de Recherche et de la information sur la Paix et Securite –GRIP, Note d’Analyse, Bruxelles, 
2008. 



134 
 

SOARES SOUSA Julião, «Guiné-Bissau a destruição de um Pais- desafios e reflexos para a uma 
nova estratégia nacional». Coimbra, 2012. 

WRIGHT Joanna, «African Drug Trade: Drug Traffickers Head West». Jane’s Intelligence 
Review. Surrey 2007. 

 

Artigos e Revistas 

ADAM Bernard, «Pas de développement sans sécurité, ni de sécurité sans développement». Les 
Nouvelles du GRIP, n°1, 2008. 

ALVES, Armando Carlos «Introdução à Segurança». Revista da Guarda Republicana. Lisboa, 
2010 p.136, apud Sara João Gonçalves, 2011. 

BERNARDINO Luís e SANTOS Leal José, «Arquitectura de Segurança e Defesa dos Países da 
Língua Oficial Portuguesa». IDN cadernos, n.06, Lisboa, 2011. 

BOSSUYT Jean  e SHERRIFF Andrew, «Qual o futuro da Estratégia Conjunta África-UE? 
Perspectivas sobre a revitalização de um enquadramento inovador Documento de Orientação». 
European Centre for Development Policy Management ecdpm, Março de 2010.  

BRINSFIELD, J.W., «Ética e Valores Militares: Uma busca por coerência e pertinência». Military 
Review, Kansas: ECEME/EUA, 1999. 

COUTO Abel Cabral, «Reflexão Estratégica Internacional». in reflexao-estrategia.blogspot, 
arquivo2012, online  http://reflexao-estrategia.blogspot.pt/p/que-e-uma-situacao-estrategica.html, 
acesso  22/05/2013. 

COUTINHO RODRIGUES Carlos Manuel, «Contributo para uma “Estratégia Abrangente” de 
Gestão de Crises na Reconstrução do Estado e da Sociedade». IDN n.08, Lisboa, 2012 . 

CORDEIRO DIAS, RODRIGUES E LAET, «Resistências africanas ao domínio colonial 
português: um olhar sobre colonialismo e nacionalismo na Guiné Portuguesa». 2003. 

CORDEIRO Sousa Roberto «Dança de Cadeira: Golpes de Estado entre Autoritarismo e a 
Democracia guineense». in http://didinho.org/Dancadecadeira.pdf, 2006. acesso 12/07/2013. 

DUMAS TEIXEIRA Ricardino JACINTO, «Sociedade civil e democratização na Guine Bissau». 
1994-2006. CDD 22. ed. Recife, 2008. Disponivel em 
http://didinho.org/SOCIEDADECIVILEDEIZACAONAGUINEBISSAU19942006.pdf, acesso, 
20/07/2013. 

DUMAS TEIXEIRA, Ricardino, «Sociedade civil e democratização na Guine Bissau», 1994-2006. 
Recife 2008.  

FIGUEIREDO Feliciano José António «Reforma do Sector de segurança da conceção a realidade». 
Proelium, Revista academia militar, lisboa N.º 63 — JULHO-SETEMBRO DE 1992. 



135 
 

Foreign Polycy, «Failed States Index 2007». N. 161. Washington, 2007. 

Foreign Policy, «Failed States Index». Nº 167.Washington, 2008. 

FORREST, Joshua B.  – «Lineages of State Fragility: Rural Civil Society in Guinea-Bissau», Ohio 
University Press EUA., 2003. 

FRANCISCO Lynce Zagalo Pavia JOSE, «A Dimensão Internacional da Transição Pós-
Autoritária em Moçambique, As Proposições de Laurence Whitehead». working papers, cepase, 
2003. 

GALLET Lionel,  «L’indexation des États fragiles: nouvel outil des relations internationales».  
The Fund for Peace, 2009. 

