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Introdução 

 

A expansão do modelo demo-liberal é, segundo o olhar de diversos autores, 

verdadeiramente extraordinária (Geddes, 1999; Whitehead, 2001) – nos últimos 30 anos, 

cerca de metade dos Estados soberanos reconhecidos pela Organização das Nações 

Unidas desenvolveu, sob múltiplas formas, processos de democratização. A promoção da 

democracia tem assumido um papel de destaque na política externa de múltiplos actores, 

sejam Estados, organizações internacionais e regionais, organizações não governamentais 

ou fundações. Apesar da escala a que se difundiram os sistemas democráticos, na óptica 

de diversos actores, a necessidade de investir uma quantidade assinalável de recursos para 

promover a democracia parece ser um investimento importante.  

Se no período de tensão bipolar da Guerra Fria existiam receios e dúvidas em relação ao 

evoluir dos processos de democratização iniciados, na década de 90 era, por outro lado, 

notório um clima de maior entusiasmo que deu lugar a um alargado consenso em relação 

a um dos grandes paradigmas sócio-políticos: a democracia. Apesar da vaga de 

democratizações sem precedentes (Huntington, 1993), surgiram reacções cépticas 

derivadas das fragilidades associadas aos processos de democratização, nomeadamente as 

dificuldades que se verificaram em alguns contextos ao nível da consolidação do Estado 

de direito, a amplitude das desigualdades sociais, os fenómenos de corrupção, os níveis 

de satisfação para com a performance da democracia, entre outras dimensões analisadas 

que interpunham um sinal de aviso face ao panorama da consolidação das democracias no 

mundo.  

Outro dos motivos que justifica a pertinência do estudo do objecto em causa é, na nossa 

perspectiva, a escassa atenção dada no domínio da Ciência Política à análise dos 

processos de aplicação de práticas de condicionalidade e os seus impactos, no domínio da 

cooperação política. O facto de se assistir, por exemplo, à implementação de sanções e à 

inclusão em acordos de cooperação de cláusulas de condicionamento/ suspensão 

relacionadas com a performance ou estabilidade democrática dos Estados ou protecção e 

defesa dos direitos humanos introduz na agenda e prioridades de política externa dos 

actores, novos desafios, seja no plano da ética e legitimidade das intervenções, seja na 

definição de objectivos e metas.  
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Apesar de tudo, que outros motivos podem explicar uma tal ênfase na promoção da 

democracia? Face a esta questão, as respostas parecem ambíguas. Por um lado, a 

importância atribuída aos esforços de promoção da democracia seria explicada segundo 

os potenciais impactos positivos, apontados pela literatura, em particular, as perspectivas 

para um clima internacional com menos conflitos e condições pretensamente mais 

favoráveis para o desenvolvimento sócio-económico dos Estados. Questionaram-se, 

também, as diferenças entre agenda ‘oficial’ e agenda ‘real’, ao nível da estratégia dos 

actores envolvidos na promoção da democracia, defendendo-se que existem diferenças 

importantes entre as duas agendas (Goldsmith, 2008). 

Neste âmbito, importa sublinhar as diferentes estratégias de implementação de programas 

vocacionados para a promoção da democracia, que poderão ser melhor entendidas se 

perspectivadas numa escala: num dos extremos estaria posicionada a postura que 

envolveria maior coerção (de que seria exemplo a intervenção militar e/ ou ocupação) e 

no outro a influência por contágio, intercalados pela condicionalidade e o consentimento 

(Schmitter e Brouwer, 1999).  

Face aos diversos desafios que se colocam aos actores envolvidos em actividades 

relacionadas com a promoção da democracia – no âmbito de processos internos de gestão 

dos recursos, quer ao nível de processos de delegação de competências – têm sido 

gradualmente postas em causa as concepções relativas à legitimidade e ética das 

intervenções internacionais (Youngs, 2001a), bem como as consequências destas acções, 

em grande parte, devido à realidade social e política contemporânea. 