GNANGUENON Amandine, « Le rôle des Communautés économiques régionales dans la mise en 
œuvre de l’Architecture africaine de paix et de sécurité ». Paris 2010. 

GOMES, Garrido,  «Da Teoria à Prática: Desafios da Reforma do Sector de Segurança na Guiné-
Bissau». Pela Lei e Pela Grei. Ano XXI – Nº 84. Lisboa, 2009. 

HERHIR, Aidan, «The Responsibility to Protect: ‘Sound and Fury Signifying Nothing’? ». 
International encyclopedia of political science  Vol. 24, 2010. 

Human Development Report Office, Background paper for HDR, «African Wars and Ethnic 
Conflicts – Rebuilding Failed States”». 2004 Kwesi Kwaa Prah, 2004/10, Online 
inhttp://hdr.undp.org/docs/publications/background_papers/2004/HDR2004_Kwesi_Kwaa_Prah.pdf, 
acesso-25/11/2013. 

KILUANGE TINY, «Boa governação, capacitação do Estado e Desenvolvimento: o Caso do São 
Tome e Principe». Juristed, 2005. 

LOPES, Carlos, «A transição histórica na Guiné-Bissau: do movimento de libertação nacional ao 
Estado». INEP, Bissau, 1987. 

MENDY Peter, «Educação e sociedade na África pós-colonial». Revista de Estudos Guineenses, n° 
12 Soronda, Bissau: INEP, 1993 in http://didinho.org/estudosepesquisas.html, acesso 13/072013. 

MONTESQUIEU, «De’Lesprit des lois, ou du rapport que les lois doivent avoir avec la 
constitution de chaque gouvernement, les mœurs, le climat, la religion le commerce, » nouvelle 
edition revue corrige, seconde tome, 1748.  

PEDRO GONCALVES Venâncio José e outros  «os valores enquanto factores de coesão na 
instituição militar». Revista academia militar, 2005. 

PEREIRA & VITORIA, «A luta pela descolonização e as experiências de alfabetização na Guiné-
Bissau AMILCAR Cabral e Paulo Freire». Rio de Janeiro, vol. 25, nº 50, 2012. 

PINTO, Maria do Ceu (2007) «Dimensões críticas do PEACEKEPING das nações unidas», 
Coimbra, Almedina. 



136 
 

POULIGNE Béatrice, «The Politics and Anti-Politics of Contemporary Disarmament, 
Demobilization and Reintegration Programs». 2004 in http://www.ceri-sciences-
po.org/cherlist/pouligny/rapportpouligny.pdf consultado 20 junho2009, apud BORGES. 

QUERINE Hanlon, «Adapting America´s security paradigm and security agenda». National 
strategy Information Center, 2011. 

SEBAHARA Pamphile, «Les enjeux de la réforme du secteur de sécurité (RSS) en Afrique». Note 
d’Analyse du GRIP, décembre 2008, Bruxelles.  

TELATIN, Michela  «Questioning the EU SSR in Guinea-Bissau». In Portuguese Journal of 
International Affairs. Autumn-Winter 2009. Ed. Lisboa: IPRIS. 

THALER, Kai «Avoiding the Abyss:Finding a Way Forward  in Guinea». In Portuguese Journal of 
International Affairs. Autumn-Winter 2009. Ed. Lisboa: IPRIS. 

WORLD BANK GROUP « Engaging with Fragile States, An IEG Review of World Bank Support 
to Low-Income Countries Under Stress». WORLD BANK INDEPENDENT EVALUATION 
GROUP- IEG, 2006, Washington, D.C. 
World justice Project Relatorio sobre «the Role Of low Index». 2013 Online in 
http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index, acesso 27/10/2013. 

WRIGHT Joana, «African Drug Trade: Drug Traffickers Head West». Jane’s Intelligence Review. 
Surrey, 2007. 

XAVIER Ana Isabel «A Segurança Humana e o novo quadro de Segurança e Defesa Europeia: 
opção para Portugal e o papel dos Jovens». Observatório Segurança Humana, Lisboa, 2009. 
Disponível em http://www.segurancahumana.eu/data/res/6f/1434.pdf acesso 28/05/2013. 

YVES Ficatier,  «Intervenir dans les Etats fragiles leçons d’expérience», agence française du 
développent (AFD) Expost, n. 09 Agosto 2010. 

 

Relatórios 

AFD- Agence française de développement ,  « Rapport annuel 2006 ». AFD- publication 
institutionnelle, Paris, 2006. 

Africa Briefing Report, «Security Sector Reform (SSR) in Guinea-Bissau». Egmont Palace, 
Brussels – 28 January 2008, Observatoire de l’Afrique, Février 2008. 

A.I Relatório sobre, «A situação dos Direitos Humanos na Guiné-Bissau». 2013 
http://www.amnistiainternacional.pt, acesso 18.08.2013. 

ANDRADE Justino pinto «A UA e os conflitos em Africa». Maio 201.1 Disponível em 
http://jpintodeandrade.blogspot.pt/2011/05/uniao-africana-e-os-conflitos-em-africa.html, acesso 
7/09/2013 



137 
 

CANOTILHO Joaquim José Gomes, «Estado de direito». in 
http://www.libertarianismo.org/livros/jjgcoedd.pdf . Consulta online 24/11/2013.  

DCAF Backgrounder, «Forças armadas multi-étnicas». Centro para o Controle das Forças Armadas 
de Genebra, 03/2008. 

DCAF Backgrounder, «ombudsman militar». Centro para o Controlo das Forças Armadas de 
Genebra 03/2008. 

DPIP-Direcção de Promoção de Investimento Privado, «Oportunidades de Negócios na Guiné-
Bissau». in http://www.didinho.org/asoportunidadesdenegociosnaguinebissau.htm acesso online 
20/01/2014. 

FMI Relatório No.13/197  «Relatório do corpo técnico sobre as consultas de 2013 ao abrigo  do 
Artigo IV- Análise de Sustentabilidade da Dívida-Guine-Bissau». FMI- Publication Services, Junho 
2013. 

FMI- Relatório No. 11/353,sobre «Guiné-Bissau: Segundo Documento de Estratégia Nacional de 
Redução da Pobreza». FMI- Publication Services, 2011 Washington D.C. 

IBAP-Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas «Estratégia Nacional para as Áreas 
Protegidas e a Conservação da Biodiversidade na Guiné-Bissau 2007 – 2011». IBAP, Bissau 2007.  

IGD-Institute for Global Dialogue «Guinea-Bissau as an Emerging Narco State in West Africa» 
Institute for Global Dialogue – www.igd.org.za/index.php?option, September 2008. 

International Crisis Group-Relatório África Nº 142, «Guinee-Bissau: : In Need of a State ». 
International Crisis Group-Working to prevent conflict worldwide, Bruxelas,  Janeiro 2012.  

LGDH-Relatório sobre « A situação dos direitos humanos na Guiné-Bissau 2010-2012». Guide 
Artes Gráficas-PNUD, 2013. 

OCDE, « Lignes directrices du CAD sur les conflits, la paix et la coopération au développement ». 
Paris, 1997. 

OCDE, «Manual do CAD da OCDE sobre a RSS: Apoiar a segurança e a justiça». Ed. Paris, 2007. 

OCDE Relatório sobre  «A intervenção internacional em Estados frágeis-Republica da Guiné-
Bissau». OCDE 2011. 

OCDE, «Réforme des systèmes de sécurité et gouvernance Principes et bonnes pratiques». 
Synthèses, OCDE, Paris, 2004. 

OCDE, «Prévenir les conflits violents : quels moyens d’actions ? ». Lignes directrices du CAD, 
OCDE, 2001. 

OCDE «Reforme des systemes de securite et gouvernance- príncipes et bonnes pratiques». 
synthèses, paris, mai 2004. 