No nosso caso, optámos por analisar a condicionalidade, enquanto estratégia de 

promoção da democracia da União Europeia e, em específico, explorando a dimensão 

institucional e estratégica de forma a problematizar aquela que é definida como a 

prioridade da acção externa – a aplicação de medidas de condicionalidade positiva nas 

relações com países terceiros –, assim como as medidas ‘punitivas’ que constituem a 

condicionalidade negativa.  

Em termos de estrutura, este trabalho abre com os contributos desenvolvidos na literatura 

a diversos níveis, em especial a discussão feita em torno dos processos de democratização 

e dos modelos compostos pelos factores internacionais nos processos de mudança 

política, sendo que se procura situar a partir destas abordagens, argumentos relevantes 

para contextualizar a nossa investigação de modo a que possamos construir e 
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operacionalizar um modelo de análise para o uso de condicionalidade. Num primeiro 

momento, discutiremos aqueles que parecem ser os principais motivos subjacentes ao 

interesse nas democratizações, que parece derivar em parte, das profundas e intensas 

transformações políticas que ocorreram. O interesse dos autores é, também, atribuído à 

própria complexidade do fenómeno, que ‘forneceu’ um número significativo de 

dimensões de análise.  

A problematização teórica em torno dos factores externos de democratização tem 

contribuído para demonstrar de que forma é que se produzem as influências derivadas das 

relações multilaterais (enquadramento em organizações internacionais ou regionais) e 

bilaterais (com outros Estados), colocando-se a questão de avaliar se o que está em causa 

passa pela ‘subordinação’ (relacionada com a leverage) do país receptor ou relações de 

parceria, por exemplo em acordos internacionais (Pridham, 2000)1. A literatura 

disponível representa, na nossa perspectiva, um testemunho da multidimensionalidade e 

do carácter aberto e dinâmico de que se reveste a condicionalidade e o estudo mais 

abrangente dos factores envolvidos nas dinâmicas dos processos de democratização: em 

grande parte das obras debatem-se e testam-se os argumentos propostos pelos diversos 

autores para os avanços (e recuos) destes processos. 

O que verificamos é que os resultados destes esforços de investigação variam consoante 

uma maior ênfase, por exemplo, nos legados históricos, na cultura política ou no domínio 

institucional. No entanto, está fora do alcance desta dissertação a incorporação, no 

modelo de análise, de um tal número de possíveis abordagens, sendo que, quando se 

revelar pertinente, alertaremos para as potenciais linhas e desafios de investigação para a 

Política Comparada ou para áreas científicas próximas.  

Face aos constrangimentos que o investigador enfrenta, impõem-se algumas escolhas 

fundamentais, apresentadas no capítulo dois: definir um contexto (espacial e temporal), 

um objecto delimitável e que se enquadre, em certa medida, na agenda da sua área 

científica e, por outro lado, a imprescindível definição de unidades de análise, pertinentes 

                                                           
1 É também necessário sublinhar a potencial importância das ONG (organizações não-governamentais) na 
reconstrução de formas de entendimento e comunicação entre grupos sociais e a promoção da sua 
participação na vida política. Embora estas organizações sejam apontadas como exemplos de actores-chave 
para a reconciliação social, colocam-se inúmeros problemas à comunidade doadora quando se trata de 
traduzir esses princípios no envolvimento efectivo de actores não estatais. 
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para a criação do argumento que representará o contributo do autor, depois de exploradas 

e testadas as pistas introduzidas pela hipótese de investigação.  

Em seguida, nos capítulos três e quatro, os nossos esforços irão centrar-se na 

condicionalidade (enquanto estratégia de promoção da democracia) que será aqui 

entendida como o conjunto de medidas que têm por objectivo regular as relações entre as 

partes envolvidas em acordos de cooperação política. Por outro lado, quando nos 

reportármos à promoção da democracia estaremos essencialmente a fazer referência ao 

conjunto de relações externas e actividades de cooperação que contribuem para o 

desenvolvimento e consolidação da democracia em países terceiros. De forma resumida, 

o nosso principal objectivo será contribuir para a análise da importância dos factores 

internacionais na promoção da democracia e, em específico, o uso de condicionalidade 

como medida de política externa, por parte de um actor em específico – a União 

Europeia.  

 

 