138 
 

OECD, «Statebuilding in Situations of Fragility». Initial Findings, 2008.  

ONU Rapport du Secrétaire général sur «l’évolution de la situation  en Guinée-Bissau et les 
activités du Bureau d’appui des Nations unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau».  
S/2004/969, 15 décembre 2004. 

OPLOP- observatório dos Paises da língua oficial portuguesa Relatório sobre () 25 – «Guiné-Bissau: 
um relato sobre o contexto do golpe de Estado de abril de 2012». 2012. Disponivel em  
http://www.oplop.uff.br/relatorio/rafaelabreu/2514/relatorio-oplop-25-guine-bissau-um-relato-sobre-
contexto-do-golpe-de-estado-de-abril-de-2012, acesso 18/08/2013. 

RICE E. Susan  Rice and STEWART  Patrick, (2008), « Index of state weakness in the developing 
world ». The Brookings Institution, in 
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/reports/2008/2/weak%20states%20index/02_weak_
states_index.pdf,  acesso 28/04/2013. 

PNUD Human Development Report Office  «Background paper for HDR, 2004, p. 3 “African 
Wars and Ethnic Conflicts – Rebuilding Failed States”». HDR, 2004 Disponivel em 
http://hdr.undp.org/docs/publications/background_papers/2004/HDR2004_Kwesi_Kwaa_Prah.pdf. 
Acesso 25/05/2013. 

PNUD (2003), Relatório do Desenvolvimento Humano. Queluz: Mensagem – serviço de recursos 
editoriais Lda. 

Transparency International-Relatorio sobre «Corruption Perceptions Index 2012». Ernest and 
Young quality in everything we do., 2012 in,  transparency International  
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/2012_TI_CPI/$FILE/2012%20TI%20CPI.pdf, online 
26/10/2013. 

U.A. Relatório sobre «O Quadro de Políticas da União Africana para a Reforma do Sector de 
Segurança». Relatório, Abril 2012 adis Abeba Etiópia. 

 

Resoluções da ONU 

Resolução A/63/677 «Implementing Responsibility to Protect» Assembleia Geral das Nações 
Unidas. 12 de Janeiro de 2009, United Nations Research Guides & Resources. 

Résolution 1514, 14 de Dezembro de 1960, «Declaração sobre a concessão da independência aos 
países e povos coloniais In: Gothier, L. E Troux, A., orgs. La Rencontre dês Hommes. Paris, H. 
Dessain, 1968, p. 258-9.   

 

 

 



139 
 

Jurisprudencia  

CIJ, Aff. Du Sahara Ocidental, avis consultative du 16-10-1975, Rec.1975. 

 

Webografia 

AFD, http://www.afd.fr/lang/en/home 

AI, http://www.amnesty.org/ 

ANP, http://www.anpguinebissau.org/leis\ 

CEDEAO, http://www.ecowas.int/ 

CPLP,  http://www.cplp.org/ 

IDN, http://www.idn.gov.pt/index.php 

Indice Mo Ibrahim http://www.moibrahimfoundation.org/interact/ 

INEP, http://casacomum.org/cc/arquivos?set=e_7284  

IGD-Institute for Global Dialogue www.igd.org 

IPAD, http://ns1.ipad.mne.gov.pt/ 

Guine-Bissau Contributo http://didinho.org/estudosepesquisas.html 

OCDEhttp://www.oecd.org/ 

ONU, http://www.unric.org/pt/informacao-sobre-a-onu 

PNUDhttp://www.undp.org/content/undp/en/home.html 

Revista Militar, http://www.revistamilitar.pt/ 

Transparency International Corruption, http://cpi.transparency.org/cpi2013/ 

UA, http://www.au.int/fr/ 

UE, http://europa.eu/index_pt.htm 

UNODC, http://www.unodc.org/ 

World press freedom índex 2014, http://rsf.org/index2014/en-index2014.php 

 


